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Všem hornopočernickým přejeme
do nového roku 2013 hodně síly,
potřebnou dávku tolerance
a respektu k druhým,
ale především pevné zdraví.
Vedení radnice Prahy 20
a redakce HPZ
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NÁDRAŽÍ NA ZÁMKU, ZAPOMENUTÉ OBJEVY A VYNÁLEZY

lednu 2013

CHVALSKÝ ZÁMEK

VÁNOCE NAŠICH BABIČEK ANEB SKŘÍŇOVÉ BETLÉMY, OZDOBY A DÁRKY

CHVALSKÝ ZÁMEK

STATEČNÁ FARUZA – FILMOVÝ LOUTKOVÝ ATELIÉR NA ZÁMKU

CHVALSKÝ ZÁMEK

JARMILA ŠVEHLOVÁ: OBRAZY /PRODEJNÍ VÝSTAVA/

CHVALSKÝ ZÁMEK

PETRA NENADLOVÁ: OBRAZY /PRODEJNÍ VÝSTAVA/

CHVASKÝ ZÁMEK

KATEŘINA ADAMOVÁ: KRESBY 2000 – 2009

FOYER DIVADLA

18.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

DIVADLO H. POČERNICE

14.00–16.00 ZAVÍRÁNÍ VÁNOC

CHVALSKÝ ZÁMEK

15.00 O HONZOVI A PRINCEZNĚ

DIVADLO H. POČERNICE

14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S LUDVÍKEM HESSEM

CHVALSKÝ ZÁMEK

19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

DIVADLO H. POČERNICE

9.30–12.00 MASÁŽE MIMINEK

MUM, MEZILESÍ 2058

9.00 VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU: MAXIPES FÍK A AUTOPOHÁDKY

CHVALSKÝ ZÁMEK

15.00 TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ

DIVADLO H. POČERNICE

18.00 KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY Z. BANDÚROVÉ A KLAVÍRNÍ TŘÍDY M. ČERMÁKOVÉ

ZUŠ RATIBOŘICKÁ

18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. BOŠKOVÉ

GALERIE 14, ČERNÝ MOST

18.00–20.00 ŠESTINEDĚLÍ A KOJENÍ

MUM, MEZILESÍ 2058

19.00–21.00 KYBERŠIKANA

MUM, MEZILESÍ 2058

19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

DIVADLO H. POČERNICE

18.30–20.30 JAK ZÍSKAT PRÁCI

MUM, MEZILESÍ 2058

17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY K. RAŠKOVÉ

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

19.30 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA

DIVADLO H. POČERNICE

9.00 VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU: ZDENĚK MILER DĚTEM

CHVALSKÝ ZÁMEK

10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU

CHVALSKÝ ZÁMEK

15.00 SLON BIMBO V TRAMTÁRII

DIVADLO H. POČERNICE

10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU A VEČERNÍČKY

CHVALSKÝ ZÁMEK

15.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY VEČERNÍČKY

CHVALSKÝ ZÁMEK

20.00 DANCEWAY – THE SWITCH

DIVADLO H. POČERNICE

18.00 III. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY R. POLIAKOVÉ

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

14.00 BESEDA S KRONIKÁŘEM H. ANTESEM O CHVALECH A PODZÁMČÍ

ÚMČ PRAHA 20

18.00 SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY JARMILA KRÁLOVÁ: OBRAZY

GALERIE CHVALSKÉHO ZÁMKU

18.30–21.00 TKÁŇOVÉ SOLI

MUM, MEZILESÍ 2058

19.30 NAĎA VÁLOVÁ S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ

DIVADLO H. POČERNICE

18.30–20.30 PRACOVNÍ POMĚR A DOHODY MIMO PRACOVNÍ POMĚR

MUM, MEZILESÍ 2058

19.30 ŠTIKA K OBĚDU

DIVADLO H. POČERNICE

17.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY D. VANDĚLÍKOVÉ

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

18.00 MANON LESCAUT

DIVADLO H. POČERNICE

14.00 LETEM SVĚTEM: VYPRÁVĚNÍ BRIGITY VANĚČKOVÉ O TUNISU

ÚMČ PRAHA 20

18.30–20.30 SOUROZENECKÁ ŽÁRLIVOST A RIVALITA

MUM, MEZILESÍ 2058

19.30 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

DIVADLO H. POČERNICE

15.00 MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY

DIVADLO H. POČERNICE

18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ BJÖRN STEINZ: PŘEKRÁSNÝ PODIVNÝ SEN

FOYER DIVADLA

14.00 SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ A STOLNÍ HRY

ÚMČ PRAHA 20

14.00 BESEDA V KLUBOVNĚ ZO SENIOŘI

ÚMČ PRAHA 20

14.00 MASOPUSTNÍ PRŮVOD

CHVALSKÝ ZÁMEK

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Autorem fotograﬁe na titulní straně je Vladimír Mojžíš jr.

