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Příjemné prožití 
vánočních 
svátků vám 
přeje vedení 
UMČ Praha 20 
a redakce.
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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  prosinci 2012prosinci 2012

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Autorkou fotografi e na titulní straně s názvem Stopy je Blanka Musílková, která se umístila na 3. místě v soutěži H. Počernice mýma očima.

do 6. 1. 2013   VÝSTAVA NÁDRAŽÍ NA ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK 
do 13. 1. 2013   VÝSTAVA STATEČNÁ FARUZA CHVALSKÝ ZÁMEK
do 13. 1. 2013   VÝSTAVA VÁNOCE NAŠICH BABIČEK - SKŘÍŇOVÉ BETLÉMY, OZDOBY A DÁRKY CHVALSKÝ ZÁMEK
1. 12.   15.00  PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ DIVADLO H. POČERNICE 
1. 12.   15.00  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY VÁNOCE NAŠICH BABIČEK, TVŮRČÍ DÍLNA  CHVALSKÝ ZÁMEK
2. 12.   18.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY KATEŘINA ADAMOVÁ: OBRAZY DIVADLO H. POČERNICE

3. 12.   VERNISÁŽ VÝSTAVY PETRA NENADLOVÁ: OBRAZY CHVALSKÝ ZÁMEK
4. 12.   18.00  KONCERT FLÉTNOVÉ A KLAVÍRNÍ TŘÍDY   GALERIE 14, Č. MOST
4. 12. až 20. 1    VÝSTAVA JARMILA ŠVEHLOVÁ: OBRAZY   CHVALSKÝ ZÁMEK
4. 12. až 20. 1    VÝSTAVA PETRA NENADLOVÁ: OBRAZY   CHVALSKÝ ZÁMEK
5. 12.    9.00, 10.00, 11.00 A 12.00 MIKULÁŠ V MUMU MEZILESÍ 2058
5. 12.   14.00–19.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU LIPÍ 1911/22 
5. 12.   17.00  8. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA TJ SOKOL H. POČERNICE TĚLOCVIČNA RATIBOŘICKÁ
6. 12.   14.00  KONCERT PRO SENIORY  KC DOMEČEK
6. 12.   17.30–19.00 KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DDM RATIBOŘICKÁ
6. 12.   19.30  MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ DIVADLO H. POČERNICE
7. 12.   9.30–12.00 MASÁŽE MIMINEK MUM, MEZILESÍ 2058
7. 12.   17.00  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 
8. 12.   10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL CHVALSKÝ ZÁMEK
8. 12.   15.00 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI DIVADLO H. POČERNICE
9. 12.    10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU A VÁNOČNÍMI TRADICEMI  CHVALSKÝ ZÁMEK
9. 12.   10.00–17.00 ADVENTNÍ TRHY  CHVALSKÁ TVRZ
9. 12.   14.00–17.00 VÁNOČNÍ VESELÍ RC MUM NA ZÁMKU KOČÁROVNA CH. ZÁMKU
10. 12.   10.00–17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ RATIBOŘICKÁ 
10. 12.   17.30  KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ PALEČEK A MOZAIKA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
10. 12.    17.30–19.15 UTKÁNÍ FLORBALISTŮ: MLADŠÍ ŽÁCI X RODIČE FZŠ CHODOVICKÁ
10. 12.   18.00 VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ: KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
10. 12.   19.15–21.00 UTKÁNÍ FLORBALISTŮ: DOROSTENCI X JUNIOŘI  FZŠ CHODOVICKÁ
10. 12.   19.30  STARÁ DÁMA VAŘÍ JED DIVADLO H. POČERNICE
11. 12.   16.00–18.00 UTKÁNÍ FLORBALISTŮ: ELÉVOVÉ X RODIČE FZŠ CHODOVICKÁ
11. 12.   17.00  HISTORIE VÁNOČNÍCH SETKÁVÁNÍ V H. POČERNICÍCH SCH, NÁCHODSKÁ 171 
11. 12.    17.30–19.30 VÝTVARNÁ ŘEMESLA – PEDIG   DDM RATIBOŘICKÁ
11. 12.   18.00  KONCERT AKORDEONOVÉ A KYTAROVÉ TŘÍDY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
11. 12.   18.00–20.00 UTKÁNÍ FLORBALISTŮ: MLADŠÍ ŽÁCI X STARŠÍ ŽÁCI FZŠ CHODOVICKÁ
11. 12.   18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY JARMILA ŠVEHLOVÁ: OBRAZY CHVALSKÝ ZÁMEK
11. 12.   19.30  PÁNSKÁ JÍZDA DIVADLO H. POČERNICE
12. 12.   18.00  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY: PĚVECKÝ SBOR PALEČEK  STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 
12. 12.   18.00  VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ GALERIE 14, ČERNÝ MOST 
12. 12.   18.30–20.30 PERNÍČKOVÉ ZDOBENÍ  MUM, MEZILESÍ 2058
13. 12.   14.00  PĚVECKÝ SBOR MALÍČEK OBCHODNÍ DŮM IKEA 
13. 12.   16.00 A 18.00 VÁNOČNÍ SHOW 2012 DIVADLO H. POČERNICE
13. 12.   18.00–20.00 POVÍDÁNÍ S PORODNÍ ASISTENTKOU MUM, MEZILESÍ 2058
14. 12.   9.30–12.00 NEPEČENÉ CUKROVÍ  MUM, MEZILESÍ 2058 
14. 12.   17.00  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
14. 12.   18.30  KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
15. 12.   10.00–17.00 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, VÝSTAVA A VYSTOUPENÍ DDM RATIBOŘICKÁ
15. 12.   13.00–15.00 TANEČNÍ A HUDEBNÍ KROUŽKY DDM  TĚLOCVIČNA ZŠ RATIBOŘICKÁ 
15. 12.   15.00 VYHLÁŠNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE VIRTUAL TUNING CUP TĚLOCVIČNA ZŠ RATIBOŘICKÁ
15. 12.   15.00 PĚVECKÝ SBOR MOZAIKA  VÝSTAVIŠTĚ V HOLEŠOVICÍCH
15. 12.   19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI DIVADLO H. POČERNICE
16. 12.   15.00  CHVÁLA PEČENÍ – SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE CHVALSKÝ ZÁMEK 
16. 12.   15.00 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V PODZÁMČÍ - AREÁL SKP HOPO KŘOVINOVO NÁMĚSTÍ 16/11
16. 12.   15.00 O ČERTECH, ČERTICÍCH, FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE  DIVADLO H. POČERNICE
17. 12.   18.00 VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ A ŽÁKŮ ZUŠ DIVADLO H. POČERNICE
18. 12.   18.00  KONCERT ŽÁKŮ HOBOJOVÉ A FLÉTNOVÉ TŘÍDY  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
19. 12.   18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
20. 12.   18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY   SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 
23. 12.   17.00 ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM S DITOU HOŘÍNKOVOU  DIVADLO V PŘÍRODĚ 
24. 12.   14.00–16.00 ŽIVÝ BETLÉM   CHVALSKÝ ZÁMEK
29. 12.   18.00  KONCERT PRO KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ A NEJEN PRO NĚJ  DIVADLO H. POČERNICE

5. 1.   9.00  ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU KC DOMEČEK
6. 1.   14.00–16.00 ZAVÍRÁNÍ VÁNOC SE TŘEMI KRÁLI - KOČÁROVNA CHVALSKÉHO ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK
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Slovo starostky Prahy 20

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■  STRATEGICKÝ PLÁN
24. října proběhlo poslední setkání 
s občany v souvislosti se strategickým 
plánem. Veškeré zápisy najdete na 
webu Horních Počernic pod kolonkou 
strategický plán. Z našich společných 
setkání jsme zaznamenali i spoustu dal-
ších užitečných podnětů. Rozhodli jsme 
se společně s kolegyní Štrobovou, že 
bude velmi užitečné se takto s občany 
setkávat častěji a pravidelněji.

■  FZŠ CHODOVICKÁ
Po celkové rekonstrukci bylo slavnost-
ně otevřeno sportovní hřiště u FZŠ 
Chodovická.

■  KULATÝ STŮL
Proběhlo další setkání zastupitelů všech 
stran u kulatého stolu. Zápisy z těchto 
setkání si můžete přečíst na webových 
stránkách ÚMČ.

■  LÉKÁRNA LHOTSKÁ
Z důvodu ochrany majetku, konkrétně se-
niorparku, jednáme s majiteli objektu zdra-
votního střediska o instalaci kamerového 
systému, aby nedocházelo k projevům 
vandalismu na cvičebních strojích a také 
v okolí zdravotního střediska a lékárny.

AKTUÁLNĚ
■  ROZPOČET NA ROK 2013
V prosinci bude zastupitelstvu před-
ložen návrh rozpočtu. Jeho schválení 

záleží na schválení rozpočtu hl. m. 
Prahy a samozřejmě také státního 
rozpočtu. Pokud k tomu nedojde, bude 
Zastupitelstvo MČ Praha 20 schvalovat 
rozpočtové provizorium.

CO PLÁNUJEME
■  STRATEGICKÝ PLÁN
Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 
dne 17. 12. bude představena první verze 
Strategického plánu Horních Počernic. 
Tímto vás všechny na jednání zvu, abyste 
se i vy, občané naší městské části, 
seznámili s naším návrhem a případně 
k němu podali podněty a připomínky.

Hana Moravcová

Vážení spoluobčané,

začíná adventní čas, doba zklidnění a rozjímání v radostném očekávání nadcházejících vánočních svátků. 
Rok 2012 se chýlí ke konci. Pro představitele radnice, kteří zajišťují chod naší obce, se jedná také o poslední 
dny druhého roku volebního období. Myslím, že to byl přes všechny různé peripetie pro většinu z nás rok 
úspěšný. Stejně jako jste vy prožívali své osobní úspěchy, tak i my na radnici jsme byli spokojeni s každým 

dílčím úspěchem a hlavně realizací velkého množství investičních akcí, které v budoucnu přispějí ke spokojenějšímu životu nás 
všech. Jsem ráda, že můžeme Horní Počernice považovat za místo, kde žijeme v relativním klidu a míru. Tuto hodnotu, denně 
konfrontovanou s mediálními zprávami, bychom si měli uvědomovat právě v adventním období. 

Ráda bych připomenula alespoň některé z mnoha akcí, které se uskutečnily v závěru letošního roku. V listopadu jsme otevřeli nové hřiš-
tě pro dospívající děti v Běluňské ulici, a velmi mě potěšilo, s jakým nadšením ho okamžitě přijaly. Denně jezdím okolo a herní prvky jsou 
dětmi doslova obsypány bez ohledu na počasí. I z toho vidím, že rozhodnutí vybudovat hřiště tohoto typu, první v Horních Počernicích, 
bylo správné. Chtěla bych poděkovat dětem ze třídy mého mladšího syna Davida za to, že přišly se skvělým nápadem a nestyděly se 
tak trochu si postěžovat, že se na jejich věkovou kategorii zapomíná. Více si o novém hřišti můžete přečíst na str. 12–13. 

Další milou a výborně připravenou akcí byla oslava 225. výročí založení chvalské školy. Díky řediteli Martinu Březinovi, jeho kole-
gům, pedagogům a žákům, ale též občanům Horních Počernic, kteří poskytli řadů cenných dokumentů, vznikla unikátní výstava 
a publikace o historii této školy.

Ráda bych také poděkovala ředitelce divadla a všem, kteří připravili vzpomínkový den na Václava Havla při příležitosti výročí uve-
dení premiéry jeho divadelní hry Žebrácká opera v hospodě U Čelikovských. Představení Vernisáž, Pět tet a Zahradní slavnost v re-
žii Andreje Kroba, beseda se studenty, přáteli a pamětníky, projekce fotografi í Bohdana Holomíčka ve foyer divadla, to vše přispělo 
k důstojné vzpomínce na našeho prezidenta a významného dramatika. 

Blížíme se společně k závěru letošního roku. Pro mě osobně roku velmi náročného, plného změn a dalšího poznání lidských 
charakterů. O Vánocích budeme trávit více času se svými blízkými a v prostředí domova, kde se cítíme bezpečně. Využijme síly 
a hloubky vánoční doby k tomu, abychom omezili naše myšlenky na stres a práci a více mysleli na lidi kolem nás. Těším se, že se 
ještě před Vánocemi potkáme třeba na adventních trzích, při zpívání pod vánočním stromem a také na Chvalském zámku, kam si 
jistě přijdete pro betlémské světlo. Těším se na setkání s vámi.

Na konci celého uspěchaného roku přichází okamžik, pro který stojí za to opět se nadechnout a připravit se na rok následující. 
Pokud si dáváte předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení 
pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život. Ohleduplnost a lid-
skou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám mohou pomoci najít tu správnou cestu.

Věřím, že se nám v roce 2013 podaří uskutečnit naše další společné i osobní cíle. Přeji vám i vašim blízkým 
jménem svým i jménem redakce Hornopočernického zpravodaje z celého srdce krásné prožití Vánoc a vše 
dobré v roce nadcházejícím. 

Vaše starostka Hana Moravcová

Upozorňujeme občany, že 31. 12. bude Úřad MČ Praha 20 uzavřen. 
Vše potřebné je třeba vyřídit do 28. 12. 2012.!
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Předvánoční čas ve ško-
lách úplně typický není. 
Besídky, pohoda, oče-
kávání svátečního volna. 
Svou informaci možná 
i proto věnuji škole, 
která také není typická. 

Aktivační centrum v ZŠ 
Bártlova nabízí dvě odpole-

dne v týdnu program lidem s mentálním 
postižením. Kromě pedagogů a asis-
tentů s nimi jako dobrovolníci tráví čas 
i bývalí a současní žáci ZŠ Stoliňská. 
Jsou mladí, bez předsudků, životní 
hodnoty si zjevně dokázali srovnat lépe 
než mnozí z nás, dospělých. V obecné 
společenské skepsi jejich postoj pova-
žuji za jasný příslib naděje. A nám všem 
přeji stejně nadějný rok 2013.

Aktivační centra, která poskytují 
odpolední zázemí lidem s mentálním 
postižením, se otevírají v ZŠ speciální 
a praktické Bártlova. Centra jsou v sou-
časné době pro tyto žáky bezplatná. 
Jsou projektem operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
MŠMT a partnerem je Národní institut 
pro další vzdělávání – NIDV. 

Dvě odpoledne v týdnu nabízí naše ško-
la aktivitu lidem s mentálním postižením, 
kteří jsou jinak plně odkázaní na péči 
své rodiny. Už otevření našeho Aktivač-
ního centra se neslo v úžasném duchu. 
Dita Hořínková je zpěvačka s mimořád-
ným hlasem a právě takovým srdcem. 
Na otevření Aktivačního centra přišla 
se svým synem Filípkem přihlášeným 
žákům zazpívat. Dita s Filipem doká-
zali náladu pozvednout a kouzlo jinak 
docela všedního dne rozjeli s plnou 
parádou. Příjemné náladě slavnostního 
podvečera a Ditině temperamentu jsme 
nakonec propadli úplně všichni. I naši 
hosté - dvě dámy z Národního institutu 
pro další vzdělávání – Marta Teplá a Mo-
nika Novotná, které socializaci osob 
s mentálním postižením, postižením více 
vadami a autismem věnují nesmírnou 
energii. Zejména paní Marta Teplá má 
s podobnou prací dlouhodobé a cenné 
zkušenosti. Při své práci v Národním 
institutu pro další vzdělávání se je snaží 
plně zúročit.

„Už v době, kdy jsem působila na 
Ministerstvu školství, jsem se o mož-
nost dalšího vzdělávání těžce zdravotně 
postižených zajímala,“ vysvětluje paní 
Marta. „Aktivační centra přinášejí na-

bídku aktivit pro absolventy základních 
škol speciálních, v případě středního 
vzdělávání praktických škol s jedno-
letou přípravou. Centra nabízejí lidem 
s těžkým mentálním postižením mož-
nost celoživotního vzdělávání. A přiznej-
me si, že pro rodiče, kteří o děti pečují, 
znamená těch pár odpoledních hodin 
často jedinou možnost pro oddych 
nebo vyřízení potřebných záležitostí.“

Projekt Aktivačních center se v sou-
časnosti realizuje v devíti krajích České 
republiky. Ověřuje se v pilotních základ-
ních školách speciálních. „Centra jsou 

určena pro mladé lidi s těžším mentálním 
postižením, kteří žijí v rodinách,“ dodává 
paní Marta. „Připusťme si, že společnost 
pro tyto spoluobčany, kteří žijí v rodinách, 
dělá velice málo. Proto byli proškoleni 
speciální pedagogové Aktivačních center, 
aby úspěšně zvládli činnost v kurzech 
obsahově zaměřených pro tuto sku-
pinu. Přejeme si, aby Aktivační centra 
nabízela žákům všestrannou možnost 
vyžití. Mohou zkusit mnohé zajímavé 
techniky v kurzu Technických prací nebo 
Lidových řemesel, poznávat svět kolem 
sebe v kurzu Svět kolem nás a orientace 
v něm. Hlavně ale – nejsou osamoceni. 
Záměrem je, aby postupem doby bylo 
na Aktivační centrum nahlíženo jako na 
školské účelové zařízení. Škola v Bártlově 
ulici byla vždy u pokusných ověřování 
nových forem práce v oblasti speciálního 
vzdělávání. Paní ředitelka Alžběta Cibo-
chová je velká osobnost. Právě ona byla 
jednou z těch, které spolu s námi připra-
vovali Rámcový vzdělávací program pro 
základní školy speciální. Z toho důvodu 
jsme právě školu ve vaší městské části, 
která působí pod jejím vedením, vybrali 

pro ověření Aktivačního centra. A dnes 
při jeho otevření? Jsem nadšená! Peda-
gogové školy a asistenti jsou naprosto 
skvělí. Žáci se s nimi zjevně cítí jako 
v laskavém domácím prostředí. Je tu pří-
jemná, uvolněná atmosféra, všem je nám 
zde opravdu moc dobře. A také mě mile 
překvapilo, jak výborně v Horních Počer-
nicích realizujete princip integrace. Bývalí 
i současní žáci vaší ZŠ Stoliňská v Akti-
vačním centru působí jako dobrovolníci. 
Vystupují úplně spontánně, přirozeně a v 
těchto volnočasových aktivitách pomáha-
jí svým postiženým kamarádům. Přiznám 
se vám, že chvíle, kdy vidím studenty, 
kteří část svého volna věnují mentálně 
postiženým, jsou pro mě nesmírnou sa-
tisfakcí. Vidím, že Aktivační centrum v ZŠ 
speciální a praktické Bártlova se výborně 
rozjíždí. Přeji mu spokojené žáky i jejich 
rodiče a všem zúčastněným hodně klidu, 
lásky a štěstí.“

Pohled dobrovolníků

Jindra Havránek chodí do deváté třídy 
ZŠ Stoliňská. Je jedním z našich dobro-
volníků. „Když se člověk s lidmi s posti-
žením seznámí, začne je poznávat, ví, 
co by mohl od koho čekat, tak to berete 
jako normální aktivitu,“ říká. „Vždycky 
z Bártlovky odcházím s dobrým poci-
tem. Velká část populace tuto skupinu 
lidí odsuzuje, ale jen proto, že se s nimi 
blíže nezná. Je to chyba, kterou jsme si 
ve svých hlavách vytvořili. Oni sami totiž 
žijí ve skutečnosti lépe než ti, kteří je od-
suzují. Mají mnohem větší srdíčko. Nežijí 
tím, co bylo a co bude. Žijí tím, co se 
právě teď děje. Myslím, že tím bychom 
se měli všichni inspirovat.“

„Mám práci s dětmi a teď i dospělými 
ráda,“ doplňuje ho Terka Moudrá, která 
„dobrovolničí“ i se svou kamarádkou 
Kristýnou Shejbalovou. „Líbí se mi 
hlavně jejich bezprostřednost. Baví nás 
to spolu, často se spolu hodně na-
smějeme! Možnost být jedno odpole-
dne v týdnu v Bártlovce a pokračovat 
v „Setkáváních“, jakými jsme začali na 
základce, mi opravdu hodně změnila 
pohled na život. Jsem ráda, že můžu 
alespoň trošku přispět k tomu, aby 
druzí lidi byli šťastní.“
„Mám radost, když se usmívají“, dodá-
vá Kristýna.

Alena Štrobová, radní
Foto: Martin Březina

Informace 
ze školství

Aktivační centrum v ZŠ Bártlova nabízí program lidem se zdravotním postižením

Písnička o babičce, co plete svetr v podání 
Dity Hořínkové a její „herecké kolegyně“ 
Lucky
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Sportovní zážitek nejen pro Neposedu

Stejně jako ve školství Aktivační centra, tak v sociální oblasti 
je pro mě příznivou zprávou působení o.s. Neposeda v Hor-
ních Počernicích. Lidé spojení s tímto sdružením se v naší 
městské části postupem doby velice dobře aklimatizovali 
a odvádějí mezi naší mládeží výbornou práci. Své služby, čas 
a možnost komunikace už sociální pracovníci o.s. Neposeda 
nabízejí našim dětem a mladistvým nejen přímo na ulici, ale 
i v prostorách nízkoprahového klubu. 

Provizorně našel klub zázemí v areálu sportovního klubu na 
Xaverově. Jeho klienti právě vymýšlejí pro klub název, podílejí 
se na jeho úpravách, ale mají za sebou už i první „křest 
ohněm“! Dokonce v sportovní oblasti. Díky nápadu kolegy 
radního Jaroslava Kočího ml. a Sportovní komise RMČ Praha 
20 se u nás před pár týdny odehrál poměrně neobvyklý, ale 
o to více zajímavý fotbalový turnaj. Více si ale už přečtěte 
v příspěvku vedoucího našeho klubu Jirky Mataje.

Alena Štrobová, radní

Fotbalové potkávání

V sobotu 10. listopadu se v tělocvičně ZŠ Chodovická ode-
hrál fotbalový turnaj. Pořádala jej Městská část Praha 20 ve 
spolupráci s občanským sdružením Neposeda za podpory 
Magistrátu hl. m. Prahy. Na turnaji se utkaly čtyři týmy ve slože-
ní na první pohled možná netypickém: městská policie, místní 
zastupitelé a jejich známí, mládež z Černého mostu a mládež 
z Horních Počernic. Zahráli si všichni se všemi a nakonec 

zvítězil tým zastupitelů s názvem „Horse power“. O výsledky 
v tomto turnaji ani tolik nešlo. Cílem bylo, aby mládež potkala 
dospělé v prostředí přátelského fotbalového zápasu a obě 
skupiny se tak mohly poznat v jiném kontextu, než je obvyklé. 
Na akci rovněž vystoupil Jan Weber, mistr světa a Evropy ve 
footbagu, který ukázal řadu freestylových kousků s míčem.Po 
dvou letech terénní práce s mládeží v lokalitě otevřel Nepo-
seda na podzim v Horních Počernicích nové nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Kromě terénního programu nabízí 
také nízkoprahový klub. V něm mohou mladí lidé trávit volný 
čas v bezpečném prostředí za přítomnosti pracovníků, kteří 
jsou připraveni jim naslouchat, dohledat potřebné informace, 
pomoci s doučováním či s řešením nejrůznějších životních 
obtíží. Věříme, že se v budoucnu dočkáme dalších podobných 
akcí, jako byl sobotní vydařený fotbalový turnaj.

Mgr. Jiří Mataj, vedoucí Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež HoPo

Foto: Martin Novák
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V dnešní době, kdy jsou media zahlcena 
zprávami o krutém a nedůstojném zachá-
zení se zvířaty, je velice důležité, že jsou 
stále ještě lidi, kteří se starají o zvířata, 
k nimž se lidé zachovali zle. Samozřejmě 
jsou i případy, kdy se majitelé v těžké ži-
votní situaci nemohou dále o svého maz-
líčka postarat. Přitom zdaleka ne každý 
útulek přijme pejska přímo od majitele. 
Útulek Kralupy naštěstí mezi ně nepatří 
a v minulosti už několikrát pomohl takové 
zvíře umístit. Na základě včasné žádos-
ti majitele a díky prezentaci na svých 
webových stránkách je schopen zvíře 
umístit i bez zbytečně stresujícího pobytu 
v útulku přímo k novému majiteli. Štěstí 
se usmálo též na pár pejsků z tohoto 
kralupského útulku, kteří našli domov 
u nových majitelů v Horních Počernicích.

Útulek zároveň umožňuje lidem, kteří jsou 
osamělí nebo si nemohou dovolit zvíře cho-
vat, aby se u nich s pejsky potěšili a ven-

čili je, spolupracuje s dětským domovem 
a praktickou školou v Kralupech a připravu-
je přednášky pro děti o tom, jak se chovat 
ke zvířatům a jak předcházet úrazům 
pokousáním. Pravidelně pořádá i Mikuláš-
skou besídku, Vánoční venčení, Velikonoční 
setkání s programem pro děti a pejskaře.