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

Slovo starostky Prahy 20
Vážení spoluobčané,
než přejdu k tématu schvalování rozpočtu hlavního města Prahy na letošní rok, ráda bych se ještě vrátila
k některým příjemným událostem, které mu předcházely. Byl to především jednodenní divadelní festival
Návrat Václava Havla do Horních Počernic, jímž jsme si připomenuli uvedení světové premiéry Havlovy
Žebrácké opery v hospodě U Čelikovských. Potěšil mě zájem studentů i vás, občanů, o program v našem
divadle. Zvláště na večerní představení a setkání s pamětníky přišla řada významných osobností. Dojalo mě, když jsem už ráno
potkala na Náchodské ulici sinologa Oldřicha Krále, který přijel z Prahy vlakem, aby si zakoupil vstupenky na večerní představení Zahradní slavnost. Přijela řada dalších známých osobností, Horní Počernice tedy vskutku nestojí stranou pražského kulturní
dění. Děkuji ještě jednou organizátorům, účinkujícím a všem, kteří se na této mimořádné akci podíleli.
Další významnou událostí, u níž jsem mohla být, bylo předávání cen Paměti národa organizací Post Bellum, kdy byly oceněny
osobnosti, jejichž osudy by neměly upadnout v zapomnění a zaslouží si naše uznání. S myšlenkou připojit se ke sdružení Post
Bellum přišla ředitelka naší knihovny Božena Beňová. Její projekt Paměť Horních Počernic vznikl z potřeby zachytit a doplnit
historii našich původních obcí záznamy rozhovorů s dosud žijícími pamětníky. Chci jí poděkovat za iniciativu, protože životní příběhy a vzpomínky budou uloženy ve Sbírce rozhovorů Paměti národa a mohou posloužit dalším generacím, aby si mohly zpřítomnit obraz dějin míst, kde žijeme. Neustaňme si připomínat, že v období let 1948 - 1989 bylo v naší zemi z politických důvodů
odsouzeno a vězněno 248 tisíc nevinných lidí. Za tímto neuvěřitelným číslem je utrpení obětí politických procesů a jejich rodin,
nelze na to zapomínat, neboť osudy statečných jedinců a jejich tragických vyústění jsou naše emocionální dějiny. Nebudeme-li
si je připomínat, upadnou v zapomnění a podobné osudy se mohou opakovat. Musím říct, že i když bylo během ceremoniálu
v Národním divadle teplo, během vyprávění laureátů cen Paměti národa mi běhal mráz po zádech.
Na konci listopadu 2012 pražští zastupitelé schválili rozpočet hlavního města na příští rok. Počítá s výdaji 44,3 miliardy a příjmy 35,7
miliardy korun. Jednání bylo bouřlivé, rozpočet se nelíbil opozici ani některým občanským sdružením. Pro vaši představu uvádím, že
na investice v roce 2013 vyčlenila Praha 9,28 miliardy korun, z nichž největší část padne na výstavbu tunelu Blanka. Na výstavbu severozápadní části vnitřního okruhu, jehož je tunel součástí, dá město cca 5,1 miliardy korun. Běžnému chodu je určena částka 35,74
miliardy, z toho 13,6 miliardy korun dopravě. Té je také z peněz na kapitálové výdaje vyhrazeno nejvíce, a to 6,38 miliardy korun.
Hospodaření městských částí je závislé na rozpočtu Prahy, proto nebylo reálné schválit náš rozpočet do konce roku 2012. Budeme se tedy řídit rozpočtovým provizoriem do schválení rozpočtu, jež předpokládáme v průběhu ledna 2013. Pro naši městskou část to znamená především omezení běžných měsíčních výdajů a kapitálové výdaje čerpat pouze na rozpočtové akce
a projekty zahájené před rokem 2013. V rámci dotačních vztahů Prahy s městskými částmi získaly Horní Počernice pro letošní
rok cca o tři miliony korun méně než v loňském roce. I přesto je to více, než v roce 2010. Důležité však je, že máme v rozpočtu
peníze na dokončení kanalizace v Domkovské ulici a následnou rekonstrukci komunikací.
Milí spoluobčané, vánoční svátky jsou už za námi. Věřím, že jste je prožili se svými blízkými hezky a využili bohaté nabídky
výstav, koncertů a nejrůznějších akcí, které jsme vám nabídli. S potěšením jsem v tom čase chodila na Chvalský zámek kolem
našeho vánočního stromu, který patřil k nejkrásnějším v Praze. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří mi celý rok pomáhali,
třeba jen radou nebo povzbuzením. Vážím si každé vaší podpory, například toho, jak jste nám v polovině prosince pomohli
s úklidem sněhu a ledu okolo svých domů. Takovou kalamitu těžko zvládne i kompletní osazenstvo místního hospodářství.
Ráda bych vám popřála do roku 2013, abyste měli stále důvod a chuť k životu a neztráceli naději, že vše může být lepší. Nechť
se nám společně podaří splnit aspoň část předsevzetí, jak přispět ku spokojenějšímu životu v naší obci. K tomu nám všem přeji
sílu, potřebnou dávku tolerance a respektu k druhým, ale především pevné zdraví.
Vaše starostka Hana Moravcová

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ

■

■

Proběhlo jednání se zástupcem Českých drah a konečně došlo k posunu
ohledně odprodeje pozemků pro MČ
a zejména na rozšíření sběrného dvora.
O pozemku na rozšíření parkoviště
u nádraží budeme jednat v lednu 2013.