Kralupský útulek se letos zúčastnil Čaro-
dějnic na Chvalské tvrzi, kde prezentoval 
svoji činnost a práci spojenou s péčí 
o své chráněnce. Na akci prodával vlastní 
šperky vyrobené lidmi z útulku. Korun-
ky z prodeje šperků jdou především na 
výstavbu vnitřní budovy, která bude sloužit 
nemocným psům a štěňatům, aby v zimě 
nezmrzli. Některé šperky věnovali zaměst-
nanci útulku do tomboly MUMu, domovu 
seniorů a škole v Bártlově ulici.

Ráda bych na oplátku udělala něco 
pro útulek: prosím, podívejte se na 
www.utulek-kralupy.estranky.cz, kde 

jsou fotografi e jeho současných obyvatel. 
Tato bezproblémová zvířata by si moc 
přála najít nový domov. Například dva je-
zevčíci Arýsek a Zuzanka, jejichž panička 
musela odejít do LDN, by jistě rádi našli 
nový domov. Před pěti lety jsem si z toho-
to útulku odvezla svého jezevčíka Čendu, 
a byl to ten nejlepší nápad pro nás oba. 

Pokud uvažujete o koupi nějakého 
šperku jako vánoční dárek, a líbily 
by se vám výrobky z charitativního 
obchůdku útulku, máte možnost si je 
vyzvednout v Horních Počernicích, 
protože zde bydlí jedna z dobrovolnic, 
která pro útulek pracuje. 

Kontaktovat ji můžete 
na tel.: 723 411 225 nebo 
na obchudekutulek@seznam.cz.

Karla Polydorová

Už dva roky spolupracují Počernice s útulkem v Kralupech

Zleva: Čudla, Arýsek, Belinda a Max na vás čekají v útulku v Kralupech.

Nové telefonní 
číslo Útulku Dolní 
Měcholupy
Na základě dotazů občanů na telefonní 
číslo Útulku Dolní Měcholupy ve věci od-
chytu koček či psů, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ v Praze 20 sděluje, 
že tento útulek má nové telefonní číslo: 

222 025 929 
a e-mail: upozdm@mppraha.cz 

Ing. Magda Svojanovská, 
odbor ŽPD

Městská část Praha 20 připravuje rozšíření kamerového systému na 
svém území. Záměr projednala komise obecního pořádku a ve spolu-
práci s Městskou policií hl. m. Prahy a Policií České republiky dopo-
ručila instalaci kamer prioritně v těchto lokalitách: 1. Běluňská, Lipí, 
Ratibořická, 2. Mezilesí – Lhotská, 3. Třebešovská – Tlustého, 4. Ve 
Žlíbku – Třebešovská (směr Křovinovo náměstí), 5. FZŠ Chodovická, 
6. Jizbická.

Komisi obecního pořádku zajímá i váš názor, kde by bylo umístění 
nových kamer vhodné a pomohlo účinně bránit naši bezpečnost. Vaše 
podněty pište na e-mail: Vilem_Cap@pocernice.cz.

Vilém Čáp, 
předseda Komise obecního pořádku

Rozšíření kamerového systému

Posezení s kouzlem Vánoc si užijeme při vyprávění a promítání ukázek 
z fi lmů režisérky Světlany Lazarové v úterý 11. prosince 2012 ve 14 hodin 
na Chvalském zámku. 
Světlana už jednou hostem posezení byla. Už tehdy jsme se sympatickou režisérkou domluvili 
vánoční setkání spojené s malým nahlédnutím do světa osobností, kterým se Světlana věnovala 
v televizním cyklu Příběhy slavných.

Zveme vás na vánoční Zámecké posezení
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V Horních Počernicích už to vědí snad 
všichni, proč vznikla tato charitativní 
akce, jejímž hlavním koordinátorem je 
Ing. Milan Herian. S potěšením konstatuji, 
že lidská solidarita je (nejen) hornopočer-
nickým občanům stále vlastní. Zajímavé 
je, že nejpilnějšími „sběrači“ jsou často 
lidé, kteří by sami potřebovali pomoc, 
ale při zmínce o nemocné holčičce jsou 
ochotni zapojit do sběru celou rodinu 
a všechny přátele a známé. 

Po čtyřech měsících narostla sbírka do 
neuvěřitelných rozměrů: skvěle se zapojili 
občané, sbírá se v základních i mateř-
ských školách, v kulturních institucích 
a fi rmách. Sbírka má tak velký ohlas, že 
k nám přišla zásilka víček dokonce až 
z Pozořic u Brna od paní Otilie Neužilové, 
naší věrné čtenářky Hornopočernického 
zpravodaje. „Chtěl bych všem poděkovat 
za stále neutuchající zájem sbírat,“ říká 
Milan Herian, „ať už na známých sběrných 
místech – ve sběrném dvoře, Chvalském 
zámku, v Pekařství Moravec, MUMu, ale 

též ve všech školkách a školách naší 
městské části. Za dobu trvání sbírky pro-
šly mým „meziskladem“ už více než dvě 
tuny víček a číslo každým dnem roste.“

A co se s víčky děje dál? Ze sběrných 
míst se dostanou přes garáž Milana 
Heriana přímo do Holešova k rodině ne-
mocné Michalky, kde se jich v pronajaté 
stodole nejprve nashromáždí co největší 
množství a následně je odveze a odkou-
pí fi rma jako surovinu k dalšímu zpra-
cování. Ta víčka rozdrtí, rozemele a po 
dalším zpracování z nich vylisuje např. 
zahradní nábytek, dětské skluzavky, 
houpačky či jiné praktické plastové před-
měty, třeba i velmi užitečné kompostéry 
do našich zahrad. Za utržené peníze pak 
budou moci rodiče nemocné Michalce 
pořídit různé zdravotnické pomůcky, 
které nejsou hrazeny pojišťovnou, na-
koupit tolik potřebnou speciální výživu 
nebo splatit část leasingu na speciálně 
upravené auto k přepravě Michalky. Jak 
je patrné z výše uvedeného, každé vaše 

víčko se dostane tam, kde může pomoci: 
k Michalce Láníkové do Holešova. 

Pro všechny, kteří chtějí pomáhat i na-
dále, máme následující zprávu: štafeta 
sběru víček pokračuje. Vaše solidarita 
je pro Michalku a její rodiče tím nejhez-
čím vánočním dárkem.

Lucie Láníková, maminka Michalky, 
se synem Tomášem v „holešovském 
skladu“ víček. Foto: Ivo Láník

Dana Mojžíšová

Za pracovní tým sociálních pracovnic chceme poděkovat Na-
dačnímu fondu Šance za jeho záslužnou činnost při podpoře 
našich dětských klientů. Finanční podpora z nadace umožnila 
několika dětem, jejichž rodiče se nacházejí ve svízelné životní 
situaci, aby prožily pěkné prázdniny v příměstském táboře 
v Botanické zahradě v pražské Troji. Pro děti to byla často jedi-
ná možnost užít si prázdniny mimo domov. Prospěšný a cílený 
byl též příspěvek určený pro rozvoj mimořádného talentu dívky, 
vyrůstající mimo vlastní rodinu. Největší podporou ale byla 
úhrada pobytu v azylovém domě pro dívku, která očekávala 
narození děťátka, neměla oporu v rodině a ze sociálních důvo-
dů zde nemohla zůstat. Útočiště našla u občanského sdružení 
Na počátku, které usiluje o ochranu a rozvoj lidského života 
a pomáhá maminkám, které chtějí své děťátko donosit a po-
sléze vychovávat v bezpečném prostředí (více na http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/ 
a www.napocatku.cz ).

Dívka se zde natolik zaktivizovala a začlenila do společnosti, 
že navzdory svému mladému věku je z ní skvělá a zodpověd-
ná maminka, která své dítě nade vše miluje a umí o něj velmi 
dobře pečovat. Na vlastní oči jsme tak měly možnost průběžně 
sledovat, že peníze, které Nadační fond Šance v rámci granto-
vých řízení daroval, byly využity maximálně účelně a adresně. 

Víme, že za každým dítětem, do jehož rodiny byly peníze přidě-
leny, se skrývá jeden velký lidský příběh. Příběh na počátku 

možná smutný, někdy s dramatickým dějem, ale někdy jako 
v pohádkách s dobrým koncem a velkou nadějí na změnu 
k lepšímu. Ještě jednou děkujeme Nadačnímu fondu Šance, 
že tomu svým působením pomohla.

Za oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Bc. Daniela Bendlová

Náboženská obec Církve československé 
husitské zve na přednášku Ing. Huberta Antese

Historie vánočních setkávání v Horních Počernicích
11. prosince v 17 hodin ve sboru Církve husitské 
na Náchodské ulici 171.
Vánoční bohoslužby v našem sboru:
23. 12 v 9.00 4. neděle adventní
25. 12 v 9.00 Hod Boží vánoční
30. 12. v 9.00  Rozloučení s rokem 2012
Srdečně zveme do našeho společenství.

Eva Cudlínová, farářka CČSH

Poděkování Nadačnímu fondu Šance

Sbírání víček pro Michalku pokračuje 

Vánoční a novoroční program v Českobratrské 
církvi evangelické v Praze-Horních Počernicích 
(roh Třebešovské a Dobšické) 

Neděle 23. 12. v 9.30  vánoční slavnost s vánoční hrou 
Co uděláš, Marie?

Štědrý den v 16.00  štědrovečerní pobožnost
Boží hod vánoční
25. 12. v 9.30 bohoslužby s Večeří Páně 
Neděle 30. 12. v 9.30 bohoslužby v 9.30 s hostem 
Nový rok 1. 1. 2013 v 9.30 novoroční bohoslužby s Večeří Páně 

www.sancepropocernice.cz
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Problém pošty nevznikl v posledních 
dvou letech, ale je to záležitost minimál-
ně deseti let. Tuto problematiku jsme 
začali reálně řešit až při našem nástupu 
na radnici po roce 2010 a nezůstalo jen 
u slov. Jak je vám jistě známo, projekt 
a také stavbu pošty zajistí na vlastní 
náklady developerská společnost, která 
vše následně předá do majetku MČ. Pro 
upřesnění se jedná o majetek v hodnotě 
20 milionů korun. O tom jsme informo-
vali už v předchozích číslech HPZ.
Abychom tedy se studií mohli jakkoliv 
nakládat, musíme respektovat určitá 
pravidla, např. souhlas s uveřejněním, 
který jsme získali 16. 11. 2012 společně 
se studií, na které jsme pracovali spo-
lečně s Českou poštou.

Co se týká kritiky špatné informovanosti 
občanů, nemáte pravdu, stačí porovnat 
čísla Hornopočernického zpravodaje 
z roku 2008 a 2012. Pravidelné diskuse 
zastupitelů u kulatého stolu a veřejná 
slyšení k různým tématům jsme zavedli 
také až po volbách v roce 2010 a občany 
informuje pravdivě o všem, co se v obci 
děje. Náš volební program postupně 
plníme. Volební období trvá čtyři roky, 
nelze přece za a pouhé dva roky zajistit 
nápravu všeho, co se v minulých letech 
neřešilo. Našimi prioritami byla a je kana-
lizace, stavba nové školky nebo navýšení 
kapacity škol. Také bych byla radši, 
kdyby prioritou byla rekonstrukce našich 
webových stránek a ostatní už bylo ho-
tové. Bohužel, realita je jiná. Myslím, že 

občany více zajímá např. Vámi zmiňova-
ná výstavba nové pošty, než orientace na 
webu. Co se týká informací, najdou tam 
občané všechny aktuální informace, jak 
nám to ukládá zákon o obcích. Webové 
stránky úřadu městské části ale nelze 
dělat podle vašeho návrhu jaksi „podo-
mácku“ už jen proto, že musí obsahovat 
zákonem dané náležitosti. Nové webové 
stránky chceme spustit v příštím roce. Ví-
táme jakoukoliv iniciativu, spojte se tedy 
s našimi zaměstnanci IT oddělení a vaše 
podněty jim sdělte. Jak sám píšete, kriti-
zovat je vždy ta nejjednodušší varianta.

Hana Moravcová, starostka 
Šance pro Počernice

Reakce na text v HPZ v HPZ 11/2012
Vážení hornopočerničtí občané, 
 
Česká pošta skutečně prochází zásadní proměnou. Důvodem není pouze liberalizace, tu není zapotřebí z pohledu zákazníka příliš 
přeceňovat. Až na doručování listovních zásilek do 50 gramů váhy je totiž poštovní trh liberalizován dlouhá léta. Změny jsou však 
nutné, pošta dlouhá léta dostatečně neinvestovala do modernizace. Obrovskou změnou tak prochází postupně logistika, která se 
vašeho regionu dotkla do 1. listopadu 2012. Od tohoto data jsou všichni doručovatelé, tedy listovní, balíkoví, novinoví i doručo-
vatelé letáků zařazeni pod jednotlivá depa. Změnu by zákazník samozřejmě vůbec neměl zaznamenat. Pokud ano, tak zlepšením 
služeb. Dopřejte však poště trochu času, změny jsou rozsáhlé, a přivyknout novotám musí hlavně naši pracovníci. 

Pokud jde o reklamace a stížnosti: ty musíme přijmout na každé poště, tedy i na naší pobočce 913 v Náchodské ulici. Jedná se 
ale pouze o reklamace. V případě, že naši kolegové odkázali zákazníka s reklamací na depo, pak to byla chyba a na místě je 
omluva. Správně měli zaměstnanci pošty reklamaci přijmout a dále již zařídit vše potřebné k jejímu vyřešení. Jestliže však chce 
někdo například vysvětlení, proč se doručuje z jiného místa, než tomu bývalo, to vám přepážková pracovnice skutečně neřekne. 
O nové poště už redakce psala. A lze k tomu říci jediné: těšíme se na ni stejně jako naši zákazníci. 
 
Pošta v Horních Počernicích má v pracovní dny otevřeno od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. Veškeré reklama-
ce a stížnosti tedy uplatňujte přímo na této pobočce nebo na telefonu 281 921 740 a 281 921 740.

Ivo Mravináč, Česká pošta

Reakce na kritiku p. Rýpara o výstavbě 
nové budovy pošty, zveřejněnou 
na webu epočernice.cz

Vedení radnice se dohodlo s ředitelem České pošty Ing. Outlým na prodloužení 
otevírací doby hornopočernické pobočky od 3. 12. 2012 takto: 
pondělí – pátek 8.00 – 19.00, sobotní provoz zůstává beze změny. 
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V neděli 11. listopadu proběhla na 
Chvalské tvrzi už 15. Výstava pro kočku, 
podzimní umísťovací výstava opuště-
ných koček. I přes nepříznivé počasí 
měla akce slušnou návštěvnost, přišla 
téměř tisícovka dospělých „platících“. 

Přišla také spousta dětí, které přines-
ly vlastnoručně namalované obrázky 
koček a na výstavu měly vstup zdarma. 
Volný vstup měli také žáci ZŠ Stoliňská, 
kteří se svými výtvarnými pracemi podí-
leli na výzdobě výstavních prostor. 

Výstavy se zúčastnilo 14 útulků a jedna 
soukromá pečovatelka, vystaveno bylo 
150 koček a 72 našlo díky této akci nový 
domov. “Největší zájem byl tradičně o ko-
čičí dorostence; ti byli rozebráni prakticky 
okamžitě, ale nové majitele našly také 
kočky starší, například desetiletá kočka 
Zrzečka z útulku PSOZ nebo některé 
kočky s handicapem,” uvedla Zuzana S. 
Fenclová, organizátorka těchto výstav. 

Útulky si po skončení výstavy rozdělily 
tisícovku konzerv kočičího krmení, které 
návštěvníci přinesli jako vstupenky. 

Fotografi e z akce najdete na 
http://kocky-online.cz/gallery/v/kocky-
-online-cz/vystavy_pro_kocku/vysta-
va_pro_kocku_podzim12. 

Dalších několik stovek veterinárně ošet-
řených koček čeká na ty, kteří umísťova-
cí letošní výstavu nestihli, na 
http://www.kocky-online.cz/opustene.

Měsíc říjen patří každý rok v naší organi-
zaci výlovům, plnění členských povinností 
(odpracování deseti brigádnických hodin), 
ale především dětským rybářským závodům. 
V sobotu 13. října se v klubovně sešlo třináct 
závodníků a závodnic na čtyřiadvacátém roč-
níku. Většině z nich přinesla třináctka štěstí 
v podobě krásných úlovků, ostatním alespoň 
spoustu hezkých zážitků s kamarády u vody. 
Velmi nás potěšilo, že k nám přijely také děti 
z dalších pěti rybářských organizací a konku-
rovaly našim členům. To se nakonec potvrdi-
lo, protože první místa si rozdělili přespolní. 

Zvítězil Josef Mareš z Chuchle, který ulovil 
třináct ryb v délce 552 cm, na druhém místě 
se umístil Václav Tomič z Vysočan s třinácti 
rybami a 526 cm, třetí skončil Jan Brambů-
rek z naší místní organizace, když ulovil 7 

ryb v celkové délce 269 cm. Díky podpoře 
MČ Praha 20 jsme letos mohli ty nejlepší 
mladé rybáře ocenit pohárem, diplomem 
a krásnými věcnými cenami. Odměna ale 
čekala na každého závodníka, protože si to 
za svou bojovnost opravdu zasloužili. 

Poděkování patří všem členům výboru, kteří 
se jako vždy postarali o občerstvení a celko-
vě bezvadný průběh závodu. 

Za výbor MO Martin Pachta

Členská schůze MO Českého rybář-
ského svazu v Horních Počernicích se 
uskuteční 5. 1. 2013 od 9 hodin v KC 
Domeček. Členové mohou zaplatit 
příspěvky a povolenky.

Dětské rybářské závody

Výstava pro kočku

Čtyřiadvacátá 
Dušičková
Sobota 3. listopadu, 12 hodin, příjemné podzimní počasí, 
téměř padesátka přátel cyklistiky; to vše byla 24. Dušičková, 
projížďka na známé čtyřicetikilometrové trati. K tradičním 
účastníkům Dušičkové, z nichž mnozí absolvovali všechny 
ročníky, se letos také připojili mladí cyklisté, například Tomáš 
Koudela, cyklistický reprezentant ČR v kategorii do 23 let. 
Věříme, že tito mladí borci ponesou štafetu Dušičkové do budoucna. Večerní spo-
lečenské zakončení ve Sportovní hospodě na hřišti se také vydařilo. A tak nezbývá, 
než poděkovat tradičním sponzorům a organizátorům akce a těšit se na jubilejní 25. 
Dušičkovou v roce 2013.

Text a foto Jaroslav Hněvkovský
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Dny adventní nám připomínají, jací 
bychom měli a mohli být ve dnech 
všedních, a nejsme. Aspoň se tedy rádi 
chopíme nabízené archetypální příleži-
tosti na chvíli všechno pozapomenout 

a trochu, na oko napravit koncem roku – a nový pak načít po 
staru? Být lepší, odpovědnější, lidštější, přívětivější aspoň na 
těch pár dnů uprostřed darů-odpustků a dnes už nikoli svá-
tečního množství spotřeby dříve neuvěřitelné? Jde to vůbec, 
zapomenout v nich na uplynulé stovky všedních dnů? A jde 
to, aby předsevzetí, neboť možná i licoměrná, vydržela aspoň 
pár následujících týdnů? 

Jak se blíží Vánoce, vždycky mi proklouzne vzpomínka na 
poslední adventní dny Karla Čapka, a s ní vědomí, že bolest se 
ani adventu nevyhýbá: vždyť poslední svůj zápas s nenávistí 
o lidskost Čapek prohrál pouhý den po Štědrém dnu před čtyři-
asedmdesáti lety. Také byl advent, pravda, v osmatřicátém roce 
mimořádně smutný. Letos však vnímám vzpomínku naléhavěji, 
neboť dnes leccos nevlídností společenského povětří, jako by 
onu zimu mi silněji připomínalo. O to bolestnější je poznání, 
jak málo je tak pozitivně utvářených lidí, jako byl Karel Čapek, 
vzdorující celoživotní nemoci s neustávající bolestí, jež byla 
jedním z pramenů jeho Božích muk. S nimi se však vyrovnával 
po celý život, aniž to zanechalo stopu na jeho životním postoji, 
jímž od počátku byla „strašlivá rozkoš z bytí“, rozkoš každoden-
ní, skutečně i strašlivá, neepikurejská, neboť život, jakkoli krásný, 

je i strašlivý. Věděl to, vždyť byl svědkem, jak se první válkou 
zhroutil starý svět jistot i mravů. Odtud jeho nenávist k válce, 
násilí, nenávisti, nevraživosti, pochopení národovectví fašistic-
kého – a to všechno ho na sklonku první republiky dostihlo. 
Udolalo člověka, který pochopil, v čem je skutečné a potřebné 
vlastenectví nového státu: vlast je povinnost nadosobní. Podle 
toho nezištně jednal a dobře věděl, že jeho strašlivou rozkoš 
z bytí ohrožuje vše, co ji umenšuje, co ji ochuzuje, ne-li mrzačí, 
a jenom tehdy bychom našli v Čapkově životě nenávist: právě 
jenom k této rozkladné lidské vlastnosti.

I slabý, křehký člověk dokáže být silný, když dokáže myslet 
na bližní víc než na sebe sama. Pravda nenávist ho může 
udolat, ale nedokáže mu vzít nic na síle a velikosti - a příkla-
du. V neschopnosti naslouchat druhému, jiným názorům bez 
apriorní předpojatosti, dokonce si před jinými názory ucpávat 
uši, aby neohrozily jedinou osobně platnou pravdu, jež může 
být omylem i lží, je slabost, demoralizující, až nebezpečná. 
Smutné: v adventu fašizujícími národovci usmýkán člověk-
-vlastenec, jehož mravnost, vědomí nadosobní lidské povin-
nosti byly vlastně adventní po celý život.

Dar díla, ostatně i mravního příkladu jsou trvalé. Po žádných 
Vánocích se nedají vyklidit do tříděného odpadu. 

Dana Mojžíšová

Vánoční nénie

Kalendář je skutečně váš, občanů Horních 
Počernic. Všechny fotografi e jsou dílem účast-
níků soutěže Horní Počernice mýma očima, 
které se zúčastnilo 57 soutěžících s více než 
čtyřmi sty fotografi í. Kromě krásných fotogra-
fi í zde najdete také kalendář hlavních akcí, 
které pro vás naše městská část, společně 
s příspěvkovými a neziskovými organizacemi 
a spolky, v roce 2013 připravuje. 
Doufáme, že pro vás bude příjemným průvod-
cem po celý příští rok.

Kalendář MČ je od září 2012 dostupný za cenu 
65 Kč na těchto prodejních místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský 
zámek, Divadlo Horní Počernice, KC Horní 
Počernice - Domeček, Pekařství Moravec, 
Trafi ky Martin Hora v Jeřické, Ratibořické a na 
Náchodské ulici č. 141, Trafi ka Marie Pupalová 
v Běluňské ulici (U tří věžáků), Papírnictví na 
Náchodské ulici (u pošty) a v Chodovické ulici 
(u školky), Tiskárna Printea (Náchodská ulice) 
a Salon Marton (Chvalkovická ulice).

Kalendář MČ na rok 2013 Horní Počernice 
vašima očima je v prodeji 2013

Horní Počernice
ve vašich fotografiích

kalendář

V době vrcholícího podzimu jsou 
ochutnávky mladého vína příležitostí 
pro pobavení a setkání s přáteli nad 
skleničkou Svatomartinského. Akce 
Dámská svatomartinská jízda na zámku 
aneb se zastupitelkami na víno, která 
se konala už potřetí, je přesně takovou 
příležitostí. Na neformální a čistě dám-
ské setkání zastupitelek s občankami 
Horních Počernic nás už potřetí pozvala 
ředitelka Chvalského zámku Alexandra 
Kohoutová. O krátký kulturní program 
se letos postarala taneční skupina BDS 
Academy, kde tančí Šahen Chačatrjan, 
a Ondra Zabilka zase pobavil dámy 
parodií jedné známé moderátorky. 

Tentokrát sice neprofesionální, ale 
o to zábavnější degustaci výborných 
vín z vinotéky na Křovinově náměstí 
vedla starostka Hana Moravcová za asi-
stence radní Aleny Štrobové, v nabídce 
občerstvení nechyběla ani ochutnávka 
vynikajících francouzských sýrů. A pak 
už se jen diskutovalo u bílého, růžové-
ho i červeného až do půlnoci. Z neob-
vykle vysoké účasti je jasné, že je toto 
setkání stále oblíbenější. Díky všem, 
ale zastupitelce Zuzaně Foglarové 
především za výborný nápad. Tak, 
milé dámy, příště zase na zámku 
a v hojném počtu!