ROZPOČET HL. M. PRAHY

Dne 29. 11. 2012 byl schválen rozpočet
hlavního města Prahy. V rámci dotačních vztahů s městskými částmi získaly
Horní Počernice pro rok 2013 o cca
3 miliony korun méně než v roce 2012,
ale stále jsme na tom o 16 milionů Kč
lépe než v roce 2010. V rozpočtu máme
také peníze na dokončení kanalizace
Domkovská a rekonstrukci komunikací.

■

ČESKÉ DRÁHY

ÚTVAR ROZVOJE
HL. MĚSTA PRAHY

Po setkání strategické komise jsme navštívili s arch. Kaslem, Mgr. Jilečkovou
a Bc.Tomsovou z ÚMČ Praha 20 útvar

rozvoje hl. m. Prahy, abychom konzultovali naše předběžné závěry, vyplývající ze strategického plánu, a abychom
byli se strategickým plánem v souladu.

■

SETKÁNÍ STAROSTŮ

Na Chvalském zámku jsme se setkali
se starosty okolních městských částí
a sousedských obcí ze Středočeského
kraje.Tématem jednání byl náš strategický plán a hlavně plánovaná změna
územního plánu ohledně rozšíření
pražského okruhu, tzv. stavby 510.
Informace o tomto problému můžete
najít na www.rozumnyokruh.cz.

2– 3

■ MAKRO
Na radnici jsme projednávali žádost
společnosti Makro ohledně rozšíření
jejich prodejní plochy. Jednáme také
o výši příspěvku pro naši městskou část.

5 let, optimalizaci kopírek, rámcovou
smlouvu ohledně telekomunikací, v níž
budou zahrnuty i naše příspěvkové
organizace. Součástí této koncepce
by měl být i web úřadu, který je třeba
rekonstruovat.

■ IT KONCEPCE

■

Ačkoliv nejsem odborník na tuto
problematiku, musela jsem se po
odchodu Ing. Petra Heriana začít starat
také o tuto oblast na ÚMČ. Dostávám
stížnosti od zaměstnanců a zastupitelů
na náš web, systém a různé aplikace
úřadu. Připravujeme proto s oddělením
IT koncepci, která bude řešit výhled na

Ve spolupráci s našimi školami jsem
připravila návrh na zlepšení vztahu
našich počernických dětí k životnímu
prostředí. Školy vyrobí krmítka a radnice v rámci čerpání Proﬁ karty od ﬁrmy
Hornbach nakoupí krmení. Krmítka
budou umístěna v okolí škol a v parcích. O ptactvo se v období zimy budou

KRMÍTKA PRO PTÁČKY

starat především naši žáci. Pokud bude
mít kdokoliv z občanů tip na další místa, kde krmítka chybí, napište nám na
mail úřadu.

CO PLÁNUJEME
■

SETKÁNÍ S OBČANY

V druhé polovině ledna plánujeme veřejné setkání s občany ohledně strategického plánu a dopravy. Kdo máte zájem
se tohoto setkání zúčastnit, sledujte informace na webových stránkách úřadu.
Hana Moravcová