Dana Mojžíšová

Svatomartinská jízda 
na zámku potřetí 
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Dopolední představení Vernisáž a Pět tet 
byla určena pro studenty středních škol, 
poté následovala beseda s režisérem 
Andrejem Krobem, bývalou tajemnicí 
Václava Havla Annou Freimanovou a fo-
tografem Bohdanem Holomíčkem, kteří 
se podíleli na legendárním představení 
v roce 1975. Večer odehrálo Divadlo Na 
tahu hru Václava Havla Zahradní slav-
nost a poté mohli diváci u sklenky vína 
diskutovat a vzpomínat s protagonisty 
i návštěvníky světové premiéry v roce 
1975. Mezi hosty nechyběli ani přátelé 
z Českého centra Mezinárodního PEN 
klubu sinolog Oldřich Král, literární kritik 
a historik Vladimír Karfík nebo Lubomír 
Doležel, česko-kanadský lingvista a li-
terární teoretik. Dopoledne, odpoledne 
i večer bylo divadlo plné. Velký úspěch 

měla nejen obě představení, ale též 
promítání fotografi í Bohdana Holomíčka, 
který se s Václavem Havlem seznámil 
v 70. letech a fotografoval nejen jeho, 
ale veškeré dění v kultuře nezávislé na 
komunistickém režimu. Unikátní záběry 
z premiéry Žebrácké opery v hospodě 
U Čelikovských, Divadla Na tahu, Hrá-
dečku, manželů Havlových, jejich přátel 
a mnoha významných osobností disentu 
běžely ve foyer divadla celý den.

„Utajené představení světové premiéry 
hry Václava Havla Žebrácká opera 1. lis-
topadu 1975 v divadelním sále hospody 
U Čelikovských mělo podle pamětníků 
zcela mimořádnou a neopakovatelnou 
atmosféru. Dodnes se nás lidé ptají, jest-
li ta hospoda ještě funguje. Dnes ale na 

jejím místě stojí rezidenční bytový dům. 
Přesto si myslím, že je dobré a potřebné 
připomínat si tyto úžasné události v kon-
textu tehdejší nelehké doby a silných 
lidských příběhů, které ji vytvářely. Mám 
velkou radost, že se akce podařila a při-
šlo tolik lidí, kteří Václava Havla uznávali, 
měli ho rádi a vážili si ho,“ řekla po 
skončení včera Hana Čížková, ředitelka 
Divadla Horní Počernice. 

S dílem a myšlenkami Václava Havla je 
třeba počítat. Neměl by se stát sym-
bolem, ale příkladem mravní odpověd-
nosti i osobní statečnosti, otevřenosti 
a pravdomluvnosti. Své postoje měl 
podložené životním příběhem.

Dana Mojžíšová
Foto autorka a Bohdan Holomíček

V pátek 23. listopadu se v hornopočernickém divadle vzpomínalo na prezidenta Václava Havla, významného dramatika 
a kritika komunistického režimu. K 37. výročí premiéry Žebrácké opery v hospodě U Čelikovských připravilo vedení 
divadla ve spolupráci s Městskou částí Praha 20 a Divadlem Na tahu unikátní projekt s názvem Návrat Václava Havla 
do Horních Počernic.

Návrat Václava Havla do Horních Počernic

Andrej Krob a Bohdan Holomíček

Zleva: Oldřich Král, Vladimír Karfík, Bohdan 
Holomíček a Lubomír Doležel

Zleva: Alena Štrobová, Hana Čížková 
a Anna Freimanová

Vladimír Stoklasa a Hana Moravcová

Projekce fotografi í B. Holomíčka

Před světovou premiérou Žebrácké opery 
v sále restaurace U Čelikovských, 1975

Anna Freimanová

Zahradní slavnost
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Národní program s názvem Česká kvalita zahájila vláda Čes-
ké republiky už v roce 2002. Jeho cílem je vytvořit jednotný 
systém, pomocí kterého se zviditelní české důvěryhodné 
a kvalitní značky, podniky a výrobky. „Zisk tohoto osvědčení 
je pro naši společnost prestižní záležitostí. Je tak ofi ciálně 
prověřena kvalita námi poskytovaných služeb a věřím, že 
značka Czech Made přispěje k lepší orientaci zákazníků 
při výběru dodavatele dveřního kování či krbového nářadí 
a následně i ke zlepšení obchodů. Jsem ráda, že v dnešní 
pesimistické době, kdy slyšíme ze všech stran především 
negativní zprávy o čemkoli, máme pro nás naopak velmi 
pozitivní zprávu, že svou práci děláme poctivě a správně pro 
spokojeného zákazníka,“ uvedla Jana Erbová.

„Z ocenění mám obrovskou radost. S nápadem postavit 
poblíž základní školy v Ratibořické hřiště pro teenagery přišly 
vlastně děti ze třídy mého mladšího syna Davida a zároveň 
si tak trochu postěžovaly, že se na jejich věkovou kategorii 
trochu zapomíná. Kolegové z radnice nebyli proti, takže jsme 
pro tuto investici schválili rozpočtovou změnu, v polovině srp-
na bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení hřiště, v říjnu 
ho fi rma Sport servis ZANAP za 1.800 tis. Kč začala stavět 
a v listopadu bylo slavnostně otevřeno. Ověřená úroveň bez-
pečnosti a ocenění přináší provozovateli hřiště, tedy Úřadu 
městské části Praha 20 kredit, že zajišťuje řádně jeho provoz 
a že zařízení je bezpečné ve smyslu platných požadavků 
legislativy a technických norem. Pokud jezdíte okolo, můžete 
vidět, že zvláště v odpoledních hodinách je hřiště doslova 
v obležení dětí a to i za nepříznivého počasí. A to je pro mě 
a pro všechny, kteří tento projekt podpořili a pomohli realizo-
vat, ta nejlepší satisfakce,“ říká starostka Hana Moravcová.

Česká kvalita je skutečně prestižní ocenění, které má veli-
kou cenu motivační i společenskou. Každého normálního 
člověka přece těší, když vidí i prostřednictvím takového 
ocenění, že jeho práce není zbytečná. V dnešní době, kdy 
jsme obklopeni množstvím spíše negativních zpráv, je třeba 
si uvědomit, že mezi námi žije mnoho lidí aktivních a šikov-
ných, kteří ve svém oboru dokážou prosadit a uskutečnit 
dobré věci. Jak řekl ve svém projevu při slavnostním předá-
vání ocenění Přemysl Sobotka, “usilujme o kvalitu ve všech 
oborech našeho života. Nenechme se odradit škarohlídy 
a nesamostatnými lenochy. Budoucnost vidím v sympatic-
kém heslu: Odlište se kvalitou, prosím!“ 

Dana Mojžíšová

Dvě ocenění za kvalitu putují 
do Horních Počernic
Hana Moravcová a Jana Erbová převzaly 
ocenění Česká kvalita pro rok 2012
Mezi dvaceti oceněnými výrobky a službami v Programu Česká kvalita 2012 uspěly Horní Počernice hned dvakrát. 
Na slavnostním večeru pořádaném pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby a 1. místopředsedy Sená-
tu Přemysla Sobotky převzala starostka Prahy 20 Hana Moravcová ocenění za první hřiště určené pro teenagery v ulici 
Běluňské - Jívanské /v kategorii Hřiště-sportoviště-tělocvična-ověřený provoz/, druhé ocenění převzala Ing. Jana Erbová, 
ředitelka fi rmy AC-T servis, spol. s r.o., velkoobchodní prodej dveřního kování a krbového nářadí, která uspěla v kategorii 
Czech Made. Oceněním získal ÚMČ Praha 20 a AC-T servis oprávnění užívat značku Česká kvalita. Pro Horní Počernice 
jde nepochybně o vynikající reklamu.

Ing. Jana Erbová, ředitelka fi rmy AC-T servis, spol. s r.o., 
velkoobchodní prodej dveřního kování a krbového nářadí, 
uspěla v kategorii Czech Made.

Starostka Prahy 20 Hana Moravcová převzala ocenění Česká 
kvalita v kategorii Hřiště-sportoviště-tělocvična-ověřený provoz.
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Jana a Jiří Hájkovi: Rádi bychom se 
zeptali, jaká je budoucnost dětského 
hřiště při ulici Ratibořická. MČ Praha 20 
podepsala smlouvu o výstavbě několika 
herních prvků a altánku na ploše před 
zastávkou Ratibořická. Dle této smlouvy 
má dojít k dokončení stavby do 30. 11. 
2012. Výstavba začala v září 2012 a za-
čátkem listopadu bylo hřiště víceméně 
hotovo. Do dnešního dne (15. 11.) ale 
nebylo vůbec stavebním úřadem o této 
věci rozhodnuto. Stavební úřad oznámil 
zahájení o územním řízení na úřední 
desce 6. 11. 2012, ale 13. 11. byl altá-
nek demontován a odstraněn.

Pořizovací cena altánku byla 118.200 Kč, 
cena montáže 44.160 korun. Je součástí 
ceny za montáž také toto „stěhování“ 
altánku? Proč k němu vůbec došlo a není 
to výdaj v dnešní době poněkud zbyteč-
ný? Co bude s altánkem a herními prvky 
(dnes již zabudovanými), pokud nebude 
vydáno územní rozhodnutí? Současný 
stav nevypovídá o dobré přípravě a ko-
ordinaci této akce ze strany úředníků MÚ 
a z jejího průběhu jsou zklamaní hlavně 
budoucí uživatelé – děti.

Luciana Volná: Ráda bych se zeptala, 
na základě jakého povolení (územní-
ho řízení) bylo započato se stavbou 
dětského hřiště v ulici Běluňská. Dnes 
je již postavena konstrukce altánu 
se střechou, herní prvky, nicméně na 
úřední desce se dosud žádné rozhod-
nutí ohledně dětského hřiště neobje-
vilo. Při poslední návštěvě úřadu v HP 
jsem byla zděšena, jednak chováním 
některých úředníků (odboru výstav-
by) a jednak nesmyslnými požadav-
ky, které si stavební úřad kladl na 
umístění stavby (konkrétně se jednalo 
o zahradní altán). Proto bych se ráda 
zeptala, kdy bylo vydáno povolení 
a pod jakým číslem jednacím a kdy 
nabylo právní moci. Co vše je před-
mětem tohoto rozhodnutí a zda se již 
k němu vyjadřovali účastníci řízení. 

Ing. Richard Měšťan: V současné 
době pod sp. zn. MCP20 011224/201 
probíhá územní řízení o změně využití 
území za účelem změny druhu dotče-
ných pozemků (odpovídajících využití 
jako dětské hřiště) a pod sp. zn. MCP20 
011222/2012 územní řízení o umístění 
stavby altánu. Územní rozhodnutí zatím 
nejsou vydána, teprve běží doba určená 
k podávání námitek a připomínek. Altán 
nebyl zatím na pozemku trvale insta-
lován a v současné době se na něm 
nenachází. Samotné herní prvky navr-
žené na tomto hřišti nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení. 

Ve svém dotazu zmiňujete své zděšení 
ohledně Vaší poslední návštěvy naše-
ho úřadu týkající se chování některých 
úředníků odboru výstavby a podle 
Vás nesmyslných požadavků, které si 
stavební úřad kladl pro umístění stavby 
zahradního altánu. Vaše konstatování je 
však dost nekonkrétní, nelze určit ani 
o jakou stavbu se ve Vašem případě 
jednalo. Abychom mohli Vaši kauzu 
přešetřit, musíme znát konkrétnější fakta. 
Jestli máte o takové přešetření zájem, 
prosíme o jejich upřesnění. Nabízíme 
pochopitelně rovněž i možnost osobního 
projednání s nadřízeným toho úředníka, 
z jehož jednání jste byla zděšena. 

Co vás trápí
Radost z ocenění vedení radnice poněkud zkalil dopis manželů Hájkových, který prakticky ve stejném znění a ve stejné době 
přišel podepsaný jménem Luciana Volná. Přestože osoba s takovým jménem v Horních Počernicích nebydlí a na anonymní 
dopisy redakce nereaguje, v zájmu objektivity ho zveřejňujeme, stejně jako následnou reakci Ing. Richarda Měšťana, vedoucího 
stavebního odboru Prahy 20. 

Od listopadu je hřiště doslova v obležení dětí a to i za nepříznivého počasí.
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V pátek 16. listopadu se konala oslava 
225. výročí od zahájení výuky ve chvalské 
škole. Sešlo se nejen mnoho pamětníků, 
kterým byla naše škola druhou rodinou, 
ale přišli i ti, kteří zdejší školní lavice 
opustili relativně nedávno. 

V páteční slavnostní podvečer se škola 
proměnila v čase; každá třída nabídla 
pozoruhodný výlet do dějin školy. Pomůc-
ky, fotografi e pedagogického sboru i žáků, 
učebnice, výukové materiály, dokumentace 
žákovských projektů… Návštěvníci mohli 
vidět také historické unikáty - školní kroniky, 
které jsou dokladem pečlivosti zapisujících 
a pokory před vzděláním i jeho důleži-
tosti. Nechyběla ani současnost. Všichni 
se mohli přesvědčit o tom, jak se během 
několika desítek let proměnil způsob výuky, 
vyzkoušet, co jsou to interaktivní tabule, jak 
vypadá nejnovější počítačová učebna a jak 
se odlišují nynější pomůcky od těch, které 
my starší známe ze školních lavic.

K 225. výročí školy vyšla publikace, která ob-
sahuje vzpomínky bývalých žáků a pedagogů 
a dokonce dvou ředitelů: Mgr. Anny Kobrlové 
a ředitele dětského domova dr. Nechvátala. 
Nechybí zde ani příspěvek školního inspekto-
ra a zkušeného pedagoga Mgr. Josefa Černé-
ho, jehož žena byla mou uvádějící učitelkou 
při mém nástupu na chvalskou školu. S úctou 
dodnes vzpomínám na její cenné rady. 

Publikaci trpělivě upravovala, přepisova-
la, doplňovala a s historickými prameny 

srovnávala Mgr. Eva Březinová za pečli-
vého dohledu a pod odborným vedením 
kronikáře obce Ing. Huberta Antese.

Výstavu velmi dlouho, pečlivě a odborně 
koncipovala zástupkyně ředitele Jindra 
Vaňková, a že ji připravila dobře, bylo 
znát z reakcí návštěvníků. Mnozí z nich 
se našli na fotografi ích, zavzpomínali 
na kamarády, kantory a na své místo 
ve školní lavici. Ukázalo se, že tradice 
je cestou k vizi a závazkem, že důsled-
nost ve vzdělávání, důraz na výchovu, 
individuální přístup i překonávání obtíží 
daných stavem společnosti je skutečně 
posláním, k němuž se hrdě hlásíme.

Z historických materiálů i současné doku-
mentace je znát, že pořádek a čistota ve 
školních budovách je skutečnou vizitkou 
našich správních zaměstnanců. V sou-
časné době jsou budovy vytápěny nejen 
dostatečně, ale hlavně ekonomicky, nová 
okna a fasáda dotvářejí moderní vzhled 
budovy, pečlivě zakomponovaný do 
historické architektury. Vlastně celý areál 
školy září novotou, vždyť máme kromě 
zrekonstruované školy také nové doprav-
ní hřiště a oplocení. A to vlastně ani naši 
hosté netušili, že během následujících 
dnů zde opět začne stavební aktivita 
a naše děti dostanou dalších šest kom-
plexních sportovních prvků, například 
lanovou pyramidu, houpačku, balanční 
nebo lezecké prvky.

Chci poděkovat vám všem, kteří jste nám 
s přípravou oslavy pomáhali, psali osobní 
vzpomínky na školu, posílali fotografi e 
a nejrůznější materiály. Pokud vám přesto 
na výstavě něco chybělo, dejte nám o tom 
vědět. Vše po okopírování zase v pořád-
ku vrátíme. V doplňování archivu školy 
chceme i nadále pokračovat, shromáždit 
všechny dostupné materiály a následně 
zmapovat detailněji vývoj školy. 

Musím také poděkovat panu Janu Hlavovi 
ze Stoliňské ulice, neboť od něj jsem v sou-
vislosti s chystanou publikací načerpal 
nejvíce informací a získal spoustu foto-
grafi í. Je třeba poděkovat také MČ Praha 
20 a starostce Haně Moravcové, protože 
bez podpory zřizovatele nejde takovou 
rozsáhlou akci uskutečnit. Děkuji také radní 
Mgr. Aleně Štrobové a vedoucí OSVŠ Ing. 
Monice Brzkovské za všechno, co pro naši 
školu dělají. Velký dík patří Ing. Miloši Smo-
líkovi, majiteli fi rmy EKIS, Ing. Janě Erbové, 
majitelce fi rmy AC–T Servis a radnímu 
Richardu Stárovi, majiteli hotelu Chvalská 
tvrz, kteří téměř celou publikaci zaplatili. 
Zbytek doplatilo občanské sdružení Chval-
ská škola, za což děkujeme předsedkyni 
Mgr. Hedvice Zmekové. 

V paměti mi utkvěla věta paní starostky, 
která to „generační hemžení” v prosto-
rách školy komentovala slovy: „Tady to 
vypadá jako na nějakém velkém celo-
školním třídním srazu.“ 

Martin Březina, ředitel školy 

Oslava 225 let Chvalské školy
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Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 
20 srdečně zve rodiče s dětmi na zápis 
do prvních tříd základních škol v Horních 
Počernicích pro školní rok 2013/2014.
Zápis bude probíhat ve všech školách 
v termínu: 

15. a 16. ledna 2013
od 13:00 do 17:00 hodin

• ZŠ Ratibořická 1700
• ZŠ Stoliňská 823 
• FZŠ Chodovická 2250 
• ZŠ Spojenců 1408

Zápis se uskuteční v souladu se záko-
nem č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve všech základních 
školách v Horních Počernicích.

Pro školní rok 2013/2014 budou zapisová-
ny děti, které k 31.8.2013 dovrší šestý rok 
věku a děti, jimž byl minulý rok odložen 
začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok. Osoba, která doprovází dítě 
k zápisu do základní školy, předloží rodný 
list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vy-
značeno v občanském průkazu rodičů).
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu 
v době stanovené zákonem lze postihnout 
jako přestupek podle zákona č.200/1990 
Sb., o přestupcích, §31 odst.1.

Zápis do prvních tříd základních škol

Vánoční tvořivé dílny v ZŠ 
Stoliňská v sobotu 15. 12. 2012

Srdečně zveme všechny na naše 
vánoční tvořivé dílny v sobotu 15. 12. 
2012 od 9.00 v budově 1. Stupně ZŠ. 
Zastavte se v předvánočním shonu 
a přijďte si vyrobit tradiční vánoční 
ozdoby, dekorace, věnce, zápichy, přá-
níčka, nebo ozdobit perníčky. Budete 
mít také možnost poznat základy práce 
s netradičními materiály. Přihlášky na 
tel.: 281 921 127 a zs.stolinska@volny.cz. 
Kapacita je omezena.

Kurzy pečení vánočního 
cukroví pro žáky 

Příprava na Vánoce u nás bude letos 
probíhat poněkud netradiční formou; 
vedle každoročních tvořivých dílen 
a školních besídek je díky ochotě ve-
doucí školní jídelny paní Hajné a vedou-
cí kuchařky paní M. Kroczkové připra-
ven kurz pečení vánočního cukroví pro 
naše žáky ve dnech 3. a 10. 12. vždy 
od 15.30 do 17.30. Pokud bude mít 
některá z maminek zájem o spolupráci, 
je srdečně vítána. 

Tradiční vánoční trhy ve Stoliňské 

Dne 19. 12. 2012 od 15.00 přijďte na naše 
tradiční vánoční trhy. Tentokrát vás čeká 
nepatrná změna; vedle hotových výrobků 
budete mít možnost sami si něco vytvořit. 

Martin Březina 

Ve všech základních školách v Horních 
Počernicích jsou prázdniny v následujících 
termínech:

•  Jednodenní pololetní prázdniny  
1. února 2013

•  Jarní prázdniny pro Prahu 9
18.– 24. února 2013

•  Velikonoční prázdniny
28.– 29. března 2013

•  Hlavní prázdniny
29. června (SO) – 1. září (NE) 2013

Podrobné informace o jednotlivých 
školách a školských obvodech 
najdete na internetových stránkách 
www.pocernice.cz, v rubrice 
„Městská část – Školy v MČ“.

Helena Víchová
odbor sociálních věcí a školství

Prázdniny ve 
II. pololetí školního 
roku 2012/2013

V období vánočních prázdnin 
od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013 – tj. 
v pracovní dny: 27. 12., 28. 12., 31. 12. 
2012 a 2. 1. 2013 bude v MČ Praha 20 
zajišťovat provoz pro všechny přijaté děti 
v mateřských školách
MŠ Spojenců 2170, Praha 9 – Horní 
Počernice.

Rodiče, kteří budou mít zájem o prázdnino-
vý provoz, nahlásí tuto skutečnost ve své 

mateřské škole, ve které byly děti přijaty.
Dle školního řádu mateřské školy je 
povinností, aby rodiče nahlásili každou 
nepřítomnost dítěte v MŠ, jinak jsou 
automaticky počítáni do stavu strávníků 
a jsou povinni nevyčerpané tj. řádně 
neodhlášené stravné uhradit.

Odhlášky stravného přijímá MŠ nejpozději 
v den nepřítomnosti do 8 hodin ráno. 

Odhlásit oběd je možno osobně, 
nebo telefonicky.

Telefonický kontakt na MŠ a školní jídelnu:
MŠ Spojenců 2170 

281 924 865, 723 671 725, 
ŠJ – 281 862 803

Helena Víchová 
odbor sociálních věcí a školství

Provoz mateřských škol v MČ Praha 20 v období vánočních prázdnin



Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

1. ledna přivítáme nejen nový rok 2013, 
ale také účinnost zákona č. 350/2012 Sb. 
- tzv. Velké novely stavebního zákona. Tato 
novela má ve vínku především odstranění 
všech nedostatků a chyb už pět let pou-
žívaného „nového“ stavebního zákona. 
Zda se to zákonodárcům podařilo, ukáže 
až praxe a čas. Každopádně je rozsah 
této novely opravdu značný, téměř se 
dá hovořit o novém stavebním zákoně. 
Proto si vás v rámci tohoto článku dovolím 
seznámit s těmi změnami, o kterých si 
myslím, že se budou týkat nejširší části 
čtenářů či by mohly být pro ně nejzajíma-
vější. Kromě novely stavebního zákona 
by měly být novelizovány i jeho prováděcí 
vyhlášky. V rámci toho by mělo dojít i k 
úpravě formulářů žádostí do srozumitel-
nější a přehlednějí podoby. Zda se podaří 
novely těchto vyhlášek vydat se stejnou 
účinností, tedy k 1. 1. 2013, není zatím 
vůbec jisté.

Vlastní novela stavebního zákona počítá 
s poměrně razantním rozšířením staveb, 
které nevyžadují žádné projednání se 
stavebním úřadem. 

Mezi tyto stavby, které bude možné 
provést bez stavebního povolení, ohlá-
šení a také bez územního rozhodnutí či 
územního souhlasu, se tak nově zařazují 
například:
•  nepodsklepený skleník do 40 m2 zasta-

věné plochy a do 5 m výšky,
•  bazén do 40 m2 zastavěné plochy,
•  stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 

5 m výšky s jedním nadzemním podla-
žím, podsklepená nejvýše do hloubky 
3 m, která souvisí nebo podmiňuje by-
dlení nebo rodinnou rekreaci a nejedná 
se o stavbu pro podnikatelskou činnost, 

ale pouze v případě, že budou splněny 
tyto podmínky:
•  stavba bude umístěna v odstupové 

vzdálenosti min. 2 m od hranice pozem-
ku,

•  stavba bude umístěna na pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci (podmínka neplatí 
pro stavby skleníků),

•  plocha části pozemku schopného vsa-
kovat dešťové vody bude nejméně 50 % 
z celkové plochy pozemku (podmínka 
neplatí pro stavby skleníků a bazény),

•  stavba nebude v rozporu s (jinými) 
právními předpisy.

Do takového, z hlediska stavebního záko-
na „volného“ režimu, se nám tak dostává 
například stavba běžné garáže, pokud 
bude umístěna min. 2 m od hranice 
pozemku a zároveň budou splněny další 
výše uvedené podmínky a parametry. 

Ale v této souvislosti pozor na další 
novinku ve stavebním zákoně! A to na 
možnost nařídit odstranění i takové stavby, 
která sice nevyžaduje územní rozhodnutí, 
stavební povolení či ohlášení, ale byla by 

v rozporu s právními předpisy! Taková 
situace by na území hl.m. Prahy mohla 
nastat především v případě porušení 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných 
technických požadavcích na výstavbu 
v hl.m. Praze, a to nejčastěji při překročení 
požadované 30% zastavěnosti nadzem-
ními stavbami. Ale mohlo by také dojít i k 
porušení jiných než stavebních předpisů. 
Například by taková stavba byla umístěna 
v nějakém ochranném pásmu bez výjimky 
či souhlasu příslušného orgánu či správce 
infrastruktury. U stavby garáže by mohl 
nastat třeba rozpor se zákonem o pozem-
ních komunikacích – silniční správní úřad 
by nevydal kladné rozhodnutí o připojení, 
ačkoliv by takové povolení bylo zapotřebí. 
V případě stavby garáže by si staveb-
níci měli rovněž dát pozor na dodržení 
požadované vzdálenosti jejího výjezdu od 
přilehlého okraje vozovky, která musí být 
nejméně rovna délce vozidla, které může 
být v garáži umístěno. 