Informace ze školství
Rok 2013 bude v našich školách jako vymalovaný. Počernické školáky očekávají
v novém roce hned dva zajímavé výtvarné projekty. V prvním z nich pro sebe
objeví kouzlo sochařské práce, v druhém se budou podílet na tom, aby podchod
nádraží Horní Počernice působil na cestující pokud možno co nejvíce
sympatickým dojmem.
Umění do škol
První z našich školských výtvarných
projektů Umění do škol probíhá pod
záštitou Světové unie kultury a naše
městská část na něm spolupracuje
se společností GG art centrum s.r.o.
Princip projektu je zdánlivě jednoduchý, jeho možnosti jsou ale pro malé
výtvarníky nekonečné. V lednu vyhlásíme v našich školách výtvarnou soutěž
a z vítězných prací se počátkem léta
připraví výstava na Chvalském zámku. Vítězný návrh ovšem zamíří ještě
dál. Díky společnosti GG art centrum
podle něho vytvoří zkušený sochař
dílo z bronzu nebo mramoru v životní
velikosti, které vzápětí ozdobí prostory
historického areálu Chvalské tvrze.
„Napadlo nás, že právě tvorba sochy
je jedním z fascinujících mezníků, který
může děti ze základních škol přivést
k tomu, aby se aktivně podílely na
zvelebení a zkulturnění svého okolí,“
říká Karel Matura, zástupce společností
GG art centrum s.r.o. „Setkal jsem se
na jednání Školské komise RMČ Praha
20 s řediteli a pedagogy vašich škol.
Hovořili jsme o tom, že dětskou fantazii
a kreativitu nebudeme při tvorbě návrhu
nijak omezovat. Dětská fantazie je nekonečná. Najdete v ní vlastně všechno,
co se z našeho uvažování v dospělosti
ztrácí. Jsem proto sám zvědav, jaké
výtvarné návrhy ze soutěže vzejdou.
Budou to zvířata, postavy, motivy
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z pohádek nebo přírody? Sám nevím,
nicméně s kolegy očekáváme výstavu
dětských prací a následnou tvorbu profesionálního sochaře s velkým napětím.
Diskutujeme i o použitém materiálu.
O tom, zda použít bronz nebo mramor.
Bronz zatím vyznívá jako vhodnější,
umožní postihnout i nejjemnější nuance
výsledného díla.
Jsem rád za podporu MČ Praha 20
v tomto projektu a pevně věřím, že se
nám podaří získat pro náš záměr i podnikatele a občany z Horních Počernic.
Socha bude nejen novým dílem na
Chvalské tvrzi, ale především stálým
symbolem dětské tvorby a fantazie.
Dětského světa, který nám všem bude
díky tomu opět a natrvalo pootevřen.
Myslím si, že výsledný moment odhalení sochy, který plánujeme na podzim
roku 2013, bude silným zážitkem nejen
pro malé umělce, ale pro všechny
obyvatele Horních Počernic.“Zbývá jen
dodat, že o průběhu projektu Umění
do škol vás na stránkách HPZ budeme
pravidelně informovat.

Na nádraží s radostí
V jarních měsících se žáci našich
základních škol, DDM a ZUŠ budou
podílet na výzdobě podchodu zdejšího
nádraží. Projekt vzniká ve spolupráci
MČ Praha 20 a Českých drah a cílem
je nejen prostory nádraží zpříjemnit, ale
zamezit i vandalismu a ničení prostor

pro cestující. Na poradě paní učitelek
výtvarné výchovy už vzniklo i společné
téma – Kouzelný cirkus, protože cirkus,
jeho kouzlo a prostředí k historii a jisté
výjimečnosti Horních Počernic nepochybně patří. V této chvíli konzultujeme
použití vhodných barev, systém společné práce dětí a zbývá jediné – těšit
se na jaro. Náš výtvarný „cirkus“ pak
propukne s plnou parádou!

English Extra ve FZŠ
Chodovická pokračuje
Nejen výtvarně budeme v našich
školách žít v novém roce. FZŠ Chodovická spolu se sympatickou anglickou
lektorkou Fran Shutlar i letos pokračuje
v jazykovém projektu English Extra.
Děti sice týden nevytáhnou paty z počernické školy, nicméně díky skvělé
lektorce a výbornému programu kurzu
mají týden nabitý nejen angličtinou, ale
i informacemi o tamějších reáliích takovým způsobem, který vydá za stejně
dlouhý pobyt v Londýně. V minulém
kurzu děti absolvovaly „okružní jízdu
Londýnem“. Potkaly se tu s Madonnou,
Lady Gaga, na kus řeči zašel i samotný
James Bond. To vše a osobně v týdenním kurzu ve FZŠ Chodovická!
/Více o projektu English Extra na stránce FZŠ Chodovická/.
Mgr. Alena Štrobová