Novela stavebního zákona mění i způsob 
doručování v územním řízení. Účastní-
kům řízení se bude doručovat jednotlivě, 
pokud nepůjde o případ s velkým počtem 
účastníků (více než 30), kdy zůstává doru-
čování formou veřejné vyhlášky na úřední 
desce. Účast veřejnosti v územním řízení 
se prakticky omezuje pouze na záměry 
posuzované ve zjišťovacím řízení nebo na 
záměry, pro které bylo vydáno stanovisko 
k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. 
EIA). A pouze v těchto případech bude 
povinné nařizovat ústní jednání.

Zásadním způsobem se také mění 
ohlašování staveb. Stavebník bude, na 
rozdíl od dosud účinné úpravy, povinen 
k ohlášení mimo jiné připojit i souhlasy 
vlastníků sousedních pozemků a osob 
majícím k těmto pozemkům práva 
odpovídající věcnému břemenu. Novela 
upouští v případě ohlášení od souhlasu 
mlčky – pokud lhůta 30 dnů od ohlášení 
uplyne bez reakce stavebního úřadu, 
neznamená to, že stavebník může stavbu 
zahájit. Naopak se při ohlašování vracíme 
k systému používanému v předchozím 
stavebním zákoně – tzv. překlápění do 
stavebního řízení, kdy stavební úřad 
usnesením rozhodne o provedení staveb-
ního řízení. Tento postup se použije v pří-
padech, kdy je podáno ohlášení neúplné 
nebo takové, které nesplňuje podmínky 
pro vydání souhlasu s provedením 
ohlášeného záměru (např. kdy neexistuje 
písemný souhlas souseda). 

Do stavebního zákona dále přibyla 
samostatná úprava pro společné územní 
a stavební řízení. Žadatel dnes musí podat 
samostatnou žádost o vydání územního 
rozhodnutí a samostatnou žádost o vydání 
stavebního povolení a navíc si požádat 
o spojení těchto řízení. Nově požádá 
jednou žádostí (jedním formulářem). Bude 
mu na to stačit jedna dokumentace, která 

ovšem musí splňovat požadavky pro vydá-
ní územního rozhodnutí i stavebního povo-
lení. Rozsah a obsah této dokumentace by 
měl být upraven novelizovanou prováděcí 
vyhláškou. Pokud povaha věci nebo sta-
novisko dotčeného orgánu bude společné 
řízení vylučovat, stavební úřad rozhodne 
o vyloučení povolení stavby ze společného 
řízení a stavební řízení přeruší do nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 

Kromě těchto, převážně pozitivních zpráv, 
je nutné zmínit i méně příjemné novinky, 
které zákon č. 350/2012 Sb. pro žadatele 
přináší. Dochází například k prodloužení 
lhůt pro vydání územního rozhodnutí, 
stavebního povolení nebo rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením, 
kdy ve složitých případech na to stavební 
úřad bude mít až 90 dnů. Velmi nepříjemný 
dopad bude zřejmě mít i současná nove-
lizace zákona o správních poplatcích, kdy 
dochází nejen k poměrně velkému zvýšení 
sazeb správních poplatků, ale především 
i k rozšíření zpoplatněných úkonů. Zjedno-
dušeně řečeno, správní poplatek se bude 
vybírat téměř za jakýkoliv (konečný) úkon 
stavebního úřadu, povolením výjimky počí-
naje (5000,- Kč) a ověřením dokumentace 
skutečného provedení stavby (pasportu) 
konče (500,- Kč).

Novela stavebního zákona pak opět pro-
dlužuje lhůtu, do kdy je nutné nově projed-
nat a vydat územní plán, pokud byl schvá-
len před 1. lednem 2007, tedy před datem 
účinnosti tohoto stavebního zákona. Tento 
termín, který se týká i Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, se 
z dosud platného 31.12.2015 posouvá do 
31.12.2020! Pokud do tohoto posunutého 
data nestihne zastupitelstvo hl.m. Prahy 
vydat nový územní plán, nebo podle nové 
platné právní úpravy znovu projednat ten 
stávající, pozbude tento platnosti a my 
budeme bez územního plánu.

Jak jsem již poznamenal v úvodu, rozsah 
novely stavebního zákona je poměrně 
značný a do tohoto článku se podařilo 
dostat jen pár střípků z ní. Snad i ty vám 
pomohou lépe se orientovat v nové podobě 
stavebních předpisů. A protože se blížíme 
nejen k datu účinnosti této novely, ale 
zároveň i k novému roku 2013, popřál bych 
vám kromě potřebného zdraví a štěstí, ať 
se vám vydaří všechny zamýšlené záměry, 
a to nejen ty stavební!

Richard Měšťan, vedoucí odboru 
výstavby a územního rozvoje

Velká novela stavebního zákona
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Podzim v ZŠ Spojenců
Listopad začal v naší škole se spoustou 
dýní, které si děti ve třídách společně vy-
dlabaly a ozdobily. Cestou do školy se pak 
radovaly z mnoha veselých světýlek, která 
je v ranním šeru vítala na školní zahradě.

Třetí třída využila možnosti navštívit nové 
dopravní hřiště u chvalské školy. Zajímavé 
situace nastávaly, když se malí řidiči na 
vypůjčených koloběžkách střetli s neu-
kázněnými chodci – spolužáky. Děti tak 
měly možnost vyzkoušet si pohyb na ulici 
z pohledu řidičů a uvědomit si důležitost 
dodržování dopravních předpisů.

Větší informovanost dětí o nebezpečích, 
která je ohrožují, pomáhá předcházet 
možným budoucím problémům v chování 
či vzniku různých závislostí. V průběhu 
každého školního roku se všichni žáci naší 

školy setkávají 
s odborníky na tuto 
problematiku. V lis-
topadovém pro-
gramu si lektorka 
s dětmi ve 4. třídě 
povídala o kouření 
a děti v 5. třídě če-
kalo velmi zajímavé 
téma o mobilních telefonech a počíta-
čích a jejich rozumném užívání.

Páťáci se ve vlastivědě učili o Národním 
divadle, proto se vydali prohlédnout si 
Zlatou kapličku na vlastní oči. Pozorně 
naslouchali vyprávění průvodkyně, ohro-
meni nádherou, která je obklopovala. 

Učitelky ze ZŠ Spojenců

Poděkování Klubu podnikatelů 
Horních Počernic

Vánoční strom 2012

Nádraží Horní Počernice 

Ing. Miloš Smolík je zástupcem Klubu podnikatelů Horních 
Počernic. Kdo ho zná, ten dobře ví, že dění v Horních Počer-
nicích mu leží na srdci. Spolu s kolegy z Klubu podnikatelů 
Jaroslavem Šabatkou, Richardem Stárou, Bohumilem Mo-
ravcem a dalšími se rozhodli aktivity ZŠ praktické a speciální 
Bártlova podporovat. „Chceme se školou spolupracovat,“ říká 
Ing. Smolík, „v Bártlovce odvádějí velký kus důležité práce 
a myslím si, že právě Klub podnikatelů by u podobných smy-
sluplných aktivit měl být. Zvláště v místě, kde všichni působí-
me.“ „Naši školu těší, že i naši podnikatelé mají zájem o život 
lidí se zdravotním postižením,“ vyjádřila své poděkování Mgr. 
Alžběta Cibochová, ředitelka školy.

AŠ

Poděkování
Děkuji rodině Horových a Březinových a zaměstnankyním 
Koloniálu v Jeřické ulici za pomoc v nouzi. 

Jiří Brčák, Rožnovská ul.

Další významná etapa modernizace trati mezi Lysou nad Labem a Prahou, na které leží 
také nádraží Horní Počernice, byla v listopadu dokončena. Cílem stavby bylo především 
zvýšení kapacity této trati, která bude po dobu modernizace 1. tranzitního železničního 
koridoru v úseku Běchovice – Úvaly sloužit jako objízdná trasa a pro zvýšení kapacity 
v rámci rozvoje pražské integrované dopravy. V železniční stanici Praha – Horní Počerni-
ce, v prostoru stávající koleje č. 4, vyrostlo nové ostrovní nástupiště, což spolu s původ-
ním nástupištěm umožní nástup a výstup ze tří vlaků současně. Nástupiště je přístupné 
novým podchodem vybaveným výtahem pro osoby se sníženou pohyblivostí. Instalací 
moderního technologického zabezpečovacího zařízení k řízení železniční dopravy došlo 
ke zvýšení plynulosti provozu a propustnosti trati.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem AŽD Praha. 
Na jejím fi nancování se výraznou měrou podílela Evropská unie.

Dana Mojžíšová

V sobotu 17. listopadu převáželi pra-
covníci odboru místního hospodářství 
vánoční strom na Chvalskou tvrz. Le-
tošní vánoční strom rostl 38 let u rodin-
ného domu pana Bareše v Běluňské 
ulici v Horních Počernicích. Z důvodu 
malého prostoru v předzahrádce 
a nebezpečí poškození domu sou-
hlasil odbor životního prostředí s jeho 
pokácením. Naložení stromu, převoz 
za asistence Městské policie a jeho 
osazení v areálu Chvalské tvrze zajistili 
pracovníci místního hospodářství. 
Uříznutí stromu včetně zvedací plošiny 
zajistila fi rma pana Matysky, jeřábnické 
práce pan Obst, oba bezplatně.

Odpojení vrchního vedení telefonních 
kabelů operativně zajistili pracovníci 
společnosti Telefonica O2. 

Všem, kteří se na akci podíleli, upřímně děkujeme. 
Jaroslav Píša, vedoucí místního hospodářství
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Program divadla v prosinci 2012
POKLADNA

Předprodej vstupenek na leden 2013 bude zahájen v pokladně divadla 11. prosince v 16 hodin. 
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu 

a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu 

před začátkem všech představení pro veřejnost. 
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin 

na www.divadlopocernice.cz a na e-mailové adrese: divadlo@pocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. 

Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

TICKETPORTAL
Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si můžete zakoupit také 

prostřednictvím sítě Ticketportal. Tato možnost je u konkrétního pořadu označena

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknou v pohodlí domova. 

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

Sobota 1. prosince v 15.00
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 

Neděle 2. prosince v 18.00
Vernisáž výstavy
KATEŘINA ADAMOVÁ: obrazy

Čtvrtek 6. prosince v 19.30
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ

Sobota 8. prosince v 15.00
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Pondělí 10. prosince v 19.30
STARÁ DÁMA VAŘÍ JED

Úterý 11. prosince v 19.30
PÁNSKÁ JÍZDA

Čtvrtek 13. prosince v 16.00 a 18.00
VÁNOČNÍ SHOW 2012

Sobota 15. prosince v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Neděle 16. prosince v 15.00
O ČERTECH, ČERTICÍCH, 
FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE

Pondělí 17. prosince v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Neděle 23. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM 
STROMEM s Ditou Hořínkovou 
v divadle v přírodě

Sobota 29. prosince v 18.00
KONCERT PRO KRÁLOVSKÝ 
NÁSTROJ a nejen pro něj

Sobota 1. prosince v 15.00
Jiří Kahoun

PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ 

Divadlo Krapet

Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, 
které většina z nás jistě zná z televizních 
večerníčků.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 2. prosince v 18.00
Vernisáž výstavy

KATEŘINA ADAMOVÁ: 
obrazy

Čtvrtek 6. prosince v 19.30
Jiří Just

MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ

Produkce: UA Harlekýn
Režie: Ondřej Kepka

Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si 
hospodyni! Hlavní hrdinka této svěží 

komedie Vilemína Gruntorádová přijde 
jako hospodyně z agentury Manžel-
ské štěstí udělat pořádek do moderní 
rodiny. Okamžitě ale vycítí, že v tomto 
manželství není něco v pořádku a za-
čne dávat rozklíženou dvojici dohroma-
dy. S vražednou otevřeností a se slovy: 
Děti moje, řeknu to upřímně, ale s tak-
tem: “Váš sexuální život nestojí za nic!”, 
začne Vilemína řešit manželské soužití 
s bezednou zásobou léty prověřených 
rad, jak krize v kuchyni a loži překoná-
valy naše babičky. 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
David Suchařípa
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 8. prosince v 15.00

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Klasická pohádka v podání žáků Baletní 
školy BcA. Jána Nemce

V krásném lesním zákoutí dovádě-
jí a tančí víly, fauni, mušky a houby. 
Přicházejí zvířátka. Náhle zazní výstřel, 
zvířátka se polekají a skryjí se v houští. 
Z úkrytu vidí přicházet Petrovské, známé 
loupežníky…
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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Pondělí 10. prosince v 19.30
Arto Paasilinna, Jitka Škápíková, 
Lída Engelová

STARÁ DÁMA VAŘÍ JED

Produkce: UA Harlekýn
Režie: Lída Engelová

Černá groteska o dámě, která už je 
natolik stará, že by neměla stát v ces-
tě zlotřilostem svého synovce a jeho 
kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat. 
Vaření jedu je totiž mnohem zábavnější 
činností než malování na porcelán nebo 
tkaní koberečků.
Hrají: Lilian Malkina, Naďa Konvalinková, 
Jan Zadražil
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Úterý 11. prosince v 19.30

PÁNSKÁ JÍZDA NÁŠ TIP

Divadelní spolek Frída
Scénář a režie: Dodo Gombár

Děj je zasazen do prostředí vesnického 
ochotnického divadla. Specifi kem tam-
ního souboru je fakt, že jej tvoří pouze 
chlapi. Proto je repertoár postaven čistě 
na mužích a život divadla na vesnici se 
stává vysloveně pánskou záležitostí. 
Z tohoto stereotypu vytrhne soubor pří-
chod mladého avantgardního režiséra, 
který se rozhodne nazkoušet s místními 
hvězdami přelomové představení. Jeho 
volba je více než odvážná: bude zkoušet 
Tři sestry od Čechova. Hlavní tři ženské 
postavy – Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři 
chlapi. Představení pojednává s obrov-
skou dávkou humoru a nadhledu o tom-
to netradičním zkušebním období.
Hrají: Jiří Pecha nebo Barin Tichý, David 
Rotter, Alexandra Jirků, Radim Novák 
a Martin Trnavský
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Čtvrtek 13. prosince v 16.00 a 18.00

VÁNOČNÍ SHOW 2012

Agentura Amfora

Výpravný vánoční pořad pro děti plný 
soutěží, písniček a dárků se uskuteční 
pod záštitou starostky Hany Moravcové.
Vhodné pro děti od 5 do 11 let
Účinkují: Petr Salava, Michal Nesvadba, 
Jan Čenský, Michaela Váňová/ Barbora 
Šedivá
Jednotné vstupné 100 Kč 

Sobota 15. prosince v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU 
V NOCI 

PREMIÉRA

DS Právě začínáme

Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková
Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková
Hudba: Jiří Hubený, dále zazní staré 
židovské písně
Text: Petr Urban
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Scéna: Martin Pařízek, Eva Bartoňová, 
Petr Šimral
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda 
a svépomocí 

Pouto lásky mezi rodiči a dětmi může 
být velmi silné. Zvláště pak mezi matkou 
a synem, kteří žili v domácnosti bez 
otce. Kam až lze v péči o potomkovo 
blaho zajít, uvidíte v naší úsměvné i do-
jemné hře o mateřské lásce až za hrob. 
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdeňka 
Víznerová, Michal Král, Michal Klich, 
Eva Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata 
Sýkorová a Ondřej Krásný
Vstupné 140, 120, 100 Kč

Neděle 16. prosince v 15.00

O ČERTECH, ČERTICÍCH, 
FOUSKOVI A SUŠENÉ 
BORŮVCE

Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Původní televizní pohádka o namyšle-
ném Kájovi Fouskovi, který se v pekle 
nejen napraví, ale i zamiluje. A také zjistí, 
že láska a dobře míněné slovo mají větší 
moc než všelijaká čarodějná zaklínadla.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Pondělí 17. prosince v 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Neděle 23. prosince v 17.00

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM 
STROMEM

Tradiční setkání ve vánočně rozsvíce-
ném přírodním divadle v zahradě své-
pravické školy. Za více než dvě desítky 
let se pro nás společné 
zpívání stalo příjemným 
zakončením adventu 
a také letos se můžeme 
těšit na vánoční písně 
a koledy v podání Dity 
Hořínkové. 
Vstup volný.

Kresba: Alžběta Cibochová

Sobota 29. prosince v 18.00

KONCERT PRO 
KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ 
a nejen pro něj…

Krásná hudba v podání Jany Bouškové 
(harfa), Jiřího Bouška (fl étna), Jiřího Ku-

bity (housle) a nastupující muzikantské 
generace Filipa Kubity a Davida Kubity. 
Večerem nás provede letošní jubilantka 
Libuše Váchalová a těšit se můžeme na 
překvapení v podobě hosta.
Interpretační umění účinkujících a přátel-
ská atmosféra koncertu slibují jako vždy 
mimořádný zážitek a už více než čtvrt 
století neodmyslitelně patří k vánočním 
svátkům v Horních Počernicích.
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Připravujeme:

Sobota 5. ledna v 19.30
Hans Christian Andersen 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková 
a Michal Pivarči
Choreografi e: Karel Jinda
Hudební mix: Myko a Alexandra Ptáčková
Výprava: Magdalena Hůlová
Kostýmy: Karel Jinda
Technika: Tomáš Sýkora a Mirek Novák

Nové inscenační zpracování jednoho 
z nejkrásnějších pohádkových příběhů 
o dobrodružné cestě malé Gerdy, která 
díky své odvaze, vytrvalosti a lásce 
dokáže překonat všechny překážky 
a vysvobodí milovaného Kaje z rukou 
Sněhové královny. Inscenace kombinu-
je tradiční činohru s novými jevištními 
postupy, hudbou a tancem.
Hrají: Markéta Čiperová, Karel Jinda, Ale-
xandra Ptáčková, Klára Šimicová, Ondra 
Hrubeš, Petr Beneš, Tomáš Holovský, Jana 
Keilová, Klára Hajdinová, Michal Pivarči, 
Filip Minařík, Jiří Špaček, Bára Jelínková 
Hlasy nahráli: Bětka Holcová, Štěpán Sýko-
ra, Jiří Vojta, Daniela Dongresová
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 6. ledna v 15.00

O HONZOVI 
A PRINCEZNĚ

Chodská lidová pohádka s písničkami

Český Honza není tak hloupý, jak se 
všeobecně traduje. Spíše všechno 
přežene svým osobitým rozumem. V lese 
potká babičku, která jej posílá na zámek, 
aby uzdravil princeznu. Ta není ani tak 
nemocná, jako rozmazlená a líná. Nemoc 
jí namluvila zlá komtesa, aby sama mohla 
vládnout. Ale lidem se špatně vede, a ba-
bička ví, že obě může vyléčit jen pořádný 
trest. Jaký? Pojďte se podívat!
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 9. ledna v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU 
V NOCI 

1 REPRÍZA



Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

Právě začínáme
/Anotace viz premiéra 15. prosince/

Vstupné 120, 100, 80 Kč

Pátek 11. ledna, Sobota 12. ledna 

I. kolo 
prezidentských voleb

Neděle 13. ledna v 15.00

TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ

DS Františka Kreuzmanna

Pohádkový příběh o dvou rybářích, vodní 
paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství 
Jakuba Krčína. Vypravíme se do Jižních 
Čech, do kraje protkaného potůčky 
a potoky, řekami a říčkami a množstvím 
nádherných rybníků a tůní. U jedné 
z nich žijí dva rybáři Matěj a Mikeš, kteří 
náhodou vyslechnou pověst o tajemství 
Jakuba Krčína, ukryté na jejím dně. Snad 
se podaří paní všech vod Bršlici a hej-
kalovi Kociánkovi toto tajemství uchránit 
před lidskou chamtivostí a vysvobodit 
jednu dušičku z moci pekelné.
Vstupné 90, 70, 50 Kč 

Středa 16. ledna v 19.30
Geraldine Aron

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Filmová a divadelní agentura Praha
Režie: Jana Kališová
Překlad: Pavel Dominik

Velice laskavá komedie věnovaná všem, 
kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Vel-
ké sólo pro Elišku Balzerovou, dokonalá 
one-woman show.
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Pátek 18. ledna v 19.30
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 kome-
dii pro vážné lidi. Známá hra Oscara 
Wilda je plná jemného humoru a vtipu, 
který dodnes oslovuje diváka bez ohle-
du na věk.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 19. ledna v 15.00

SLON BIMBO 
V TRAMTÁRII
Liduščino divadlo

Slon Bimbo je smutný, protože si z něj 
všichni dělají legraci kvůli dlouhému 
nosu a velkým uším. Vydá se do světa 
a dojde až do Tramtárie. Copak tam asi 
zažije?
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 20. ledna v 15.00

DANCEWAY – 
THE SWITCH

Tak jako v minulých letech, i letos přináší 
taneční škola DanceWay Adély Blažkové 
celovečerní taneční projekt, tentokrát na 
téma The Switch / Záměna. Možná jste 
si i vy někdy přáli být někým jiným, jenže 
to nebylo možné. Na jevišti jde ale vše, 
a když si vyměníte šaty s někým jiným, 
můžete s ním vyměnit i svou identitu…
Jednotné vstupné 100 Kč 

Středa 23. ledna v 19.30

NAĎA VÁLOVÁ: S ÚCTOU 
EVĚ OLMEROVÉ

Naďa Válová, doprovázena klavíristkou 
Hanou Robinson, nastudovala projekt 
S úctou Evě Olmerové, kterým vyjadřuje 
dík za každý tón této fenomenální divě. 
Ona sama je považována za šansonový 
objev Michala Horáčka, který říká, že 
ženský hlas je nejtajuplnějším nástrojem 
v orchestru světa.
Naďa Válová hostuje na albech Trochu 
jinak (2006), Ohrožený druh (2008) a Točí 
se dokola (2010). Svým osobitým pro-
jevem zaujala v roli Cizí ženy v Lyrikálu 
Kudykam. Spolu Naďou Válovou vystoupí 
hosté Martha Elefteriadu a Petr Malásek
Vstupné 230 Kč

Čtvrtek 24. ledna v 19.30
Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová

ŠTIKA K OBĚDU

Produkce: agentura Harlekýn
Režie: Pavel Háša

Hrůzostrašná komedie o třech starých 
pannách, bohatých obstarožních ses-
trách Heckendorfových, které se jako 
vždy na léto uchylují do svého venkov-
ského sídla. Je tu s nimi věrný sluha 
Rudolf, který zastává roli „holky pro 
všechno“. Stěhuje nábytek, nosí kufry, 
nakupuje, vaří, obsluhuje, v minulosti 
navíc poskytoval i služby zcela intimního 
rázu, které slečny zavazovaly. Nyní Ru-
dolf trvá na tom, aby své závazky splnily, 
takže sestry dojdou k závěru, že se ho 
musí zbavit. Jenže, kdo jinému jámu 
kopá… Vtipnému příběhu s nečekanou 
pointou dominují skvělé výkony he-
reckých hvězd.Účinkují: Květa Fialová, 
Václav Postránecký, Naďa Konvalinková, 
Libuše Švormová 
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Pátek 25. ledna, Sobota 26. ledna 

II. kolo 
prezidentských voleb

Neděle 27. ledna v 18.00
Vítězslav Nezval

MANON LESCAUT

Divadlo Anfas Praha
Režie: Pavel Khek

Manon je bludička vábící poutníky do 
bažin. Manon je láska. Vášeň. Poku-
šení a hřích. Manon je život nezdolně 
bušící do spánků. Tiberge je nevinnost. 
Věrnost a oddanost. Tiberge je věčnost.
Koho si zvolí mladý rytíř Des Grieux? 
Čím nechá popsat čistý list papíru své 
duše? Do hry vstupuje ještě jeden silný 
soupeř, bohatství a moc, bezstarostné 
štěstí – Duval.
Vstupné 160, 140, 120 Kč

Čtvrtek 31. ledna v 19.30
Ray Cooney, Michael Cooney

TŘI BRATŘI 
V NESNÁZÍCH

Divadelní společnost Háta
Režie: Lumír Olšovský

Příběh plný humorných záměn i drama-
tických zvratů se odehraje během něko-
lika hodin. Začíná jednoho letního rána, 
kdy manželé Tom a Linda Kerwoodovi 
s napětím očekávají pracovnici z úřadu 
pro adopci dětí, která má rozhodnout 
o jejich dalším osudu. Postupně však 
musí čelit nečekaným problémům, po-
čínaje pašovanými cigaretami a konče 
tajuplným pytlem, který je zdrojem 
četných veselých i hororových zápletek. 
Přitom většinu komplikací mají na svě-
domí Dick a Harry se svými „geniálními 
nápady“, jak pomoci Velkému bratru 
Tomovi. Pointa je opravdu nečekaná.
Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas / 
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Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla 
Gondíková, Jana Birgusová / Hana 
Kusnierová, Petr Pospíchal / Marcel 
Vašinka, Petr Gelnar / Lukáš Pečenka, 
Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Dopolední představení zadaná 
pro školy a školky

Začátky dopoledních představení jsou 
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak). 
Jednotné vstupné na divadelní před-
stavení 50 Kč. Maminky s dětmi mohou 
představení navštívit po předchozí 
domluvě na tel. čísle: 281 920 326. 
Školy a školky mají při obsazování 
míst přednost.