Goodbye, vážení spoluobčané
Po dvou letech svého působení v roli
zastupitele a radního naší městské části
jsem se rozhodl z osobních důvodů rezignovat. Důvodem je jednak přírůstek v mé
rodině a zejména pak nezbytnost věnovat
se mnohem větší měrou mému zaměstnání. A protože je mi proti mysli dělat věci
polovičatě, výsledek je nasnadě – nemohl
bych přenést přes srdce, že v radě činnost pouze předstírám.
Je to ovšem paradox – z etického hlediska je optimálním
způsobem obživy pro neuvolněného radního zaměstnanecký
poměr. Zaměstnanec, na rozdíl od podnikatelů, nemůže být
v konﬂiktu zájmu s veřejnou funkcí. Bohužel, mé povinnosti
v Horních Počernicích byly stále více a častěji plánovány bez
ohledu na mé časové dispozice. Podnikatelé tak mají nespornou výhodu v nepoměrně větší ﬂexibilitě – zvláště pak pokud
jejich živnost sídlí v naší obci.
A jaké jsou mé dojmy z dvouletého působení v radě? Největším a velmi příjemným překvapením pro mě bezesporu je, že
jsem nikdy po dobu svého mandátu nebyl konfrontován s nabídkou vzít úplatek. Ba co více, nemám sebemenší poznatek,
že by kdokoliv z ostatních radních měl nějaký korupční incident, byť jen v náznaku. A není to tím, že řešíme z hlediska
ﬁnančních zájmů nepodstatné věci – vždyť developeři anebo
například i majitelé heren by k tomu mohli mít dobrý důvod.
V dnešním mravním marasmu je to velmi dobrá zpráva.
Samozřejmě, vedení šestnáctitisícové obce s omezenými možnostmi tvorby příjmů se neobejde bez nesnází a každý ze sedmi
radních je člověkem na jednu stranu chybujícím a na druhou
stranu každý s jinými životními i pracovními zkušenostmi. Práce
v radě je velkou školou trpělivosti, houževnatosti, soustředění,
tolerance, taktu a kompromisu. Témata projednávaná na radě
jsou z velmi rozmanitých oblasti od ekonomiky, přes školství,
kulturu, dopravu, životní prostředí, výstavbu až po veřejný
pořádek či provoz organizací, jichž je městská část zřizovatelem. Díky tomu jsou nároky kladené na rozhodovací schopnosti
radních poměrně vysoké, na druhou stranu je z pohledu radních
rozšíření obzorů tímto způsobem naprosto neocenitelné. Proto
také tvrdím, že nemá cenu vstupovat do komunální politiky pouze s tím, že dotyčnému postačí funkce zastupitele. Není tomu
tak – i když se paní starostka snaží koaliční i opoziční zastupitele

Milí spoluobčané!
Dne 17. prosince jsem dostala předvánoční dárek. Po rezignaci mého kolegy Viktora
Šarocha z Top 09 jsem se stala členkou
zastupitelstva a byla jsem zvolena též do
Rady MČ Horní Počernice. Děkuji tedy
všem z vás, kteří mi před dvěma lety dali
preferenční hlas, a tudíž mi dnes umožnili
stát se radní.
Alena Šefčíková
Mnozí z vás mě znáte - učím nebo jsem
učila vaše děti. Ve školství pracuji již přes 20 let. Vystudovala
jsem Pedagogickou fakultu UK obor učitelství pro první stupeň
ZŠ. Několik let jsem učila na Praze 3, kde jsem se zabývala dnes
tolik diskutovanou integrací znevýhodněných žáků. V roce 1996
jsem se přistěhovala do Počernic a musím říct, že jsem zde velmi spokojená. Učím na ZŠ Ratibořická žáky 3. – 5. tříd. Nejraději
učím angličtinu a informatiku. Naše škola je centrem interaktivní
výuky, a tak se zabýváme zaváděním nových technologií.

co nejlépe informovat, nikdy to nelze dělat v dostatečném detailu, jakému se dostává radním na zasedání Rady.
Práce v radě je obvykle týmová práce – strategická rozhodnutí jsou často výsledkem diskusí a někdy i předběžných
dohod. Ale je zde prostor i pro iniciativu uvolněných a neuvolněných radních, byť uvolnění radní pro to mají mnohem více
předpokladů. Já osobně za svůj úspěch pokládám realizaci
myšlenky vysoutěžení dodávek energií všem obecním institucím jediným dodavatelem. Díky výhodnějšímu tarifu s množstevní slevou dosáhne naše obec ročně úspor v řádech
milionů korun.
Práci pro řízení obce opouštím s těžkým srdcem a nerad.
Nikdy nepřestanu být vděčný historické konstelaci, která
nastala díky velké naději vkládané v roce 2010 do nové politické formace TOP09. Díky této příležitosti a 475 statečným
občanům Horních Počernic, kteří mi věnovali svůj hlas, jsem
dostal jedinečnou šanci nejen vstoupit do vrcholné politiky
naší obce. Navíc jsem měl díky funkci tu čest poznat spoustu
milých a sympatických spoluobčanů, které bych jako nový
obyvatel Počernic možná ani vůbec nepotkal.
Je nicméně mi ctí, že štafetu po mně převezme moje kamarádka
a bývalá spolužačka ze žižkovské zetdéešky Alena Šefčíková.
Jak asi mnozí vědí, Alena učí na prvním stupni v Základní škole
Ratibořická. Na kandidátce byla náhradnicí, která ovšem poskočila z původního jedenáctého místa na místo čtvrté. To prakticky
znamená, že jí chybělo pouhých 13 preferenčních hlasů k tomu,
aby byla zvolena zastupitelkou za TOP09. Jsem přesvědčen,
že Alena Šefčíková má všechny předpoklady k tomu, aby mi
byla důstojným nástupcem a aby se zhostila všech úkolů, které
jí v zastupitelstvu, ale zejména v Radě, čekají. Samotní radní
i Evropská komise nepochybně ocení zvýšení procentuálního zastoupení žen na úroveň před odchodem paní doktorky
Bonkové z důvodu plnění mateřských povinností. Nezbývá tedy,
než popřát Aleně, aby nikdy nelitovala, že mi na výměnu kývla.
Já osobně jsem ovšem tímto krokem na komunální politiku nezanevřel a rád se k ní vrátím, pokud bude konstelace ostatních
povinností opět příznivější a zejména pokud dostanu další šanci.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám popřál hodně
úspěchu v roce 2013. Těším se na naše sousedská setkávání
v báječné obci zvané Horní Počernice.
S pozdravem
Viktor Šaroch