Úterý 4. prosince v 9.00 a 10.30
Malá mše vánoční
Kühnův dětský pěvecký sbor

Čtvrtek 6. prosince v 9.00 a 10.30
Kde se vzaly Vánoce
Agentura Petra Kubce

Pátek 7. prosince
Jan Neruda
Divadlo Poetik

Pondělí 10. prosince v 9.00 a 10.30
Tři pohádky na Vánoce
Divadlo Pohádka

Pátek 14. prosince
Malá mše vánoční
Kühnův dětský pěvecký sbor

Pondělí 17. prosince
Tajemství stříbrné vločky
Liduščino divadlo

Úterý 8. ledna
Krakonošova rýma
Divadlo Úsměv

Čtvrtek 17. ledna
Aprílová školka
Umělecká agentura Susa

Pondělí 21. ledna
Zlatovláska
Víťa Marčík

Středa 30. ledna
Sněhánky
Michaela Dolinová

NEJLEPŠÍ DÁREK 
JE DOBRÁ ZÁBAVA

Potěšte své blízké vánočním dárkovým 
poukazem do Divadla Horní Počerni-
ce, který je možné uplatnit při nákupu 
vstupenek v pokladně divadla do konce 
dubna 2013. Dárkové poukazy jsou 
v hodnotě 300 a 500 Kč.

Hlavní partner
Divadla Horní Počernice

Jak je důležité míti Filipa

Tři bratři v nesnázích

Sněhová královna

Milí diváci, děkujeme vám za přízeň v letošním roce a věříme, že nám 
zůstanete věrní také v roce příštím. V předvánočním čase se jistě uvidíme, 
protože jsme pro vás připravili zajímavé pořady, koncerty a představení. 

Těšíme se na vás také v neděli 23. prosince v přírodním divadle, 
kde si společně zazpíváme pod vánočním stromem. 

Krásné vánoční svátky vám za kolektiv divadla přeje  Hana Čížková
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Prestižní Galerie La Femme se zde v září 
i říjnu zaskvěla s prodejní výstavou 
Z domácích úkolů - konkrétně s tématy 
Z jeviště a Žena a architektura. Majitel 
galerie pan Miroslav Lipina již od roku 
2003 zadává těm nejlepším moderním 
českým malířům a tvůrcům pravidelné 
domácí úkoly a vybírá, kdo z nich je 
splní nejlépe. Prozradíme, že aktuálním 
tématem pro příští rok je Český ad-
vent. Derniéru zahájila ředitelka zámku 
Alexandra Kohoutová, jako čestný 
host radní Alena Štrobová, poté pro-
mluvil Miroslav Lipina, aby se konečně 
hudebních nástrojů chopili skvělí H&H 
Blues a svým skutečně skvěle poda-

ným blues okouzlili i slavnou zpěvačku 
Irenu Budweiserovou, která byla rovněž 
vzácným hostem derniéry. V H&H Blues 
hrál na perkuse i Tomáš Hřivnáč, jeden 
ze slavných malířů GLF.

Irena Budweiserová i H&H Blues zpívali 
a hráli tak výborně, že se na derniéře 
dokonce tančilo. Prozradíme, že Irena 
Budweiserová, H&H Blues i Galerie La 
Femme se v budoucnosti na Chvalský 
zámek opět vrátí.

O Galerii La Femme:
Galerista Miroslav Lipina využívá ve svém 
oboru dlouholetých zkušeností a znalostí 
získaných během téměř třicetileté praxe 
v oblasti výtvarného umění. Spolupra-
cuje s nadacemi a se členy českých 
uměleckých spolků. Je členem Sdružení 
českých umělců grafi ků (SČUG) Hollar. 
Jeho každodenní kontakt s výtvarníky 
umožňuje nabídnout jak renomované 
umělce, tak i začínající autory. Galerie 
La Femme je příjemným místem v cen-
tru Prahy (Bílkova ulice), kde si může 
návštěvník jednak prohlédnout aktuální 
výstavu, inspirovat se a v téměř domácím 
prostředí vybrat umělecké dílo do svého 
domova, kanceláře nebo pořídit drobný 
dárek pro své blízké. 

Akademický malíř Miroslav Konrád, 
absolvent speciální školy fi gurální 
a krajinářské malby pražské AVU, si 
Chvalský zámek oblíbil natolik, že zde 
v tomto roce vystavoval hned dvakrát. 
Pro druhou výstavu přizval svého kolegu 
sochaře Petra Schela.

Na příjemnou vernisáž v lehce francouz-
ském duchu, která se uskutečnila 6. 
listopadu, zavítalo mnoho obdivovatelů 
výtvarného umění a příznivců obou 
umělců. Výstava nazvaná Miroslav 
Konrád – obrazy, Petr Schel – sochy 
byla výběrem z tvorby, a jak ji nazval 
Miroslav Konrád, Filipika tvorby – čili 
opakování, matka moudrosti. Konrá-
dovy smyslné, barevné a živé akvarely 
ze Champagne a olejomalby rozsvítily 
půvabné prostory Chvalského zámku.

Petr Schel je sochař a tvůrce originál-
ních soch z pálené hlíny, ale i hudební 
skladatel. „Když o tom tak přemýšlím 
z hlediska technologie, vznik každé pá-
lené sochy z hlíny je vlastně takový malý 

zázrak. Až se skoro nedivím, že je zná-
ma už od dob Mezopotámie. A pak se 
vůbec nedivím například tomu, že když 
spolu kdysi válčila dvě japonská města, 
nejdříve se vynosily za hradby výrobky 
z hlíny, aby se nezničily. Asi vás bude 
zajímat, proč jsem si vybral právě tento 
způsob práce i přesto, že jsem původně 
vystudoval kamenosochařství. Mám rád 
autenticitu projevu. Vytvářím výsledek. 
Každý dotek ruky a vložená energie na 
soše zůstává,“ řekl Petr Schel 
při vernisáži výstavy.

Výstava na Chvalském zámku 
sice skončila, ale na 
www.konrad.artgalerie.cz 
a www.schel.cz můžete oba 
umělce kontaktovat.

Věříme, že se s nimi na Chval-
ském zámku opět setkáme.

Mgr. Alexandra Kohoutová

Derniéra Galerie La Femme 
s Irenou Budweiserovou a H&H Blues
Vernisáž se obvykle koná jako slavnostní zahájení výstav. Derniéra (ve smyslu „slavnostní zakončení“) už tak obvyklá 
není, o to však může být vydařenější. To byl i případ netradiční, bluesové a „taneční“ derniéry Galerie La Femme, která 
se konala 30. října na Chvalském zámku.

„Francouzská“ vernisáž na Chvalském zámku

Foto: Ondřej Sedláček, Alexandra Kohoutová
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Adventní a vánoční 
Chvalský zámek 

V adventní i vánoční čas jsme pro vás 
připravili tradiční i netradiční výstavy 
a akce, které se budou líbit všem bez 
ohledu na věk. Vánoční výstavu jsme na-
zvali „Vánoce našich babiček...“, neboť 
unikátní skříňové betlémy, překrásné 
ozdoby a dárky evokují spíše tradiční 
svátky klidu a míru než zběsilý hon za 
Santa Clausem. První vánoční víkend 
výstavu otevřeme, abychom se s vámi 
setkali v druhém prosincovém víkendu 
na Adventních trzích a na Pohádko-
vém víkendu s rytířem Janem, vílou 
Ohnivkou a vánočními tradicemi. Třetí 
prosincový víkend nás čeká překvapení 
u soutěže Chvála pečení, kdo bude 
mít letos nejkrásnější a nejchutnější 
vánoční cukroví. A na Štědrý den 24. 
prosince si připijeme svařeným vínem 
při tradičním Živém betlému v kočárov-
ně a na nádvoří Chvalského zámku.

Vánoce defi nitivně uzavřeme 6. ledna 
2013 na oblíbeném Zavírání Vánoc se 
třemi králi a živými velbloudy.

Děkujeme vám za dosavadní přízeň, 
přejeme pohádkové a voňavé Vánoce 
a těšíme se na vás i v roce 2013. 

1. 12. od 15 hod.

Slavnostní otevření s pouštěním 
skořápkových lodiček a tvůrčí 
dílnou RC MUM
 
od So 1.12. do Ne 13. 1. 2013

Vánoce našich babiček – 
skříňové betlémy, ozdoby 
a dárky

Tradičně-netradiční vánoční výstava, 
která vás vůní jehličí, atmosférou velkých 
skříňových, vyřezávaných a keramických 
betlémů i starodávnými ozdobami vtáhne 
do té pravé vánoční atmosféry. Uvidíte 
skříňové a řezbované betlémy, ozdoby, 
formičky a dobové dárky ze sbírky Miro-
slava Smahy, ozdoby z dílny hornopo-
černického občana pana Jaromíra Jukla, 

keramické betlémy vytvořené Jarmilou 
Strakovou a obrazy s vánoční tematikou 
od Aleny Kadavé-Grendisové. Nezapo-
meňte přijít 1. 12. od 15 hod. na slav-
nostní zahájení s tvůrčí dílnou pro děti 
a s pouštěním skořápkových lodiček.

do Ne 6. 1. 2013, pozor končíme!

Nádraží na zámku, 
zapomenuté objevy 
a vynálezy

V pravé dopravní kanceláři si vytvoříte 
staré jízdenky, které si dobře pamatují 
dnešní rodiče i prarodiče. Děti si pohrají 
se stavebnicí Merkur. Zaujme vás velký 
model historického elektrifi kovaného 
kolejiště s funkčním vláčkem a parní 
lokomotivou. Uvidíte také mechanické 
hračky 19. a 20. století jako zmenšené 
modely technických objevů a vynálezů, 
poháněné hodinovým strojkem na klíček, 
parním strojem nebo elektromotorem. 

do Ne 13. 1. 2013

Statečná Faruza – fi lmový 
loutkový ateliér na zámku

Výstava originálních fi lmových dekorací 
a loutek z česko-fi nského snímku fi nské 
režisérky Katariiny Lillqvist. Polopohád-
kový příběh z oblasti středního východu 
vypráví o statečné dívce Faruze, která se 
vzepřela místnímu zvyku, kdy všechny 
dívky starší dvanácti let musely nosit 
kovové masky. 

So 8. 12. od 10 do 17 hod.
komentovaná prohlídka na objednávku

Pohádková sobota na zámku
s rytířem Janem ze Chval

Pohádková sobota na Chvalském zámku 
s opravdovým rytířem Janem ze Chval 
v plné zbroji je zde pro vás! Rytíř Jan je 
obeznámen s veškerým rytířským umě-
ním, ale zároveň vás provede výstavami 
Vánoce našich babiček, Nádraží na zám-
ku a Statečná Faruza, celým zámkem 
a všechny zájemce proškolí ve výpadech 
mečem a kopím. Děti si zasoutěží a zís-
kají i sladkou odměnu. Nečekejte, zda 
se na vás dostane na místě a určitě se 
objednejte předem! Jedna prohlídka trvá 
40 minut, rytíř provází 8. 12. 2012 vždy 
v celou hodinu od 10 do 17 hodin (po-
slední prohlídka v 16 hodin) – rezervace 
a informace o ceně 281 860 130 nebo 
infocentrum@chvalskyzamek.cz. 

Ne 9. 12. od 10 do 17 hod.
komentovaná prohlídka na objednávku

Pohádková neděle na zámku 
s vílou Ohnivkou a vánočními
tradicemi

Nezbedná a rošťácká prohlídka s vílou 
Ohnivkou, která žije na Chvalském 
zámku. Ohnivá víla provede děti vánoční 
výstavou Vánoce našich babiček aneb 
Skříňové betlémy, ozdoby a dárky a uká-
že jim známé vánoční tradice - pouštění 
ořechových skořápek, hod střevícem či 
krájení jablíčka. Víla provede i výstavami 
Nádraží na zámku a Statečná Faruza, 
celým zámkem i točitým schodištěm. 
Děti si zasoutěží, získají sladkou odmě-
nu a při té příležitosti se můžete projít 
i Adventními trhy, které se konají v pří-
mém sousedství zámku - na Chvalské 
tvrzi. Nečekejte, zda se na vás dostane 
na místě a určitě se objednejte předem! 
Jedna prohlídka trvá 40 minut, víla pro-
vází 9. 12. 2012 vždy v celou hodinu 
od 10 do 17 hodin (poslední prohlídka 

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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v 16 hodin) - rezervace a informace 
o ceně 281 860 130 nebo 
infocentrum@chvalskyzamek.cz.

Ne 9. 12. od 10 do 17 hod.
areál Chvalské tvrze

Adventní trhy 
na Chvalské tvrzi

Příjemné a tradiční trhy v areálu Chval-
ské tvrze a před zámkem. Adventní trhy 
vás vytrhnou ze spěchu všedních dní, 
přinutí zpomalit, vypít si svařáka a koupit 
něco hezkého. Vstup zdarma. 
POZOR, kolem 14. hodiny přijde ná-
vštěva z dávných dob – tajemné Lucie. 
Zkontrolují hygienu a čistotu na trzích.
POZOR – VÁNOČNÍ VESELÍ RC MUM 
– bude připraveno v kočárovně Chval-
ského zámku od 14 hod.

Ne 16. 12. od 15 hod
velký sál Chvalského zámku

Chvála pečení – 
slavnostní vyhlášení

Každý, kdo žije či pracuje v Horních 
Počernicích, se může zúčastnit soutěže 
O nejkrásnější a nejchutnější cukroví a o 
dvě věcné ceny: poukázky do hypermar-
ketu v ceně 2000 Kč, které věnuje MČ 
Praha 20. Přihlášky do 14. 12. na recepci 
zámku. V neděli 16. 12. od 9 do 13 hodin 
příjem soutěžního cukroví, od 15 hod 
slavnostní vyhlášení vítězů.

Po 24. 12. 2012 od 14 do 16 hod.

Živý betlém 
na Chvalském zámku

Zveme na tradiční Živý Betlém v kočárov-
ně a na nádvoří. Navštivte nás i o Váno-
cích mezi 14. a 16. hodinou a spatříte Sva-

tou rodinu v živém obrazu – Marii, Josefa 
i malého Ježíška. Děti si pohrají s živými 
zvířátky - beránky a ovečkami - a všechny 
potěší zpěv vánočních písní a koled. Zpě-
vem vás potěší Ekumenický pěvecký sbor 
hornopočernických církví pod vedením P. 
Firbase (14.00–14.45 hod.) a kapela Boží 
nadělení pod vedením Z. Jurana (15.00–
15.45). Skauti vám předají betlémské 
světlo, které si můžete odnést do svých 
domovů. Zároveň můžete zhlédnout 
vánoční výstavu Vánoce našich babiček 
- Skříňové betlémy, ozdoby a dárky, která 
bude otevřena od 14 do 16 hod.

Ne 6. 1. 2012 od 14 do 16 hod.

Zavírání Vánoc 

Tradiční zavírání Vánoc se třemi králi 
a živými velbloudy na nádvoří a v kočá-
rovně Chvalského zámku.

od Út 4. 12. 2012 do Ne 20. 1. 2013
prodejní galerie

Slavnostní vernisáž 
Út 11. 12. od 18 hod

Jarmila Švehlová: Obrazy

Prodejní výstava obrazů známé herečky 
a malířky v galerii Chvalského zámku. 

Jarmila Švehlová působila v řadě vý-
znamných rolí v Divadle pod Palmovkou 
a v Karlínském divadle. Známá je i její 
televizní tvorba, kde od roku 1978 nato-
čila desítky inscenací (Stáří 19, Hra na 
život, Radosti života, Vánice, Rinaldino, 
Kverulantka, Plná bílá čára, Náhrdelník, 
Panenka z vltavské tůně, Což takhle 
svatba, princi?, O Všudybylovi, Paví král 
atd.). Také rozhlas a hlavně dabing se 
jí stal jednou z jejích stěžejních umělec-
kých činností, jíž se věnuje dodnes.

Od roku 2003 se intenzivně věnuje ma-
lování a od roku 2007 konzultuje svou 
tvorbu s panem Jiřím Anderle. Ve snaze 
najít osobitý výraz se nechává inspirovat 
různými směry, od krajinomalby přes 
esoteriku až k abstrakci. Velkou inspirací 
Jarmily Švehlové je také hudba.

od Út 4. 12. 2012 do Ne do 20. 1. 2013
kočárovna slavnostní vernisáž 
3. 12. 2012 v 17.00

Petra Nenadlová: Obrazy

Autorka výstavy Mgr. Petra Nenadlová 
pochází z Rokycan, řadu let se věnova-
la pedagogické a psychoterapeutické 
činnosti. Vyučuje na Mezinárodním 
gymnáziu Townshend v Hluboké nad 
Vltavou. Zabývá se výrobou šperků 
a květinových vazeb a také interiérovou 
malbou a výrobou objektů ze dřeva, skla 
a kovu. Nejoblíbenějším výtvarným ma-
teriálem jsou křídy a latex. Ráda maluje 
také pastelkami, uhlem, rudkou a věnuje 
se rovněž tvorbě koláží. Samostatné 
výstavy v letech 2007, 2010 a 2011. 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVŘENO: 
denně 9-17 hod až do 23. 12., 
poté opět 27. až 30. 12. 2012

24. 12. od 14 do 16 hod.

ŽIVÝ BETLÉM 

Na Štědrým den otevřeno pouze 
od 14 do 16 hod.

ZAVŘENO: 
25., 26., 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013.

Těšíme se na vás na Chvalském zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka
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VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ŘÍJEN 2012VÝHERCE SOUTĚŽE KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYY ZA ŘÍJEN 2012VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYY ZA ŘÍJEN 2012
V říjnu se děti s rodiči i prarodiči chodily dívat na výstavy Nádraží na zámku, zapomenuté obje-
vy a vynálezy a Statečná Faruza – fi lmový loutkový ateliér na zámku. Štěstí při losování konečně 
padlo zase na kluka, po několika výherkyních-dívkách. Výherce za měsíc říjen se jmenuje Dan 
Kárný, bydlí na Praze 9 – Proseku a je mu 9 let. Dan od nás získává věcnou cenu a taky prohlíd-
ku zdarma, konkrétně Pohádkovou sobotu s rytířem Janem ze Chval, která se koná 8. prosince.
V říjnu se soutěže zúčastnilo 321 dětí, z toho jen 4 odpovědi byly nesprávné. Víla Ohnivka tento-
krát zadala otázku: „Na jaký hudební nástroj hraje prasátko na klíček?“ Prasátko hrálo na housle 
a děti to téměř všechny uhodly. 
A pozor, v lednu vylosujeme celoročního vítěze soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za rok 
2012. Přijďte se podívat na vánoční výstavu „Vánoce našich babiček“, určitě se vám bude líbit!

VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ŘÍJEN 2012

Víla Ohnivka znala už od dávných časů ten zvláštní a krásný zvyk, že lidé o Vánocích zdobí stromečky, snaží se být na 
sebe hodní a dávají si dárky. Dokonce věděla, že na vánočních stromečcích svítí svíčky – buď pravé ohýnkové, nebo umělé 
elektrické. Ale jedna věc pro ni zůstávala záhadou. Kdopak jsou ta zářivá, krásná a jen chvilku hořící světýlka, která tak 
omamně voní? Nejsou to náhodou taky kamarádky – ohnivé víly? Rozhodla se to prozkoumat.
Počíhala si na vhodný okamžik, kdy na vánoční výstavě ve Chvalském zámku zrovna nikdo nebyl... a zkoumala stromeček. 
Nikde nic – jen samé ozdoby a svíčky. Když tu najednou přišel pán, vyndal dlouhou tenkou tyčinku, škrtl zápalkou... a byla 
tu nádherná a krátce zářící Prskavka. Ohnivka k ní přiskočila a chtěla ji pozdravit, ale Prskavka zhasla. Objevila se zas dru-
há, zazářila, zavoněla a zhasla. A pak další... Každá stačila Ohnivce jen zamávat. A Ohnivka nezáviděla Prskavce její velkou 
krásu, protože byla tak krátká a pomíjivá, jak to u velké krásy bývá.

Chvalský zámek vyhlašuje 
výtvarnou soutěž pro děti 
a posílá tento list:

Milé děti,
jistě už znáte naši vílu Ohnivku. Je to 
taková čiperná a občas trochu rozverná 
osůbka sídlící odpradávna na Chval-
ském zámku. Od ledna 2012 se s ní 
navíc můžete potkávat na zámeckých 
výstavách. Hraje si s vámi na schová-
vanou a vy pak hledáte po zámku její 
poztrácené plamínky. To ji moc baví 
a vás doufejme také.
Ohnivka se však trochu stydí, a proto 
se sama ukazuje jen někdy – například 
při pohádkových víkendech s vílou Oh-
nivkou. Pan malíř ji tam zahlédl a nama-
loval. Co když ale něco přehlédl? Třeba 
jste ji také viděly a podle vás vypadá 
přece jen trošku jinak. Zajímalo by nás 
proto, jak si ji představujete vy samy. 
Zkuste nám vílu Ohnivku namalovat! 
Malujte podle své fantazie nebo se přijď-
te podívat na Pohádkovou neděli s vílou 

Ohnivkou a vánočními tradicemi (9. 12.), 
kde bude naše zlobivá víla provázet 
vánoční výstavou „Vánoce našich babi-
ček...“ a ukáže vám taky vláčky, loutky 
a celý zámek. 

Podmínky soutěže jsou následující:

1. kategorie – předškolní děti, 
2. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ, 
3.  kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpo-

vídající ročníky víceletých gymnázií, 
4.  kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpo-

vídající ročníky víceletých gymnázií 

Technika: 
libovolná, formát: A4, A3 nebo A2

Obrázky odevzdejte nejpozději do 11. 
ledna 2013 do 17.00 hodin na recepci 
Chvalského zámku. (Z druhé strany 
obrázku uveďte jméno autora, adresu 
bydliště nebo školy, věk – u školních 
dětí třídu, zařazení do kategorie, kon-
taktní telefon).

Dne 14. ledna zasedne komise, jejímž 
členem bude i malíř, který výtvarnou 
podobu víly Ohnivky vytvořil a který pro 
vás kreslí oblíbený komiks. Z každé 
kategorie vyhlásíme tři výherce, kteří 
budou odměněni.

Všechny výtvarné práce budou vystave-
ny na Chvalském zámku.

Slavnostní vyhlášení vítězných prací 
proběhne v neděli 20. ledna v 15.30 
hodin na Chvalském zámku v rámci 
slavnostního otevření výstavy Večerníč-
ky na Chvalském zámku (budou u nás 
Krteček, Maxipes Fík a Autopohádky). 
Zároveň bude vylosován výherce celo-
roční soutěže „O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky“. Pro výherce výtvarné soutěže 
i soutěže plamínkové je připravena pro-
hlídka s vílou Ohnivkou a další ceny.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

O nejohnivější vílu Ohnivku – výtvarná soutěž pro děti
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Chvála pečení aneb jak se peče 
v Horních Počernicích

Zpráva o činnosti místních organizací 
STP, SPCCH a Klubu seniorů

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ 
Praha 20 a Pekařstvím Moravec vyhlašu-
je druhý ročník soutěže Chvála pečení 
aneb jak se peče v Horních Počernicích.

Podmínky soutěže:
Zúčastnit se může každý, kdo žije nebo 
pracuje v Horních Počernicích. Soutěží 
se ve dvou kategoriích: O nejchutnější 
cukroví a O nejkrásnější cukroví.
Soutěžíci představí porotě kolekci 
složenou minimálně ze tří druhů cukroví 
v minimálním celkovém počtu 15 ks.
Druhy cukroví záleží čistě na vás.

Co se hodnotí? 
Dojem kolekce, chuť a originalita.

Komise: 
Bohumil Moravec – předseda, Hana Mo-
ravcová, Alexandra Kohoutová a dva radní.

Přihlášky do soutěže:
do 14. prosince na recepci Chvalského 
zámku osobně, telefonicky nebo 
e-mailem (tel.: 281 860 130, 
infocentrum@chvalskyzamek.cz)

Příjem pečiva: 
16. 12. od 9 do 13 hodin, recepce 
Chvalského zámku

Slavnostní vyhlášení: 
16. 12. 2012 v 15 hodin v obřadní 
síní Chvalského zámku

Co získá vítěz?
Vítěz každé ze dvou kategorií získá po-
ukázku na 2000 Kč do hypermarketu.

Pozor – každý účastník soutěže do-
stane krásně vypečenou vánočku od 
Pekařství Moravec.

Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka 
Chvalského zámku

Vážení hornopočerničtí, 

vzhledem ke skutečnosti, že na 1. květ-
na 2013 připadá 5. výročí otevření 
Chvalského zámku pro veřejnost, 
chtěli bychom při té příležitosti náležitě 
oslavit naše Horní Počernice. Dovolte 
mi, prosím, požádat vás o pomoc. Rádi 
bychom připravili výstavu o historii Hor-
ních Počernic, dávné i nedávné, až po 
90. léta 20. století. 

Bez vaší pomoci ale výstavu neusku-
tečníme. Určitě mnozí z vás vlastníte 
staré fotografi e, pohlednice, obrázky, 

zajímavé dokumenty, nahrávky, fi lmy, 
deníky, zapsané vzpomínky, předměty 
denního užití, případně věci související 
se slavnými osobnostmi, které žily a žijí 
v Horních Počernicích. 

Budeme vám velmi vděční za pomoc. 
Všechny věci k zapůjčení přijímá 
Ondřej Sedláček, který má na starosti 
zámecké výstavy. Můžete přijít osobně, 
nejlépe po předchozí domluvě na tel.: 
281 911 004, 281 860 130 nebo 725 
745 396. Můžete také napsat na e-mail: 
ondrej.sedlacek@chvalskyzamek.cz 
a ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz. 

Všechny věci přijmeme proti řádnému 
předávacímu protokolu a po skončení 
výstavy vrátíme. V případě, že byste se 
zdráhali zapůjčit např. originály fotogra-
fi í či dokumentů, zajistíme jejich kopie. 

Výstavní předměty potřebujeme shro-
máždit do 28. 12. 2012, protože výstava 
se uskuteční na jaře roku 2013. 

Děkujeme vám za pomoc. 
Mgr. Alexandra Kohoutová

Chvalský zámek připravuje výstavu s názvem 
Jak se žilo v Horních Počernicích 

Rádi bychom spoluobčanům opět 
připomněli činnost našich organizací 
v Horních Počernicích - Svazu tělesně 
postižených, Svazu postižených 
civilizačními chorobami a Klubu seni-
orů. Zároveň chceme v závěru roku 
poděkovat vedení ÚMČ Praha 20, 
především starostce Haně Moravcové, 
radní Mgr. Aleně Štrobové, Ing. Monice 
Brzkovské a Olze Švrčulové, které 
nám vychází vstříc při našich aktivitách 
a fi nančně nás podporuje. Každé 
úterý a středu se můžeme scházet 
v zasedací místnosti MÚ. Na tato 
setkání se vždy těší asi čtyřicet členů 
našich organizací. Pro členy máme 
připravené zprávy od našich předsedů, 
hovoříme o událostech, zveme na 
besedy se zajímavými lidmi, připravu-

jeme ozdravné pobyty, zájezdy, výlety 
a procházky, návštěvy divadel a kin, 
pravidelně se také účastníme dění na 
Chvalském zámku. Chodíme zkrátka 
všude tam, kde je to pro nás dostupné 
a co můžeme ještě zvládnout. V říjnu 
jsme se také zúčastnili plesu seniorů, 
krásné akce, kterou pro nás opět 
pořádal místní úřad. Jsme velmi vděční 
všem, kteří mají zásluhu na tom, že se 
můžeme scházet, pobavit se, popo-
vídat si o našich radostech a o tom, 
co nás trápí. Ještě jednou děkujeme 
a přejeme všem pevné zdraví, štěstí 
a úspěchy v práci.

Za MO STP, ZO SPCCH 
a Klub seniorů Oldřich Abt, předseda TP

Pečovatelská služba MČ Praha 20 
si dovoluje touto cestou popřát 
všem našim občanům krásné 
a klidné Vánoce a poděkovat všem 
našim uživatelům za jejich přízeň. 

Děkujeme také Místní organizaci 
Svazu tělesně postižených, 
Základní organizaci Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami a Klu-
bu Seniorů za velmi příjemnou 
a také přínosnou spolupráci.

Děkujeme také za podporu, 
kterou nám poskytuje Zdravsen – 
prodejna a půjčovna zdravotních 
pomůcek, konkrétně paní Ivana 
Ježková, která již několik let velmi 
ochotně a zdarma půjčuje invalidní 
vozíky pro naše uživatele na námi 
pořádané výlety a další aktivity. 

Bc. Olga Švrčulová, 
vedoucí oddělení pečovatelské 

služby OSVŠ 
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Út 4. 12.
Galerie 14, Černý Most v 18.00
Koncert žáků fl étnové třídy Z. Bandúrové 
a žáků klavírní třídy M. Čermákové

Čt 6. 12.
KC Domeček ve 14.00
Koncert pro seniory

Pá 7. 12. 
Sál ZUŠ v 17.00
Koncert žáků klavírní třídy E. Belchikové

Po 10. 12.
Staroměstské náměstí v 17.30
Koncert pěveckých sborů Paleček 
a Mozaika na Vánočních trzích

Po 10. 12. 
Galerie 14, Černý Most v 18.00
Vánoční rozjímání: koncert žáků 
klavírního oddělení

Út 11. 12. 
Sál ZUŠ v18.00
Koncert žáků akordeonové a kytarové 
třídy Z. Stibora

St 12. 12.
Galerie 14, Černý Most v 18.00
Vánoční koncert žáků ZUŠ

Pá 14. 12. 
Sál ZUŠ v 17.00 
Koncert žáků klavírní třídy I. Likiny

Pá 14. 12.
Sál ZUŠ v 18.30
Koncert žáků pěvecké třídy 
M. Sedlákové

Po 17. 12. 
Divadlo Horní Počernice v 18.00
Vánoční koncert pěveckých sborů 
a žáků ZUŠ

Út 18. 12.
Sál ZUŠ v 18.00
Koncert žáků hobojové a fl étnové 
třídy J. Kopicové

St 19. 12. 
Sál ZUŠ v 18.00
Koncert žáků houslové třídy 
V. Matějákové

Čt 20. 12.
Sál ZUŠ v 18.00
Koncert žáků pěvecké třídy 
Z. Hejlíkové

Koncerty v prosinci

Vážení příznivci hudby, 
srdečně vás zveme na prosincové koncerty a všechny milovníky sborového zpěvu na tyto mimořádné akce:
Ve středu 12. 12. od 18 hodin vystoupí pěvecký sbor Paleček na Staroměstském náměstí v rámci 
celorepublikové akce Česko zpívá koledy. 
Ve čtvrtek 13. 12. od 14 hodin vám zazpívá pěvecký sbor Malíček v obchodním domě IKEA 
a v sobotu 15. 12. bude od 15 hodin zpívat pěvecký sbor Mozaika na Výstavišti v Holešovicích.
Za učitele a žáky ZUŠ Horní Počernice vás srdečně zve a klidný předvánoční čas s hubou přeje Libor Zíka.

Pěvecký sbor Paleček se sbormistryní 
Z. Hejlíkovou na Staroměstském náměstí

Pěvecký sbor Malíček, sbormistryně 
Marie Sedláková

Spojené pěvecké sbory, sbormistryně Zdena Hejlíková
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, 
VÝSTAVA 
A VYSTOUPENÍ 
V DDM
V sobotu 15. 12. 2012 od 10 do 17 ho-
din vás zveme na vánoční dílničky a ma-
lou výstavu prací, které děti vytvořily na 
kroužcích.

Sami si také budete moci vyrobit 
vánoční dekorace, svícny, korálkové 
ozdoby, přáníčka nebo svíčky. Nebude 
chybět ani zdobení perníčků, a přede-
vším kluci určitě uvítají možnost zajezdit 
si na autodráze. Kdo si na vlastnoruční 
výrobu netroufne, bude mít možnost vá-
noční dekorace i drobné dárky koupit. 

Od 13 do 15 hod. vystoupí děti z taneč-
ních a hudebních kroužků v tělocvičně 
ZŠ Ratibořická a předvedou, co se od 
září naučily. Po dobu vystoupení bude 
DDM uzavřen.

Srdečně vás všechny zveme!

VIRTUAL TUNING CUP
Zúčastněte se 6. ročníku naší soutě-
že Virtual tuning cup ve vybarvování 
a vylepšování předloh aut, které si 
vyzvednete v budově DDM a dozvíte 
se podmínky soutěže. Start výtvarného 
závodu je 26. 11. a cíl 10. 12. 

Vyhlášení vítězů se uskuteční 15. 12. 
2012 v 15 hodin v tělocvičně v ZŠ 
Ratibořická. Připraveny jsou pro vás 
krásné ceny.

Pozvánka na 
vánoční přátelská 
utkání fl orbalistů 
Přijďte se podívat na fl orbalové hráče 
týmu HorsePower HP, který patří pod 
DDM Horní Počernice. Připravili jsme 
pro vás ve dvou dnech čtyři přátelská 
utkání všech kategorií, které reprezen-
tují naši obec. 

Zápasy se odehrají ve velké tělocvič-
ně FZŠ Chodovická, kde probíhají 

všechny naše tréninky. Vstup je volný 
pro všechny, kdo mají zájem něco se 
o nás dozvědět.

Rozpis jednotlivých utkání:

•  10. 12. v 17:30 – 19:15
mladší žáci × rodiče

•  10. 12. v 19:15 – 21:00
dorostenci × junioři

•  11. 12. v 16:00 – 18:00
elévové × rodiče

•  11. 12. v 18:00 – 20:00
mladší žáci × starší žáci

Florbal je sport, který může oslovit 
a bavit také vás. V našem oddíle máte 
možnost hrát od přípravky až po juniory 
(6 – 18 let). Tým HorsePower se těší na 
vaši účast!

Keramika pro 
mládež a dospělé 
6. 12. 2012, 17.30 – 19.00 hod.
Bez nutnosti přihlášení k pravidelné 
docházce, pouze si rezervujte místo 
a přijďte si vyrobit něco, co vám udělá 
radost.Cena 150 Kč

Výtvarná řemesla 
pro mládež a dospělé 
11. 12. od 17.30 – 19.30 – Pedig 
Vánoční dekorace - zvonek, vhodné 
i pro úplné začátečníky. Přijďte si vyrobit 
krásnou dekoraci do vašeho bytu nebo 
milý dáreček pro přátele. Rezervace 
místa na kurzu je nutná. Cena 100 Kč

Příměstský tábor 
o jarních 
prázdninách 
18. – 22. 2. 2013
Chcete o jarních prázdninách zažít 
spoustu zábavy, dobrodružství a leg-
race? Přihlaste se na příměstský tábor, 
který pro vás opět připravujeme. Je 
určen pro děti od 1. třídy do 12 let. 
Informace a přihlášky v DDM u Hany 
Volfové nebo na e-mail: 
volfova@ddm-hp.cz.

LYŽAŘSKÝ 
A SNOWBOARDOVÝ 
VÝCVIK
Upozorňujeme na poslední volná 
místa na lyžařském a snowboardovém 
výcviku v době jarních prázdnin od 
16. – 23. 2. 2013 v horském penzionu 
Mileta ve Velké Úpě pro děti od 7 do 
17 let, pro úplné začátečníky i pokročilé 
lyžaře. Děti mohou mít s sebou lyže 
i snowboard. Výuku zajišťují zkušení 
instruktoři. Přihlášky a další informace 
v kanceláři DDM.

Přejeme všem příjemné Vánoce 
a šťastné vykročení do nového roku.

Za kolektiv zaměstnanců DDM 
Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice, 
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická

Tel.: 281 926 727 (po–pá 9–12, út 15–18) 
Mobil: 75 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

ZVEME VÁS
Na akce se přihlaste předem u Hanky: 
775 720 585, osobně nebo na 
hanka.schovancova@rcmum.cz

MIKULÁŠ V MUMU
5. 12. 9.00, 10.00, 11.00 a 12.00
Mikulášská besídka pro nejmenší. 
Mikuláš s andělem, čerta necháme za 
oknem. S sebou malý balíček ozna-
čený celým jménem dítěte. Vstupné: 
50 Kč / 1 dítě. Je nutné se nahlásit 
a zaplatit předem!

MASÁŽE MIMINEK
7. 12. 9.30–12.00
Masáže kojenců jsou určitým druhem 
nonverbální komunikace, díky hma-
tovým kontaktům, blízkosti a něze 
prohlubují vazbu mezi rodiči a dětmi. 
Masáže miminek mohou zmírnit nebo 
dokonce odstranit poporodní traumata 
– těžký a dlouhý porod, nedonošenost, 
problémové a rizikové těhotenství. 
Děti se učí relaxovat, dokážou se lépe 
zklidnit a soustředit, mnohem lépe 
usínají. 
Lektorka Zuzana Saifrová. 
Cena 140 Kč

VÁNOČNÍ VESELÍ NA ZÁMKU
9. 12. 14.00 – 17.00
Kde: kočárovna Chvalského zámku-
Vánoční koledy, občerstvení – domácí 
pečení a teplé nápoje, pro děti vyrábě-
ní s vánoční tématikou
Vstup zdarma

PERNÍČKOVÉ ZDOBENÍ
12. 12.  18.30 – 20.30 
Přijďte se naučit nazdobit vlastní 
vánoční perníčky. Přineste si vlastno-
ručně upečené perníčky a lektorka se 
s Vámi podělí o její nejlepší tipy a vy-
chytávky, jak je originálně nazdobit. 
V ceně kurzu je materiál na zdobení 
perníčků.
Lektorka: Emílie Krajňáková. 
Cena 100 Kč

POROD
13. 12. 18.00 – 20.00
Povídání s porodní asistentkou Janou 
a dulou Zuzkou o tématech, kteráv 
zajímají – způsoby porodu, jak vybrat 
porodnici, co je porodní plán, jak 
poznat začátek porodu, kdy odjet do 

porodnice, jak pracovat s bolestí... 
Lektorky: Jana Veselá a Zuzana Dubo-
vá. Cena 120 Kč 

NEPEČENÉ CUKROVÍ
14. 12. 9.30 – 12.00
Nestíháte před Vánoci péct, a přesto 
byste chtěli rodinu překvapit vlastno-
ručně vyrobeným cukrovím. Přijďte se 
s námi naučit čtyři druhy nepečeného 
cukroví dle osvědčených receptů, 
podle kterých výrobu zvládne každý. 
V ceně kurzu jsou suroviny na výrobu 
cukroví i hlídání dětí.
Lektorka Romana Březinová 
Cena 110 Kč

PLÁNUJEME

JAK ZÍSKAT PRÁCI 
17. 1. 2013
Seminář se zaměří na proces psaní 
životopisu a motivačního dopisu a na 
různé úvazky s důrazem na fl exibilní 
formy práce.

TKÁŇOVÉ SOLI
23. 1. 2013
Tkáňové soli se vyskytují v organismu 
a zajišťují jeho správné funkce. Jejich 
užíváním lze dorovnat hladiny potřeb-
ných látek v organismu a tím omezovat 
jeho onemocnění. Na přednášce 
se s jednotlivými tkáňovými solemi 
seznámíte a naučíte se, jak vybrat tu 
správnou.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Od 15. 12. 2012 do 2. 1. 2013 má 
MUM vánoční prázdniny, pravidelný 
program neprobíhá. Můžete si ale přijít 
zahrát do volné herny, bude pro Vás 
otevřena 19. a 31. 12., vždy od 9 do 
12 hodin.

ZÁPISY NA 2. POLOLETÍ 
2012/13
•  Kurzy pro děti i dospělé 

– výtvarka, keramika, angličtina, 
francouzština, tanečky…

•  14. 1. – 18. 1. 2013 
– osobně v MUMu či online 
na www.rcmum.cz

•  Stávající účastníci kurzů mají 
možnost přednostního zápisu: 
7. 1. – 13. 1. 2013

VÍTE, ŽE SI V MUMU MŮŽETE 
KOUPIT ORIGINÁLNÍ 
VÁNOČNÍ DÁRKY?
Například české originální kalendáře (ro-
dinný, školní, narozeninový), dárkovou 
poukázku na masáž s hlídáním dětí.
www.rcmum.cz

Strašidelný maškarní bál– 17. 11.

Vánoční veselí – 9. 12. na Chvalském zámku
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Milí naši čtenáři,
kolektiv knihovny vám všem přeje 
smysluplnou dobu adventní a pokojné 
Vánoce. Následující povídka s názvem 
Místo v ráji je součástí našeho přání.
Před mnoha lety žili v severovýchodní 
Brazílii chudobní manželé, jejichž jediným 
majetkem byla slepice. Ta jim svými vejci 
zajišťovala nuznou obživu, ale před Štěd-
rým večerem uhynula. Manžel, kterému 
pár zbývajících haléřů nestačilo, aby kou-
pil něco k večeři, zašel za místním farářem 
a poprosil ho o pomoc. Ten ale, místo aby 
mu pomohl, jenom poznamenal: „Jestliže 
Bůh jedny dveře zavře, otevře zase okno. 
Když už ti peníze nestačí skoro na nic, vrať 
se na trh a kup to první, co ti někdo nabíd-
ne. Tu koupi já ti požehnám, a protože se 
o Vánocích dějí zázraky a něco se v tvém 
životě změní.“
Muž sice nevěřil, že je to nejlepší řešení, 
ale na trh šel. Nějaký kupec jej uviděl, 
jak tam bezradně chodí, a zeptal se, co 
potřebuje. „Nevím. Mám velice málo pe-
něz a farář mi řekl, abych koupil to první, 
co mi někdo nabídne.“
Kupec byl boháč, přesto však nikdy 
nepromeškal příležitost něco si vydělat. 
Hned si peníze vzal, načmáral cosi na 
kus papíru a muži to podal. „Pan farář 
má pravdu, a protože jsem byl vždycky 
dobrý člověk, prodám ti v tento sváteční 
den svoje místo v ráji. Tady máš úpis!“
Muž si papír vzal a odešel, zatímco 
kupec se nadouval pýchou, jaký udělal 
dobrý kšeft. Večer, když se v domě 
plném služebnictva chystal k večeři, vy-
právěl o tom své ženě a zdůrazňoval, že 
právě díky schopnosti rychle uvažovat, 
se mu podařilo v životě zbohatnout.
„Že se nestydíš!“ řekla žena. „Tohle pro-
vést v den narození Páně! Hned za tím 
člověkem zajdi a řekni mu, ať ti tu listinu 
vrátí, jinak mi domů nechoď!“
Kupec se ženina hněvu lekl a rozhodl 
se, že poslechne. Po dlouhém vyptávání 
našel příbytek toho chudáka. Uviděl ho, 
jak sedí s ženou u stolu, na němž nebylo 
nic jiného než ten papír.
„Přišel jsem, protože jsem nejednal 
správně,“ řekl. „Tady jsou tvoje peníze, 
vrať mi, co jsem ti prodal.“ „Ale ne, vy 
jste nejednal špatně,“ odpověděl muž. 
„Já jsem uposlechl rady pana faráře 
a vím, že tu mám něco požehnané-
ho.“„Je to pouhý papír: nikdo přece 
nemůže prodat své místo v ráji! Jestli 
chceš, zaplatím ti dvojnásobnou částku
.“Muž však úpis prodat nechtěl, protože 
věřil v zázraky. Kupec postupně nabízel 
víc a víc, až došel k deseti zlaťákům.
„To mi není nic platné,“ řekl chudák. 
„Musím zajistit své ženě důstojnější život 
a k tomu potřebuju sto zlaťáků. Na ten-

hle zázrak dnešní večer čekám.“Zoufalý 
kupec, který se už nechtěl déle zdržovat, 
aby se jeho rodina mohla včas naveče-
řet a jít na půlnoční mši, mu nakonec 
sto zlaťáků vyplatil a dostal úpis zpátky. 
Chudým manželům se splnil zázrak. 
Kupec zase udělal, co po něm žádala 
manželka. Ta však si zatím lámala hlavu: 
nebyla na manžela příliš přísná?
Hned jak skončila půlnoční, šla za fará-
řem a všecko mu vypověděla.„Velebný 
pane, manžel potkal nějakého člověka, 
jemuž jste poradil, aby koupil první věc, 
kterou mu někdo nabídne. Manžel chtěl 
lehce vydělat peníze, a tak napsal na 
papír, že prodává své místo v ráji. Řekla 
jsem mu, že dnes nedostane večeři, když 
ten papír nepřinese zpátky, a on musel 
nakonec zaplatit sto zlaťáků. Myslíte, že 
jsem to přehnala? Myslíte, že místo v ráji 
tolik stojí?“„Zaprvé, váš manžel si v nej-
významnější den křesťanského života 
může dovolit být štědrý. Zadruhé, stal se 
Božím nástrojem, aby se mohl uskutečnit 
zázrak. Odpovím však na vaši otázku: 
Když prodal své místo v ráji za pouhých 
pár haléřů, pak nestálo ani za tuhle cenu. 
Když se však rozhodl koupit je zpět za 
sto zlaťáků jen proto, aby potěšil ženu, 
kterou miluje, pak vám ručím za to, že 
stojí ještě za mnohem víc.“
Podle chasidské povídky Davida Mande-
la zaznamenal Paulo Coelho.

Krásné Vánoce vám za kolektiv knihovny 
přeje Božena Beňová

Madeleine Albrightová
Pražská zima
Osobní příběh o paměti, 
Československu a válce, 1937–1948

Knihu vzpomínek 
Madeleine Albri-
ghtové nejlépe 
přiblížil autorčin 
blízký přítel Václav 
Havel: „Madeleine 
Albrightová napsa-
la strhující příběh 
plný dobrodružství 
a vášně, tragédie 
a odvahy na pozadí 
okupovaného Čes-

koslovenska během druhé světové války 
a následujících tří let, vedoucích k Únoru 
1948. Ve své knize nabízí svěží, neotřelý 
pohled na události, jež formovaly její 
život a pozdější kariéru, a dovádí nás 
k hlubokému zamyšlení o mravních dile-
matech, které se projevovaly i v našich 
životech.“ 

Tomáš Halík
Chci, abys byl 

V naší době zřejmě 
končí novověká po-
doba náboženství, 
nekončí však víra, 
naděje a láska. Po 
autorových knihách 
o víře a naději je 
hlavním tématem 
této knížky láska. 
Halíkova kniha 
nabízí nový úhel 
pohledu na lásku 

člověka k Bohu, k sobě samému, k bliž-
ním včetně nepřátel, na lásku, která je 
silnější než smrt. 

Luis Leante 
Pamatuj, že tě mám rád 

Santiago si načerno 
půjčuje luxusní auta 
z dílny, kde pracu-
je, a vydává se za 
ředitele banky, aby 
zapůsobil na stu-
dentku z aristokra-
tické rodiny. Když se 
vše prozradí, vztah 
skončí a Santiago 
nastupuje do legií. 
O dvacet let později 

najde Montse Cambra zašlou fotografi i: 
má utkvělou představu, že je na ní její 
dávno ztracená láska... Část příbě-
hů sahá do 70. let 20. století, část do 
nedávné současnosti. Všechny obrazy 
propojuje příběh lásky, který začal ve 
Španělsku jednoho horkého léta a má 
pomyslnou dohru v saharské poušti.

Václav Větvička
Korálky na šňůrce života 

Nitkou s navlečený-
mi korálky může být 
i sám život, třeba jen 
jeho roční koloběh. 
Od prvního sněhu 
až po podzimní 
listopadové dny. Co 
všechno je možné 
na takovou roční 
nitku navléknout! 
Knížka je určena 
i těm, kteří neza-

slechli nedávná rozhlasová Dobrá jitra 
Václava Větvičky a mají chuť poznávat 
i ty nejobyčejnější věci v životě.

Ve dnech 24. 12. 
2012 – 4. 1. 2013 
bude knihovna 
uzavřena. První 
výpůjční den je 
úterý 8. 1. 2013.
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Gratulace Oldřichu Holoubkovi 
k devadesátinám
Dne 28. 12. 2012 oslavi 90. narozeniny pan 
Oldřich Holoubek z Čertouz. Milý tatínku 
a dědo, do dalších let Ti přejeme hlavně zdraví, 
klid a pohodu. Děkujeme Ti za lásku, kterou 
nám dáváš. Ať  je každá chvíle naplněna tím, 
co je Tvému srdci milé. Dcera a vnučka s rodinou

Vzpomínka na Jitku Ernstovou
Dne 13. 12. 2010 zemřela paní Jitka Ernstová. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Děkují manžel Radovan a synové s rodinami.

Vzpomínka na Radka Kučeru
Dne 18. 12. 2012 by se dožil čtyřiceti let náš 
syn Radek Kučera, který zahynul po tragické 
nehodě před pěti roky. S bolestí vzpomíná 
rodina Kučerova a Jiroutova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.

Středa 5. prosince v 10.00
ZHOTOVENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
S lektorkou Krajňákovou si zhotovíme 
svícen nebo věneček.
POZOR, změna času a místa! 
Začátek v 10.00 hod.
na Chvalech,1. patro špejcharu 
(bývalá klubovna)

Úterý 11. prosince ve 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ S REŽISÉRKOU 
SVĚTLANOU LAZAROVOU

Úterý 11. prosince

VYCHÁZKA NA ZIMNÍ VYŠEHRAD
Sraz v 10.00 na nástupišti metra C Vyšehrad, 
vede paní Černá

Středa 12. prosince

VÝSTAVA BETLÉMŮ V KLEMENTINU
Sraz v 9.00 hod. ve stanici metra Č. Most, 
snížené vstupné 20 Kč, vede I. Juklová

Středa 19. prosince ve 14.00 hod.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ V KLUBOVNĚ

Přejeme všem hezké, klidné a ve zdraví prožité 
vánoční svátky a do nového roku 2013 hodně 
pohody a zdraví.

Za výbor ZO Senioři Horní Počernice Ilona Juklo-
vá a Libuše Frouzová,

tel.: 721 002 992 nebo 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V PROSINCI 2012Zlatá svatba manželů Kořenských

Dne 23. 12. 2012 oslaví manželé Helena a Tomáš Kořenských zlatou 
svatbu. Ještě hodně dalších společných let ve zdraví přejí Helena 
a Richard s rodinami.