Ve volném čase ráda sportuji - v létě jezdím na kole, v zimě
na běžkách – na to je poloha Počernic ideální. Ráda cestuji –
v rámci projektu Socrates jsem měla možnost strávit vždy týden
v některé z evropských zemí a poznat, jak funguje jejich školství.
Některé nápady používám dodnes.
Mám dvě již velké děti, takže mám dost času, chuti a sil pracovat ve
vedení obce. Z mého zaměstnání a zálib vyplývají i oblasti, kterým
bych se chtěla věnovat - školství a sport. Již dva roky pracuji ve
školské a také ve sportovní komisi. Mezi moje priority patří: usměrnit
nepromyšlenou integraci, dokončit několik let rozestavěnou půdní
vestavbu na ZŠ Ratibořická a podporovat volnočasové aktivity dětí –
hlavně výstavbou nových hřišť a sportovišť. Protože jsem členkou
Top 09, mám možnost spolupracovat s kolegy ve vedení okolních
obcí a také na Magistrátu hlavního města Prahy. Proto pevně věřím,
že do Počernic dokážu přinést víc než jen dobrou náladu a víru
v budoucnost. Přeji vám všem šťastný nový rok 2013.
Alena Šefčíková, radní
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Informace o konání volby prezidenta republiky,
počtu a sídle volebních okrsků
Volby prezidenta republiky se budou konat
v pátek 11. ledna od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin, případné II. kolo v pátek 25.
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26.
ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V naší městské části se jedná
o 12 volebních okrsků a to:
č. 760 (01)

ZŠ Stoliňská 823

č. 761 (02)

ZŠ Stoliňská 823

č. 762 (03)

ZŠ Spojenců 1408

č. 763 (04)

ZŠ Spojenců 1408

č. 764 (05)

MÚ Jívanská 635,
zasedací místnost

č. 765 (06)

ZŠ Ratibořická 1700

č. 766 (07)

ZŠ Ratibořická 1700

č. 767 (08)

ZŠ Ratibořická 1700

č. 768 (09)

ZvŠ Bártlova 83

č. 769 (10)

Divadlo Horní Počernice

č. 770 (11)

Domeček, Votuzská 322

č. 771 (12)

ZŠ Chodovická 2250

Hlasovací lístky budou voličům dodány
do úterý 8. ledna 2013.
Ing. Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA

Klub podnikatelů rozšiřuje své aktivity
Klub podnikatelů v Horních Počernicích působí už více než 17 let. Původní
záměr jeho vzniku byl jasný – možnost vzájemného setkávání místních
podnikatelů, zlepšení vzájemné
informovanosti, udržování a rozvoj
společensko-kulturních kontaktů. Klub
podnikatelů pro své členy a příznivce
pořádal pěší nebo cyklistické výlety,
poznávací zájezdy, návštěvy kulturních
nebo sportovních akcí. Prezidentem
Klubu podnikatelů je Ing. Jaroslav
Šabatka, viceprezidentem je od roku
2008 Ing. Miloš Smolík, majitel stavební
ﬁrmy EKIS. Právě on patří k aktivním
příznivcům dalšího rozšíření činnosti
Klubu podnikatelů a jeho výraznějšího
zapojení do komunitního života v Horních Počernicích. „Snažíme se o to, aby
se i náš Klub podnikatelů více věnoval
záležitostem, které městskou část trápí.

Je důležité, aby i sdružení, k jakým
patří třeba Klub podnikatelů, byla více
otevřená, aktivní, připravená k podpoře
a spolupráci“, říká M. Smolík.
Členové Klubu podnikatelů se na sklonku minulého roku jednomyslně rozhodli, že převezmou patronát nad ZŠ
praktickou a speciální Bártlova. Stejně
jako nad Aktivačními centry, která tu
momentálně, dvě odpoledne v týdnu,
poskytují zázemí lidem s mentálním postižením. „Na sněmu Klubu podnikatelů
jsme si odsouhlasili, že budeme škole
více pomáhat. Vyplynula z toho nutnost
úpravy stanov, do kterých jsme tím
pádem zahrnuli i všestrannou podporu
osob s postižením, podporu speciálním školám, které se věnují dětem se
zdravotními problémy, ale i podporu
sportovních aktivit dospělých. Zároveň

jsme uskutečnili i doplňující volby do
představenstva klubu, kam byla právě
z důvodu nastavení co možná nejlepší
spolupráce zvolena paní ředitelka školy
v Bártlově ulici Mgr. Alžběta Cibochová.
Počátkem roku chceme zorganizovat
pracovní schůzku, kde už budeme
hovořit o konkrétních možnostech podpory aktivit školy. Ve své podstatě to ale
znamená především podporu dětí se
zdravotním handicapem a jejich rodin.
Určitě si každou naši pomoc zaslouží.
Domnívám se, že je důležité, abychom
si stále více uvědomovali, že každá
pomoc a podpora druhému člověku je
nesmírně cenná. V konečném důsledku
má význam pro každého z nás.“
-aš-

Show k nezaplacení
V září se na Chvalském zámku konala velice úspěšná módní
a taneční show jednoho z výrazných počernických talentů
– Karla Jindy. Spolu s dalšími mladými talenty (Magdalenou
Moudrou, Dominikem Špačkem, tanečnice, modelky – téměř
všichni z Počernic) nám přinesla opravdu skvělý zážitek! Tak
trochu jiný zážitek nám pro změnu zařídil Magistrát hl. města
Prahy. Jeho Výbor pro výchovu a vzdělávání nám na tuto
akci přislíbil ﬁnanční podporu ve výši 15 000 Kč. Naprosto
oprávněně: určitě je dobré podporovat talentované mladé
lidi. Vážit si toho, že mají jasný cíl a jsou ochotni za ním jít.
Zástupce výboru jsme na akci samozřejmě pozvali. Bohužel
nepřišli. Přesto jsme jim s Karlem z pódia alespoň symbolicky
poděkovali.
Slíbená ﬁnanční podpora z magistrátu bohužel zatím nedorazila. Na neustálé dotazy, kde jsou peníze, následovala
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obvyklá odpověď: „Ano, výbor částku pro studentskou akci
odsouhlasil. Zjistíme, kde peníze nyní jsou a dáme vám vědět! Do konce roku se celá záležitost určitě vyřeší.“ Zatím se
nic nevyřešilo.
Koncem prosince 2012 nezbylo než požádat o podporu
z rozpočtu naší městské části. Sliby se totiž mají plnit. Zvlášť,
pokud je dáte mladým a talentovaným lidem. Sliby se musí
plnit, protože jinak nám možná právě tito talentovaní mladí
lidé z našich obcí a měst odejdou do zemí, kde dané slovo
a respekt a úcta k práci druhého člověka platí
Mgr. Alena Štrobová, radní

MČ Praha 20 jedná o vstupu do majetku
TJ Sokol Horní Počernice
TJ Sokol Horní Počernice požádala Radu MČ Praha 20 o ﬁnanční prostředky na doplatek dlužné faktury dodavatelské
ﬁrmě ve výši 160.000 Kč a na kanalizační přípojku k nemovitosti v Chvalkovické ulici v hodnotě 200.000 Kč. Jelikož
MČ nemůže podle zákona investovat do cizího majetku,
rozhodla Rada o vstupu MČ Praha 20 do majetku a činnosti
TJ Sokol HP, aby se tak stala garantem zachování sportu
pro veřejnost a naší další příspěvkovou organizací v Horních
Počernicích.
Starostka Hana Moravcová, radní Alena Štrobová, Jiří
Beneda a Jaroslav Kočí jr. se zúčastnili několika jednání
výboru TJ Sokol, kde přednesli výše uvedený návrh. Většina
členů výboru s tímto postupem souhlasila. Dalším důvodem
byly nevyjasněné ﬁnanční toky nákladů a výnosů. „Naše
rozhodnutí vyplynulo z oprávněné obavy, že by se TJ Sokol
mohla dostat do ekonomických obtíží, případné pohledávky
by odkoupil soukromý subjekt, a mohlo by dokonce dojít
k exekuci TJ Sokol. V takovém případě by hrozilo, že už nebude nadále sloužit široké veřejnosti a stane se komerčním
subjektem, který může nejen rozhodovat například o výši
částky za pronájem tělocvičny a sportovních ploch, ale také
znemožnit přístup na sportoviště občanům a sportovcům
z Horních Počernic,“ vysvětluje starostka Prahy 20 Hana
Moravcová, proč se rada MČ k tomuto kroku rozhodla.
Dalším naším zjištěním je fakt, že v nově zrekonstruovaném tenisovém areálu, za který platí TJ Sokol úvěr bance,
provádí komerční činnost společnost, která čerpá stejné
výhody jako členové Sokola, např. výši pronájmu za kurty.
Veškeré příjmy jdou ale této společnosti bez účasti TJ Sokol
na tržbách z této činnosti.