NAŠI JUBILANTI V PROSINCI

BÖHMOVÁ MARIE

GROSSOVÁ MARIE

KUBELKOVÁ JIŘINA

SEDLÁČKOVÁ VLASTA

HOLOUBEK OLDŘICH

LÍNKOVÁ HELENA

PROCHÁZKOVÁ ŠTEFANIA

FLEGROVÁ MARIE

SEDLÁČEK JAROSLAV

TRILLSAM JAN

ČERVENKA VÁCLAV

KŘÍŽOVÁ JIŘINA

KULHÁNKOVÁ ANDĚLA

VACKOVÁ VĚRA

AMBROZ OTAKAR

MOTTLOVÁ VLASTA

BEDNÁŘ FRANTIŠEK

MAŇÁKOVÁ MARIE

ZELENKOVÁ MARIE

KOPECKÁ MILOSLAVA

MATYSKOVÁ HANA

STRNAD JOSEF

VAJZR MIROSLAV

ZOUZAL VLADIMÍR

CIHELKA MIROSLAV

CHLÁDKOVÁ MARIE

RAIMOND LUDVÍK

VAJZROVÁ VLASTA

JEŘÁBEK MILOŇ

KONIAKOVSKÁ JINDŘIŠKA

KOSTELECKÝ VLADIMÍR

VESELÝ KAREL

KUBEC MILOSLAV

FRANCOVÁ VĚRA

HLADÍKOVÁ MILUŠE

CHROUSTOVÁ ZDEŇKA

KOŠINA MIROSLAV

PAZDEROVÁ ZDENKA

VOLKOVÁ HELENA

FIRSOVOVÁ STANISLAVA

KUČEROVÁ MARIE

PAULÍKOVÁ ALENA

PRINC FRANTIŠEK

VAŇKOVÁ MARIE

VOLAVKA ANTONÍN

KADEŘÁVKOVÁ ELIŠKA

MALEGA MIKULÁŠ

PLOTZAR JINDŘICH

ŠKVOR JAROSLAV

VANĚČKOVÁ BRIGITA

WALLNER JOSEF
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V přehledu hospodářských poměrů karlínského okresu v roce 
1890 je větší podíl úrodné a hluboké půdy uváděn jako jeden 
z důvodů příznivých podmínek rozvoje ovocnářství. Pěstovány 
byly hlavně jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky a slivoně, 
v menším rozsahu meruňky, broskvoně a vlašské ořešáky, 
z keřů pak líska. Z drobného ovoce se pěstoval rybíz, angrešt 
(srstka), jahody a v malém maliny.

Ve většině obcí se stromy vysazovaly po okrajích polních cest 
a místních komunikací. Nezřídka se stávaly hraničními znaky 
pozemků i katastrů obcí a byly také významnou složkou 
tvorby krajiny. 

Z jabloní nejvíce se pěstovaly odrůdy hedvábné bílé, kože-
né podzimní, francouzské, kmínové šedé, panenské české, 
jeptiška, krátkostopka královská a štětínské červené. Méně 
pak car Alexandr, gráfštýnské, holubí zimní, jadrnáč králov-

ský, knížecí zelené, malináč řehtavý, parména zlatá, reneta 
ananasová, štrýmka a žabernáč karmínový.

Z hrušní se nejhojněji pěstovala bergamotka anglická, čáslav-
ka pravá, jakobka česká, máslovka císařská, muškatelka malá, 
máslovka šedá podzimní, ptáčnice a solnohradka malá. Místně 
ještě bergamotka letní, citronka, kočičí hlava, krevnice, máslov-
ka letní, máslovka poděbradská, muškatelka žlutá a prokopka.
Z třešní a višní se pěstovaly chrupavka císařská, chrupavka 
velká černá, kacafírka, sladká višeň ranná, srdcovka černá 
a višeň královská. Ze švestek a slivoní se pěstovaly odrůdy 
královská zdomácnělá, švestka dolanská, švestka vlašská, mi-
rabelka malá, mirabelán a královna Viktorie. Z ořešáků křapáč 
tenkoskořepý a papírka špičatá.

Pěstování jahod ve velkém zavedl v okrese statkář Antonín 
Fořt z Veltěže, kde pěstoval ananasové červené jahody na poli 
o výměře 0,5 ha.

Vinice o celkové ploše 36,25 ha byly vybudovány v Troji, 
Vysočanech, Libni a Bohnicích. Pěstují se odrůdy burgundské 
modré i bílé, chrupka bílá, vavřinecké rané, jakubské modré, 
muškátové zelené i žluté a portugalské rané. Trojská a vyso-
čanská vína si svou kvalitou získala velmi dobrou pověst.

Pšenice a žito nad průměr 
okresu se sklízelo v 17 
obcích, nejvíce ve Vodolce, 
Vysočanech a Čakovicích. 
Největší množství sklidily 
Horní Počernice s největší 
plochou.

Ječmen sklidilo nad okres-
ní průměr jen osm obcí, 
nejvíce Čakovice, Střížkov 
a Vodolka. Největší množ-

ství bylo sklizeno opět v Horních Počernicích.

Cukrovky se nad průměr okresu sklidilo ve 23 obcích, nejvíce 
v Čakovicích, Letňanech a Vinoři. Největší množství pak ve 
Vysočanech s největší pěstovanou plochou.

Brambory nad průměr okresu sklidilo 27 obcí. Nejvíce Čakovi-
ce, Troja a s největším množstvím Velká Ves.

Dobrá kvalita vypěstovaných plodin se při prodeji odrazila 
i v dosažených cenách. Celkový výnos za okres představo-
val 473.622 zlatých a 61 krejcarů. Z nich pak nejvíce utržily 
Ďáblice – 30.486 zlatých a 52 krejcarů a druhé Horní Počernice 
– 24.110 zlatých. Nejmenší obec okresu Čeňkov utžila 1.493 
zlatých a 51 krejcarů.

Lesní porosty zaujímají v karlínském okrese plochu 494,32 
ha včetně bažantnice a parků. Není to rozloha příliš veliká, 
představuje jenom 2,3 procent z celkové výměry okresu. Lesní 

porosty jsou na roztroušených parcelách ve dvaceti katastrál-
ních obcích. Na pozemcích, jež patří našim původním obcím, 
lesní porosty nebyly.

V lesních porostech byly ponejvíce borovice, smrk, částečně 
i dub, bříza a v menším množství modřín a buk. Dřevní hmota 
měla odbyt většinou jako palivo v obci s lesním porostem, 
anebo menším odprodejem do okolí.

Vypracovaný hospodářský přehled za okres obsahuje i struč-
nou informaci o honitbě. Pro dostatek lovné zvěře ji hodnotí 
jako výnosnou činnost s podotknutím, že intenzivní hospoda-
ření jejímu rozvoji příliš neprospívá. Vlastnící velkostatků dávají 
na svých honitbách ochranu zvěře i honitbu do péče svých 
stálých lesníků a hajných. Obce své lesní plochy pronajímají 
různým milovníkům lovu, často pražským měšťanům, pro něž 
pracovali placení hlídači, obeznámení s lovem. Velkou část po-
zemku v našich původních obcích Chvaly a Svépravice si jako 
svoji honitbu pronajímal dolnopočernický velkostatkář Béla 
baron z Dercsenyi, který na oplátku pro chvalskou zvonovou 
věž koupil hodiny.

Ze zvěře je nejvíce zastoupen zajíc, koroptev a bažant. V malém 
také srna. Na větších rybnících se často vyskytuje kachna divoká 
a vzácněji i sluka. Jako vzácný případ je pro rok 1890 uvedeno 
ulovení statného jezevce ve Větrušických skalách. Veškerá ulo-
vená zvěř měla dobrý odbyt na trzích v hlavním městě Praze.

O dalším opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná 54

Zemědělství

Vlivem počasí v celkem příznivém roce 1890 byly u hlavních pěstovaných plodin v našich původních obcích 
a v okresním průměru dosaženy tyto výnosy z 1 ha v q:

Plodina Chvaly H. Počernice a Čertousy Svépravice a Xaverov Průměr okresu

pšenice 17,2 13,9 15,6 18,4

žito 17,4 15,6 15,7 16,7

ječměn 20,9 17,4 17,3 21,6

oves 24,4 13,9 15,6 20,3

řepka 13,9 17,4 -- 14,7

cukrovka 312,8 278,1 259,7 311,1

brambory 69,6 43,5 69,4 82,1
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S příchodem vánočního období 
přejeme každoročně rodině a přáte-
lům radostné Vánoce a šťastný nový 
rok. Aby taková přání dosáhla svého 
naplnění, neměli bychom zapomínat na 
dodržování pravidel požární ochrany.

Častou příčinou výjezdů hasičů 
v době adventu a Vánoc bývají požáry, 
při nichž jsou iniciačním zdrojem svíč-
ky, nejčastěji na adventních věncích. 
Hořící svíčky by neměly zůstávat nikdy 
bez dozoru a rovněž ne na místech do-
sažitelných malými dětmi. Opouštíme-li 
místnost, musíme je zhasnout. 

Zapálenou svíčku či výrobek obsahu-
jící svíčky nelze položit kamkoliv a na 
cokoliv. Svíčka by měla být umístěna 
na stabilní nehořlavé podložce, bránící 
přímému kontaktu například s ubrusem, 
chvojím adventního věnce apod. Je třeba 
dát pozor také na průvan v místnosti. Ten 
může rozkmitat i malý plamen a zapálit 
např. okolní ozdoby, záclony, závěsy 
nebo svíčku převrhnout a zapálit další vy-
bavení domácnosti. Výrobky se svíčkami 
je třeba umístit v dostatečné vzdálenosti 

od hořlavých materiálů, jako jsou plasty, 
textilie či papír. Ještě ve vzdálenosti 8–10 
cm od plamene svíčky teplota přesahuje 
200 °C. Ta stačí k zapálení uvedených 
materiálů či dalších předmětů nacházejí-
cích se v blízkosti hořící svíčky. 

V návodu na použití adventního 
věnce musí být vždy uvedeno, zda je 
možné svíčky zapálit nebo jde pouze 
o věnec dekorativní. V takovém případě 
na něm svíčky zapalovat nesmíme. 

Stejná bezpečnostní pravidla platí 
také pro svíčky na vánočním stromku. 
S rozšířením elektrických ozdobných 
žárovek požárů vánočních stromků 
v posledních letech výrazně ubylo. 
Rizikem v tomto případě zůstává vznik 
zkratu a následný požár. Elektrické svíč-
ky bychom proto měli kupovat mimo 
tržiště, s českým návodem a s přísluš-
nými certifi káty.

Vánoce jsou také obdobím zvýšené 
přípravy pečených a vařených pokrmů. 
Plamen plynového sporáku nenechávej-
me nikdy bez dozoru. Mějmě na paměti, 
že hořící olej na pánvi a jiné hořlavé ka-
paliny nesmíme hasit vodou, abychom se 
nepopálili nebo neopařili. Vodní kapka, 
která se ponoří do vroucího tuku, zvětší 
rázem objem svých par až 1700 krát, tzn. 
exploduje a rozstříkne hořící tuk z pánve 
do celého prostoru. Pokud se tedy na 
pánvi vznítí olej či potraviny, musíme 
zamezit přístupu vzduchu k ohni tím, že 
zakryjeme pánev např. pokličkou nebo 
vyždímaným mokrým hadrem nebo utěr-
kou a oheň udusíme. Ideálním pomoc-

níkem je univerzální 
hasicí přístroj ve 
spreji uložený na dosah od sporáku. 

S příchodem Nového roku a zejména 
během silvestrovské noci se každoročně 
zvyšuje riziko vzniku požáru nebo vážné-
ho zranění v souvislosti s odpalováním 
zábavní pyrotechniky. Tu bychom měli 
nakupovat pouze v ověřených prodej-
nách nebo e-shopech, kde prodejce uvá-
dí veškeré právními předpisy vyžadované 
informace. Měli bychom mít jistotu, že 
zboží prošlo bezpečnostními zkouškami. 
Výrobky musí být v neporušeném obalu, 
označeny třídou nebezpečnosti a opatře-
ny českým návodem. Ten je třeba si před 
odpalem pozorně přečíst! Pyrotechnika 
III. a IV. třídy patří do rukou profesionálů, 
není prodejná bez příslušného povolení. 
Pyrotechnické výrobky neodpalujeme 
nikdy v uzavřených prostorách. Zákaz se 
vztahuje také na odpalování v blízkosti 
kostelů, nemocnic, dětských zařízení, 
domovů pro seniory, škol, ozdravo-
ven a na sportovních akcích. Zábavní 
pyrotechniku bychom v žádném případě 
neměli odpalovat v podnapilém stavu. 
Alkohol značně narušuje naši rovnováhu 
a koordinaci, a mohli bychom tak ohrozit 
nejenom sebe, ale i druhé.

Ani v novém roce, do kterého vám 
přejeme mnoho zdraví a hezkých dnů, 
nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným.

por. PaedDr. Luďka Palzerová 
a kpt. Ing. Václav Kresta, 

HZS hl. m. Prahy

Nebezpečí vzniku požáru 
v období Vánoc a Silvestra

Když jsem v minulém čísle Zpravodaje četl informaci o vy-
tvoření místní organizace strany SPOZ, měl jsem upřímnou 
radost, že někdo se nebojí jasně a veřejně říci, jakou stranu 
a jaké ideály podporuje. Dnes a denně jsme zaplavováni 
skandály, na internetu se dočítáme silné nenávistné, ale 
prázdné fráze zoufalých lidí na adresu politických stran a po-
litiků. Chtěl bych demonstrovat, že zájem o politiku je cestou, 
jak měnit náš svět v souladu s našimi ideály. Špínu z politiky 
dělají konkrétní lidé, kteří budou přicházet a odcházet, ale 
ideály demokracie a svobody zůstanou.

Mně osobně byli vždy bližší politické strany akcentující 
svobodu a lidskou slušnost. Nebudu občanům Horních Po-
černice vnucovat své názory, ale chtěl bych jen zdůraznit, že 
současné pokusy o obcházení demokracie a neuznávání vý-
sledků svobodných voleb, ať už celostátních nebo krajských, 
a obdivné vzhlížení k úřednickým vládám nezávislých odbor-
níků není v mých očích tou správnou cestou. Od listopadu 
1989 jsem prožíval nejedno zklamání z jednání a chování 
politiků, ale vždy jsem si byl vědom, že demokracie, svoboda 
a princip názorového střetávání politických stran ve svobod-
ných volbách nemůže za lidské slabiny.

Dovolte mi, abych se v tomto předvánočním čase, kdy 
přemýšlíme o našich ideálech a vizích, svěřil krátce se svým 
snem, kterým bych vás chtěl povzbudit a dodat vám naději. 
„Mám sen“, že se do Horních Počernic sjíždějí učitelé střed-
ních nebo vysokých škol a všem obyvatelům přednáší o tzv. 

kritickém myšlení. Kritické myšlení spočívá v tom, že člověku 
je vrozena nezkrotitelná touha nejdřív soudit a pak teprve 
chápat. Cílem kurzu kritického myšlení je tuto touhu krotit. 
Jinými slovy: je potřeba pracovat s texty, hledat argumenty 
a protiargumenty, psát vlastní texty, tříbit své myšlenky a ob-
hajovat své názory. Nestačí jen hromadně přeposílat e-maily 
bojkotující svobodné volby, je nutné nad vším přemýšlet. 

Sním o tom, že občané Horních Počernic se budou jednou 
chlubit tím, že mají nejvyšší volební účast v celé České re-
publice. Naučí se podporovat různá diskusní fóra a budou se 
radovat z toho, že mají svobodu a demokracii a že jejich názory 
jsou respektovány a brány v úvahu při sestavování politických 
programů. Poslední dny jsem napsal mnoho textů o mých ná-
zorech a ideálech, a rád bych s vámi diskutoval třeba na e-mailu 
tikman@centrum.cz. Těším se na všechny vaše souhlasné 
i nesouhlasné zpětné vazby. Přeji vám všem klidné předvánoční 
dny, abyste mohli přemýšlet o svých názorech a ideálech. 

Přeji vám krásné prožití Vánoc. Všichni si od dětství neseme 
nějakou tradici spojenou s Vánocemi. Já osobně je mám od 
dětství spojené se Společností bratří Čapků. Každý rok se 25. 
prosince scházíme u hrobu Karla Čapka na Vyšehradě, proto 
bych rád svůj příspěvek ukončil jedním z jeho citátů: „Mys-
lící a poznávající duch nemlčí nikdy, ledaže se zřekl myšlení 
a poznávání.“

S úctou Petr Tikman

Zájem o politiku je cestou, jak měnit náš svět v souladu s našimi ideály
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Přebor Prahy: Křížová, Spitzerová, 
Formanová, K. Sýkorová, J. Zahradníčková, 

B. Sýkorová, Chadimová

Přebor Prahy: Černická, Králová, 
Tománková, L. Zahradníčková, 

G. Bohatová, Doskočilová

Přebor Prahy: Čadová, Petříková,
K. Švábová, V. Švábová, Hošková

Sportovní gymnastika a aerobik
Přebor družstev

V sobotu 3. listopadu se konal v tělo-
cvičně TJ Bohemians přebor družstev 
ve sportovní gymnastice žen. Náš oddíl 
vyslal tři družstva; mladší i starší žákyně 
obsadily 5. místa, děvčata II. ligy vybo-
jovala výborné 3. místo a kvalifi kovala 
se tím na Mistrovství České republiky, 
které se koná 1. prosince v Brně. Za III. 
ligu startovala Bára Sýkorová a svoji 
kategorii vyhrála.

Klokánkova kapsa

V neděli 4. listopadu uspořádal oddíl 
TJ Bohemians 21. ročník závodu pro 
nejmenší gymnastky Klokánkovu kap-
su. Z našich pěti gymnastek si nejlépe 
vedla Natálka Králová, která obsadila 
13. příčku z třiceti zúčastněných 
děvčat.

Členové našeho oddílu přejí všem 
Hornopočerničákům příjemný advent, 
veselé Vánoce a v novém roce hodně 
sil, dostatek optimismu a stále sportov-
ního ducha!

Mgr. Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu SG

Filmový dokument pod tímto názvem 
jsme zhlédli v rámci projektu Jeden 
svět na školách – Příběhy bezpráví. 
Jeho tématem – stejně jako následné 
přednášky historika dr. Petra Blažka – 
byl život v totalitním režimu u nás v 70. 
letech 20. století, konkrétně fungování 
tehdejší StB a jejích spolupracovníků.

Největším přínosem přednášky bylo 
pro většinu z nás nepochybně pozná-
ní, jak StB pracovala, jak byli její spolu-
pracovníci rozdělováni, ale především 
proč lidé s StB vůbec spolupracovali. 
Velmi zajímavý je pro nás i fakt, že té-
měř všechny registrační protokoly StB 
z ČR a SR jsou dnes veřejně přístupné 

na internetu, což se u podobných or-
ganizací v jiných postkomunistických 
zemích zrealizovat nepodařilo.

V závěru besedy jsme si povídali o pří-
činách vstupu lidí do StB. Pan doktor 
Blažek nám uvedl několik konkrétních 
případů, také nám ukázal její stanovy 
a návod, jak byly osoby ke spolupráci 
donucovány. 

Na začátku dokumentu zazněla věta: 
Nikomu jsem neublížil. Ale na konci 
přednášky nám všem bylo jasné, že 
nikdo není bez poskvrny.

Hana Lukášová, oktáva A

TJ SOKOL HORNÍ 
POČERNICE VÁS ZVE 
NA 8. MIKULÁŠSKOU 
BESÍDKU

VE STŘEDU 5. 12. 2012 
V 17 HOD. DO TĚLOCVIČNY 
RATIBOŘICKÁ.

PROGRAM: 
VYSTOUPENÍ ODDÍLU AE A SG
SOUTĚŽE PRO STARŠÍ DĚTI, TA-
NEČKY PRO NEJMLADŠÍ DĚTI
DÁREČKY OD MIKULÁŠE, ANDĚ-
LA A ČERTŮ

OD 16.30 VYBÍRÁME 
PODEPSANÉ DÁREČKY 
PŘEZUTÍ S SEBOU!

INFO TEL.: 776 659 901

TĚŠÍ SE NA VÁS

TRENÉŘI AE A SG TJ SOKOL HP

Nikomu jsem 
neublížil
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Do republikového fi nále doběhli 
žáci ZŠ Ratibořická
Už jsme si zvykli, že ze sportovních 
soutěží se většinou vracíme nejen s po-
citem dobře vykonané práce, ale často 
i s medailovým umístěním. Přesto jeden 
výsledek vysoce vyčnívá nad ostatními 
úspěchy. Už na začátku nového školního 
roku se nám výjimečně daří. Hovořím 
o vynikajícím úspěchu družstev mladších 
a starších žáků v soutěži v přespolním 
běhu základních škol. V Xaverovském 
háji se 1. října konalo obvodní kolo, které 
pořádal DDM Praha 9. Závodu se zúčast-
nila družstva mladších a starších žáků ve 
složení: mladší žáci /Vojtěch Vomáčka, 
Jiří Trachta, Ondřej Herian, Petr Herian, 
Tomáš Herian, Ondřej Meduna/, starší 
žáci /Stanislav Spitzer, Jaroslav Spitzer, 
Jiří Zeman, Jan Kubš, Lukáš Černohlávek, 
Lukáš Kadeřábek, Adam Šufl iarský/.
Mladší i starší žáci byli ve výtečné formě 
a své úsilí dokázali proměnit za nejvyšší 
metu, čímž obě družstva postoupila z 1. 
místa do krajského kola, které se usku-

tečnilo 11. října v Praze 
Vokovicích. Přestože si 
mladší žáci opět vybojovali 
primát, museli se spokojit 
jen s obvodním a krajským 
kolem. Republikové fi nále 
nebylo bohužel pro mladší 
žáky v letošním školním 
roce vyhlášeno a do celore-
publikového kola postoupili 
pouze starší žáci.
Pořadatelem republikové-
ho fi nále přespolního běhu byla Asoci-
ace školních sportovních klubů České 
republiky, která dne 19. října uspořádala 
soutěž v Malšově Lhotě na okruhu Stří-
brného rybníka. Na startovní čáru se po-
stavilo 15 vítězných krajských školních 
družstev z celé České republiky. Výkony 
jednotlivých týmů byly velice vyrovnané. 
Přesto jsme si v tak vysoké konkurenci 
doběhli pro výborné 5. místo. Pouhé tři 
body nás dělily od stupně vítězů.

Za vynikající úspěch a profesionální repre-
zentaci školy, za bojovného ducha, soutě-
živou atmosféru a za všeobecnou pohodu 
bych rád poděkoval svým žákům, kteří tak 
skvěle zazářili. Rád bych také poděkoval 
sponzorovi - autobusové dopravní společ-
nosti Partner company, a. s. za zajištění 
přepravy na veliké fi nále a řidiči p. Mizerovi 
za příjemnou a bezpečnou jízdu.
Mgr. Petr Měšťan, učitel ZŠ Ratibořická

Den otevřených 
dveří v ZŠ 
Ratibořická 
10. 12. 2012 
od 10 do 17 hodin
Několik týdnů před zápisem do 
1. tříd máme v naší základní škole opět 
den otevřených dveří. Rodiče budou-
cích prvňáčků se mohou se svými 
dětmi přijít podívat na výuku nejmlad-
ších žáků, na zájmovou činnost ve 
školní družině, dostanou informace od 
vedení školy nebo od nejstarších žáků, 
kteří je budou po celé škole provázet. 
Srdečně jsou zváni i rodiče a žáci 
budoucích 6. tříd. Současní žáci 
1. – 9. tříd pozvou své rodiče v den 
otevřených dveří na zajímavé ukázko-
vé hodiny, dílny nebo besídky. 
Škola bude pro všechny otevřena 
10. 12. 2012 od 10.00 do 17.00.

vedení školy

Už popáté jsme u nás pořádali společ-
ně s fi rmou AV Media krajskou odbor-
nou konferenci o podpoře interaktivní 
výuky SMART klub, letos 30. října. 
Akce o současných trendech v našem 
školství, která byla současně i dnem 
otevřených dveří pro pedagogy z Prahy 
a ze Středočeského kraje, se zúčastnilo 
130 pedagogů. Na zahájení konference 
byli přítomni za našeho zřizovatele, MČ 
Praha 20, starostka Hana Moravcová, 
místostarosta Tomáš Kádner, radní pro 
školství Mgr. Alena Štrobová a vedoucí 
OSVŠ Ing. Monika Brzkovská.

Dopoledne předvedly učitelky ve třídách 
I. a II. stupně 27 ukázkových hodin 
s interaktivní výukou a inovativními 
vyučovacími metodami. Náročný den 
měly učitelky, které dopoledne „interak-
tivně vyučovaly“, na odpoledne připravily 
workshopy o moderních technologiích, 
nových postupech a stylech. Všem 
účastníkům mohly tak předat praktické 
zkušenosti, rady a příklady využití techni-
ky ve výuce. Více k odborné konferenci 
na www.zs-hp.cz v sekci akce.

Jana Neudertová, ředitelka školy

SMART klub: krajská odborná konference 
o podpoře interaktivní výuky

Žáci ZŠ Ratibořická o krůček blíž…
Ve čtvrtek 11. října vyrazili žáci 6. B ze ZŠ Ratibořická opět na Neviditelnou výstavu do Novoměstské radnice. Ocitli se tak 
o krůček blíže našim nevidomým či silně slabozrakým spoluobčanům. V „neviditelné“ části výstavy si na vlastní kůži vyzkou-
šeli, jaké to je být nevidomý a zcela závislý na vidoucích. Ve „viditelné“ části se seznámili s pomůckami pro nevidomé a sla-
bozraké, které jim usnadňují a často i zpestřují život. Přestože Neviditelnou výstavu navštívilo z naší školy už několik tříd, byla 
tato návštěva v něčem jiná. Naše škola obdržela volný vstup pro jednu třídu jako poděkování za to, že se podílí na propagaci 
této unikátní a především smysluplné výstavy. 

Mgr. Hana Žáčková, učitelka ZŠ Ratibořická
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Otevření víceúčelového hřiště 
po rekonstrukci
Za přítomnosti starostky Prahy 20 Hany Moravcové a radní 
Aleny Štrobové jsme 1. listopadu slavnostně otevřeli víceúče-
lové hřiště ve sportovním areálu FZŠ Chodovická, které nutně 
potřebovalo rekonstrukci. Ta si vyžádala více než 1.200.000 Kč, 
z nichž 500 tis. Kč jsme získali z grantu Magistrátu hl. m. Prahy, 
především ale od MČ Praha 20. Po přestřižení pásky se hřiště 
otevřelo nejdřív pro vystoupení tanečníků, poté následovalo ex-
hibiční utkání žáků sportovních tříd. Nechyběla dobrá nálada ani 
pohoštění s přípitkem pomerančovým džusem. Kdo chyběl na 
zahájení provozu našeho víceúčelového hřiště, může se k nám 
přijít nejen podívat, ale hlavně si zasportovat.

PhDr. Pavel Wild, ředitel školy

Chvalský zámek nás učí 
V rámci výuky literárně jazykového praktika jsme navštívili výstavu na Chvalském zámku, věnovanou historii Polsko-českoslo-
venské solidarity. Viděli jsme archivní dokumenty a fotografi e, třeba jak se v Krkonoších setkali Václav Havel a Lech Walesa, 
jak v noci pašovali přes hranice zakázané knihy, nebo jak Marta Kubišová, Karel Kryl a Jaroslav Hutka vystupovali na koncer-
tech na podporu lidských práv a byli pronásledováni Státní bezpečností. Jména z učebnice jakoby najednou ožila. Byla to 
moc zajímavá výstava. Děkujeme.

Tereza a Martin z 9. A

Škola nanečisto 
Od 15. 11. 2012 do 15. 1. 2013 probíhá ve třídách 1. stupně už 9. ročník projektu Škola nanečisto, který pořádá FZŠ Chodo-
vická pro předškoláky z hornopočernických mateřských škol. Děti, které se připravují k zápisu do ZŠ, mohou v doprovodu 
učitelky, případně i některého z rodičů, navštívit v předem dohodnutém termínu naši školu a zúčastnit se výuky. Také naši 
malí školáci jsou připraveni ujmout se mladších kamarádů a se vším jim pomoci.

Když družina létá
K podzimu patří spíš létající draci, ale 
proč ne také vlaštovky?, řekly si děti ve 
školní družině a s nadšením se pustily 
do příprav 1. ročníku soutěže v létání 
vlaštovek. Soutěžilo se, která vlaštovka 
bude nejkrásnější a taky doletí nejdál. 
Když 16. října vypuklo velké fi nále, 
vlaštovky létaly jedna radost! 

Škola v ulicích
Na exkurzi Baroko v Praze se vyda-
li osmáci z FZŠ. Z Malostranského 
náměstí, kolem chrámu sv. Mikuláše 
se vydali Nerudovou ulic na Hrad, aby 
obdivovali barokní architekturu. 

Městem posedlí
Výstavu s tímto názvem navštívily 
děti v Městské knihovně. Mezinárodní 
výstava street artu a graffi ti představu-
je tvorbu autorů z celého světa, které 
inspiruje město. 

Kloboukování
Pod vedením vychovatelky Lacinové 
uspořádaly děti módní přehlídku klo-
bouků, které si samy navrhly a vytvořily. 
Přihlížející diváci rozhodli o nejlepších 
modelech a odměnu dostali: Klárka 
Polednová, Lukáš Mach a Petr Novák.

Halloween
Poslední říjnový týden byl u nás ve znamení Halloweenu. Druháčci vyzdobili škol-
ní atrium vlastnoručně vyrobenými lucerničkami z dýní. Celý týden jsme zakončili 
strašidelným karnevalem. 

Příspěvky z FZŠ Chodovická zaslaly R. Vlčková, B. Vosyková 
a vychovatelky ze školní družiny. 
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Tvoříme evropskou 
politiku
Dne 13. listopadu se v Evropském 
domě v Praze uskutečnilo krajské kolo 
soutěže Staň se na den tvůrcem ev-
ropské politiky. Do tohoto klání vyslala 
poprvé svůj tým ve složení Veronika 
Bednáriková a Tereza Pokorná z P3A 
také SOŠ pro administrativu Evropské 
unie. Mezi zkušenými matadory si v této 
simulační hře počínaly naše dívky velmi 
dobře a obsadily skvělé druhé místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Prohlédněte 
si nás ve fi lmu
Téměř celý říjen jsme natáčeli nový fi lmu 
o naší škole. Jeho premiérovými diváky 
byli pochopitelně studenti a učitelé, ale 
zhlédli ho už i ti, kteří nás přišli navštívit při 
dni otevřených dveří.Ve fi lmu se všichni, 
kteří se o naši školu zajímají, dozvědí vše 
o tom, co a jak se u nás učí, ale Karolína 
Humečková a Felicio Nicola Mununga 
v rolích průvodců provedou diváka i všemi 
zákoutími naší školy. Film je velmi svěží, 
zábavný a hlavně plný důležitých informa-
cí. Prohlédněte si ho i vy. Odkaz najdete 
na webových stránkách naší školy.

Oblečení a hračky pro syrské uprchlíky

Za poznáním do Evropského parlamentu

Nový partner pro nové projekty

Úspěšný den 
otevřených dveří

Cesta na sever

Studenti a učitelé SOŠ pro admini-
strativu EU se zapojují do různých 
charitativních projektů. Naším posled-
ním počinem bylo uspořádání sbírky 
šatstva, hraček a školních potřeb pro 
syrské uprchlíky v Jordánsku.

Nápad se zrodil v hlavách dvou stu-
dentek, které své spolužáky i členy 
pedagogického sboru informovaly 
prostřednictvím velmi drastických foto-
grafi í o Sýrii a především o tíživé situaci 
uprchlých Syřanů. Sbírka byla uspo-

řádána ve spolupráci s Iniciativou pro 
svobodnou Sýrii. Během opravdu velmi 
krátké doby se podařilo shromáždit tři-
cet pět velkých pytlů ošacení i hraček.

V současné době už české svetry hřejí 
Syřany v uprchlických táborech a nás 
může hřát u srdce pocit, že jsme snad 
byli aspoň trochu užiteční. Studenti 
opět ukázali, že jim osudy i hodně 
vzdálených lidí nejsou lhostejné. A tak 
to má být. Všem zúčastněným ještě 
jednou děkujeme.

Vzdělávat se mají nejen studenti, ale 
především jejich učitelé. Proto jelo 
téměř čtyřicet pedagogů ze SOŠ pro 
administrativu EU do hlavního sídla této 
instituce v Bruselu. Díky dotaci z Evrop-
ského parlamentu jsme mohli navštívit 
stále ještě novotou vonící Parlamentári-
um, prohlédnout si historický Brusel, 
Antverpy, Gent i kouzelné Bruggy. 

Nejdůležitějším bodem celého zájezdu 
však byla návštěva sídla Evropského 

parlamentu a přednáška PhDr. Pavla 
Černocha. Evropské unii, její historii 
i současnosti je v naší škole věnován 
jeden samostatný předmět, ale o této 
instituci se studenti učí i ve všech cizích 
jazycích. Proto přítomní učitelé přivítali 
možnost prohlédnout si místa, o nichž 
studentům přednášejí, na vlastní oči. 
Získané materiály nepochybně zpestří 
výuku a informace, které zazněly při 
přednášce, rozhodně rozšířily obzor 
nás všech. 

Velmi zajímavá byla i diskuse v rámci 
přednášky, některá fakta nás přímo 
šokovala. S velkou nechutí jsme přijí-
mali skutečnost, že podle posledních 
výzkumů jsou čeští žáci v hodnocení 
jazykových znalostí nejhorší v Evrop-
ské unii.

Počátkem října jsme v rámci přípravné 
návštěvy bilaterálního partnerství pro-
jektu Comenius navštívily naši partner-
skou školu BBS v německém Roten-
burgu. Jedná se o velkou vzdělávací 
instituci sdružující pod sebou vedle 
celé řady učňovských oborů také 
střední odbornou školu pro obchod 

a hospodářství a odborné gymnázium. 
Tato škola nám, vedle stávajících praxí 
na zastupitelských úřadech, amba-
sádách, ministerstvech a Evropském 
parlamentu, zajistí praktikantská místa 
pro naše studenty třetích ročníků v ně-
meckém Rotenburgu.

Ve středu 7. listopadu se u nás konal 
první letošní den otevřených dveří. 
Navštívilo nás téměř 130 zájemců z řad 
žáků devátých tříd. Většina přišla v do-
provodu rodičů, kteří využili přítomnosti 
celého vedení školy, aby se zeptali na 
vše, co je o studiu, jednotlivých obo-
rech i mimoškolní činnosti zajímá. 

Všichni zhlédli čerstvě dokončený fi lm, 
který naši školu prezentuje opravdu 
moderním způsobem, a v doprovodu 
současných studentů si prohlédli celou 
budovu, mimopražští návštěvníci i do-
mov mládeže. 

Příští den otevřených dveří se uskuteční 
ve středu 5. 12. 2012 mezi 14. a 19. 
hodinou.

Navštívili jsme malebné švédské Ulrice-
hamn, kde nás očekávalo šest švéd-
ských kamarádů, kteří navštívili Prahu 
už na jaře. 

V programu pobytu jsme měli např. 
prohlídku školy, návštěvu Elvířiny farmy, 
noční prohlídku historického hradu, 
procházku městečkem nebo typickou 
švédskou večeři. Poslední den pro nás 
hostitelé připravili výlet do nedalekého 
Götenburgu, kde jsme si prohlédli měs-
to a navštívili zábavní park Liseberg. 

Loučili jsme se s vírou, že naše přátel-
ství budou trvalá a naše setkání rozhod-
ně nebylo poslední.

Autorkami textů o dění v SOŠ pro 
administrativu EU jsou Mgr. Petra 

Bergmannová, Mgr. Petra Bílá 
a Mgr. Petra Sečkařová, učitelky, 

a studentka Veronika Bednáriková. 
Redakčně kráceno.
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Žákyně 8. a 9. ročníku z FZŠ Chodo-
vická se 13. listopadu, v doprovodu 
učitelky Vosykové, zúčastnily 3. ročníku 
gastronomické soutěže Zlatá vidlička 
2012. Pořádala ji Střední škola hotelnic-
tví a gastronomie, která sídlí v budově 
mezinárodního hotelu Crowne Plaza 
Prague. Celkem se zúčastnilo 24 týmů 
z pražských základních škol, ale ten 
náš získal už podruhé 1. místo! 
Soutěžily Denisa Pouchová, Tereza 
Vaňková, Natálie Šlajsová, Markéta 
Brázdová a Kristýna Švarcová. K sou-
těžním disciplínám patřilo například 
pletení vánočky a příprava míchaného 
nápoje v časovém limitu, dovednost 
jezení rýže hůlkami, poznávání exotic-
kého ovoce, bylinek a gastronomic-
kého inventáře nebo vědomostní test 
z oblasti gastronomie apod.
„Ze soutěže jsem nadšená, snažily jsme 

se vyhrát a povedlo se nám to! Naučila 
jsem se plést vánočku, což určitě využiju 
doma,“ sdělila své dojmy Natálie. „Nejví-
ce mě bavila příprava míchaného nápoje 
na čas a největší radost jsem měla při 
vyhlašování výsledků, když moderátor 
řekl: „Historie se opakuje, stejně jako 
v 1. ročníku, také letos vyhrává FZŠ 
Chodovická,“ dodává Kristýna.
Pro Markétu byla soutěž poučná i zábav-
ná, zaujalo ji překládání pečiva příborem 
nebo loupání banánu nožem. Denisa se 
zase nejvíc pobavila u disciplíny stržení 
ubrusu z plného stolu. “Mně se to poda-
řilo! Vědomostní test byl náročný, proto 
jsem nečekala, že vyhrajeme, o to větší 
byla naše radost,” říká. 
Tereze se líbila celá soutěž i to, že 
občerstvení připravili studenti Střední gas-
tronomické školy. “V soutěžní disciplíně 
poznávání exotického ovoce a bylinek 

jsem získala nejvyšší počet bodů. Prohlíd-
ka hotelu a prostor střední školy byla také 
zajímavá. Jsem ráda, že jsem se do soutě-
že Zlatá vidlička přihlásila,“ uzavírá Tereza, 
poslední soutěžící z vítězného týmu. 
Více informací a fotografi e ze soutěže 
najdete na www.skolahotelnictvi.cz.

Mgr. Božena Vosyková 
a žákyně 8. a 9. ročníku

Děti ze školní družiny navštívily cirkus 
Praga. Bylo zábavné sledovat, jak se 
(a nejen ony) dívaly s úžasem a zatajeným 
dechem na výkony artistů. Některé si 
mohly vyzkoušet i jízdu na oslíkovi. Ve ŠD 
se uskutečnila akce Dopravní odpoledne, 
kterou vrcholil projektový týden. Děti plnily 
úkoly se zaměřením na řešení dopravních 
situací, poznávaly značky a musely 
prokázat znalost první pomoci. Děkujeme 
žákům 2. stupně pod vedením uč. Jeřáb-
kové za jejich pomoc při organizaci akce.

Během říjnového Lampionového týdne, 
kdy děti hledaly informace o Dušičkách 
a Halloweenu, vyrobily také lampionky 
do průvodu. Po setmění na ně čekalo 
překvapení v podobě lampionu štěstí, 
který vypustily s velkým pozdravem do 
nebes. Akce se uskutečnila za velké 
účasti rodičů, kterým tímto velmi děku-
jeme za pomoc i podporu.

Zuzana Kopsová, 
vedoucí ŠD při ZŠ Ratibořická

První místo v soutěži Zlatá vidlička

Akce ve školní družině 
při ZŠ Ratibořická

Tříkrálová 
sbírka 2013
Od 2. do 9. ledna 2013 bude probíhat 
pod záštitou Charity Česká republika 
tradiční Tříkrálová sbírka. Přijměte 
prosím koledníky s otevřeným srdcem. 
Skupinka koledníků, převážně dětí 
z farnosti od sv. Ludmily pod vedením 
dospělé osoby bude koledovat se 
zapečetěnými kasičkami. Arcidiecézní 
charita podpoří z Tříkrálové sbírky dům 
pro seniory v Mukařově a azylový dům 
v Karlíně a péči o lidi s alzheimerovým 
onemocněním.

V rámci Tříkrálové sbírky jste i srdeč-
ně zváni na koncert, který proběhne 
6. ledna 2013 od 19 hod v chrámu P. 
Marie Sněžné na Jungmannově nám. 
v Praze. Výtěžek bude věnován na tuto 
sbírku. 

Za farnost sv. Ludmily Podlahová, koordi-
nátor Tříkrálové sbírky

Jako každý rok bude zajištěn standard-
ní svoz směsného i tříděného odpadu 
v období vánočních a novoročních 
svátků. Program svozu bude zorganizo-
ván tak, aby nedocházelo k přeplnění 
nádob a nevznikal kolem nich nepořá-
dek. Od Štědrého dne až do Silvestra 
budou zajištěny normální pracovní 
směny jako v běžných pracovních 
dnech. Na Nový rok bude z kritických 
míst vysoké zástavby (sídliště) zajištěn 
nadstandardní svoz odpadu. Co se 
týká tříděného odpadu, tak se bude 
provádět v termínu 17. – 31. 12. 2012 
mimořádný svoz skla.

Svoz směsného odpadu:

22. – 31. 12. 2012
normální svoz dle příslušných programů

1. 1. 2013
 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběh-
ne v následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2013
bude probíhat normální svoz s případ-
ným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

22. – 31. 12. 2012
normální svoz dle příslušných programů

17. – 31. 12. 2012
mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), 
jinak odvoz dle příslušných svozových 
programů

1. 1. 2013
 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběh-
ne v následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2013
bude probíhat normální svoz s případ-
ným časovým posunem (max. 1 den)

Ing. Marie Novotná, OŽPD

Svoz komunálního a tříděného odpadu v době svátků
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Podzimní novinky 
z MŠ Chodovická

Dne 30. 10. 2012 vzniklo Sdružení 
rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. 
a následující den proběhla 1. ustavující 
členská schůze, kde bylo zvoleno před-
sednictvo a schváleny stanovy. Sdru-
žení má přes 80 členů a řadu příznivců. 
Cílem této iniciativy rodičů dětí a vedení 
MŠ Chodovická je dobrá vzájemná 
komunikace, kvalitní předškolní vzdělá-
vání a hladce fungující provoz; zkrátka 
spokojenost na straně dětí, rodičů 
i pedagogů školky. Zveme všechny 
rodiče dětí z MŠ Chodovická a nejen je, 
aby se k nám připojili: Adoptujte si svoji 
školku! Více informací na: 
naseskolka2011@seznam.cz.

Školková zahrada 
je připravena na zimu

V sobotu 10. listopadu se sešlo asi 
třicet rodičů, učitelek a spousta dětí, 
aby připravili školkovou zahradu na 
zimu. V krásném slunečném dni jsme 
pod vedením Hanky Jelínkové hrabali 
spadané listí, rozvezli kompost a někte-
rá zákoutí zbavili nevítaných pichlavých 
keřů. Vrcholem dne se ovšem stala in-
stalace zvýšených vyplétaných záhonů, 
které na jaře zahýří barvami a trochu 
nám zahradu rozveselí. Děkujeme Han-
ce Jelínkové a pracovníkům OHS MČ 
Praha 20 za podporu a spolupráci.

Karolína Klímová

Příjemná návštěva 
v Bártlovce

Děti z třídy Brouček navštívily nové 
kamarády v ZŠ speciální a praktické 
v Bártlově ulici. Pro nás všechny to 
byl velký zážitek. Děti okouzlila krásná 
zahrada, malá útulná jídelna a příjem-
ná družina. Měli jsme také možnost 
zacvičit si v nebesky modré tělocvičně 
a poté vystoupat opravdu až “do nebe”, 
jak se jmenuje první třída v podkroví 
školy. Vstoupili jsme do hodiny české-
ho jazyka, kde nás přivítalo šest dětí 
s paní učitelkou. Ve třídě jsme byli jen 
chviličku, abychom prvňáčky příliš 
nerušili v učení. Tehdy jsem se znovu 
utvrdila v mínění o důležitosti speciál-
ních škol, kde je dětem poskytována ta 
nejlepší péče. Odborný a individuální 
přístup umožní žákům snazší zařazení 
do samostatného života. V této souvis-
losti chci připomenout, že v naší obci 
nedávno kolovala petice za zachování 
těchto speciálních a praktických škol. 
Jsem ráda, že jsem měla možnost při-
pojit svůj podpis a podpořit tak pokra-
čování výborné péče o děti, které mají 
život o mnoho těžší než my. 

Zdenka Staňková

Inzerce
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SLEVA 20 %
= happy hours do 12 hod. 

775 659 109

604 21 21 21604 21 21 21

 

 

 

Odstraníme celulitidu, omladíme a doslova 
utáhneme Vaši povislou kůži zpátky k tělu 
jedinečným přístrojem NIODÉ české výroby. 

Připravili jsme pro Vás vánoční slevu 300,- Kč na 
každé ošetření. 

Nevíte co koupit své drahé pod stromeček ? 
Využijte dárkových poukazů v podobě klasických 
masáží, masáží lávovými kameny,  trvalé depilace 

nebo neinvazivní liposukce. 

. 

 
 
 
 
 

   
        Těšíme se na Vás! 

www.studioexilis.cz 
tel.: 739 609 846 
K Hutím 664/7, Praha 9- Hloubětín 

Sexy tělo ve velmi krátkém   

      časovém horizontu  
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DRUŽSTVO LHOTSKÁ 2203-04 PRO-
NAJME 2 SAMOSTATNÉ PROSTORY 

S DISPOZICÍ 2+KK Á 60 M2 V PŘÍZEMÍ 
PANELOVÉHO DOMU, VHODNÉ PRO 

KANCELÁŘ. BLIŽŠÍ INFO P. ŠAFRÁNEK, 
TEL.: 602 174 179

PRONAJMU PŘÍZEMÍ DOMU 
NÁCHODSKÉ 617 - BÝVALÝ SALON 

ELIŠKA. NEBYTOVÝ PROSTOR Á 100 
M2 OD NOVÉHO ROKU. 

TEL.: 721 959 732 KDYKOLI 

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE 

SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA. 
TEL.: 281 924 588, 602 970 835

PRANÍ A ŽEHLENÍ VYPEREME, 
VYŽEHLÍME, RYCHLE, LEVNĚ. 

T.: 777 252 831

KOMINICTVÍ NĚMEC ČIŠTĚNÍ, REVIZE, 
OPRAVY. KONTAKT: 775 132 921

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ-JUNKERS, 
BUDERUS, DAKON, PROTHERM, 

VIADRUS, VIESSMAN. SERVIS, REVIZE, 
MONTÁŽE, REGULACE. PLYNTECH 

KALÁT, WWW.PLYNTECH.CZ, 
608 626 496

VÝPRODEJ NOVÉHO DĚTSKÉHO OB-
LEČENÍ Z ANGLIE VE VĚKU 1-12 ROKŮ. 

VOLEJTE NA TEL.: 777 160 141

MIN. 5000 KČ ZAPL. ZA ZL. 
SV. VÁCLAVSKÝ DUKÁT, DÁLE ST. 

ZLATÉ ŠPERKY S BRIL. I BEZ NICH, EV. 
I POŠKOZENÉ. INTERANTIK PRAHA 9, 
POD PEKÁRNAMI Č. 3, T: 283 593 334, 

EV. 605 829 440 A 604 477 771

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
POZŮSTALOSTI, SKLEP ČI PŮDU. 

TEL: 777 227 840

SLUŠNÍ MANŽELÉ KOUPÍ 
RD V H. POČ. TEL: 605 158 858

ELEKTROSERVIS
ÚDRŽBA, OPRAVY, INSTALACE

608 027 677

HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, 

MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ, 
PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE. 

ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. 
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, 

NEBYTOVÝCH PROSTOR.
TEL.: 777 670 326

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

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

PRODÁM POZEMEK 
V H. POČERNICÍCH 994 M2, VŠECHNY 

SÍTĚ NA POZEMKU. CENA 4300/M2.
TEL.: 608 526 353

ČISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKÉ 
UL. 21 V HORNÍCH POČERNICÍCH 
VÁM STÁLE NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY. 

PO-PÁ 8-12, 14-18 HOD. 
TĚŠÍME SE NA VÁS.

HELENA ŠVARCOVÁ A KOL.

PŘIJMEME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 
PRO PRODEJNU DÁRK. ZBOŽÍ. ŘP SK. 

B. INFO TEL.: 281 925 060

REST. U VOHÁKŮ V HP PŘIJME 
POLEDNÍ SERVÍRKU. TEL.: 728 607 652

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 
GARÁŽE V HORNÍCH POČERNICÍCH. 

TEL: 602 249 964

ENGLISH SPEAKING MOM OF 
6 MONTH OLD BOY IS LOOKING 

FOR ANOTHER MOM TO PRACTISE 
ENGLISH WITH DURING WALKS 
WITH STROLLERS OF OTHER 

CHILDREN FRIENDLY ACTIVITIES. 
PRAGUE20MOM@SEZNAM.CZ
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V roce 2013 oslaví 15 let 
praxe v H. Počernicích

PODOLOGICKÁ PORADNA
–  výroba individuálních ortopedických stélek 

(s účastí ZP)
– ortopedické obuvi
– podiatrická - dia pedikúra
– řešení obtíží se specialisty

– Dárkové certifi káty k 15. výročí 
– Nové programy pro seniory a prevence u dětí
– Regeneraci rukou s manikúrou NOR
– Výhodnou zaváděcí cenou

Všem svým klientům a příznivcům přeje 
KRÁSNÉ VÁNOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

N. Nová, Třebešovská 566, 
H.P. novanina@seznam.cz
tel.: 603756178, 281921333
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