„Dále jsme zjistili, že v letošním roce vznikla společnost,
která má v tenisovém areálu sídlo ﬁrmy. Jelikož nemáme
k dispozici stanovy TJ Sokol, nevíme, kdo k tomu dal souhlas a zda je tato skutečnost v souladu s těmito stanovami.
Postup vedení TJ Sokol Horní Počernice považujeme za
značně nestandardní a v jeho počínání spatřujeme určitou
hrozbu vůči TJ Sokol Horní Počernice a jejím členům,“
uvedla Moravcová. Na základě žádosti občanského sdružení
TJ Sokol Horní Počernice o navýšení ﬁnančních prostředků
se rada rozhodla předložit Zastupitelstvu MČ Praha 20 dne
17. prosince 2012 návrh na jeho podporu tím, že vstoupí do
činnosti TJ Sokol HP a odkoupí pohledávky od společnosti
Sibera-systém s.r.o. ve výši 160.000 Kč.
„Naším prvotním zájmem je zachovat sportovní areál
a prostor TJ Sokol v Chvalkovické ulici, které jsou využívány především hornopočernickými školami, ale sportují
zde také naši občané, zejména děti a dorost. Nemůžeme
si dovolit ztratit zařízení, které poskytuje vhodné podmínky
pro rekreační i profesionální sport,“ zdůvodňuje starostka
Moravcová rozhodnutí členů rady, kteří se tímto rozhodnutím
snaží eliminovat možnost, že by se TJ Sokol HP dostala do
neúnosné ekonomické ztráty.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti schválilo zastupitelstvo záměr MČ Praha 20 vstoupit do majetku a činnosti
TJ Sokol HP a následně odkoupit pohledávku společnosti
Sibera-systém s.r.o. za dlužníkem ve výši 160 tis. Kč, která
byla v té době už několik dnů po splatnosti.
Dana Mojžíšová

Je třeba říct, že většina občanů Horních Počernic bohužel neví,
že TJ Sokol není součástí České obce sokolské. Jedná se
o občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra ČR.

Staňte se spoluautory
Bezstarostné jízdy
Bezstarostná jízda je aktuální dopravní servis, který si můžete naladit každý všední den v dopravních špičkách, tedy ráno od 6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00
do 19.00 hodin. Během pořadu moderátoři neustále sledují situaci prostřednictvím
spolupráce s Policií ČR, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Global assistance.
Redaktor Reginy přímo v Dopravním informačním centru sleduje kamerový systém.
Spoluautory pořadu můžete být i Vy. Jednoduše zavoláte na bezplatnou linku
800 900 500, sdělíte aktuální dopravní informaci a ta je během několika minut
zařazena do vysílání. Naše řidiče – posluchače Reginy samozřejmé i odměňujeme.
Každý den obdrží jeden telefonující poukázku na nákup pohonných hmot či večeři
pro dva ve vyhlášené restauraci. Vedle dopravních informací Český rozhlas Regina
přináší i vyvážený mix hudby, zpravodajství a zábavy.
Více informací naleznete na www.regina.rozhlas.cz
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Pronájem budovy špejcharu
Budova špejcharu v historickém areálu
Chvalské tvrze byla v polovině prosince
2012 pronajata Atelieru Fiala s.r.o. Doba
pronájmu je 10 let a cílem společnosti
je vybudovat zde v dohledné době
„Dům umění“. Prostor, kde bude Atelier
Fiala s.r.o. realizovat nejrůznější aktivity
v oblasti umění, které se týkají např.
restaurování uměleckých děl, pořádání
výstav, aukcí uměleckých předmětů,
setkání umělců a znalců v oboru umění.

Do tohoto konceptu zapadá i postupné
zprovoznění „umělecké kavárny“ v přízemí špejcharu a případné další kulturní
akce.
Pokud jde o prostor společenského sálu
ve 3. podlaží špejcharu, mohou jej dle
dohody užívat k příležitostným akcím
MČ Praha 20, příspěvkové organizace
MČ Praha 20 a neziskové organizace.
Počet akcí je logicky omezen a v této

chvíli konzultujeme se zástupci příspěvkových a neziskových organizací termíny
jejich konání v prvním pololetí roku 2013.
Z toho důvodu také plánujeme zahájit
postupnou rekonstrukci stodoly v areálu
tvrze a postupné vybudování multifunkčního společenského sálu.
-aš-

Srdečně vás zveme na Zámecké posezení na
Chvalském zámku v úterý 8. ledna 2013 od 14 hodin.
Naším hostem bude muž se zajímavým životním příběhem - novinář,
spisovatel, chovatel koní, ale především ten, kdo v roce 2005 zřídil
v České republice první babybox – Ludvík Hess
Můžete se těšit na barvité a vtipné vyprávění, ale i vážnější příběhy,
které před nás život staví.

Pečovatelská služba v Horních Počernicích
funguje deset let
Pečovatelská služba MČ Praha 20 se už
10 let snaží naplnit cíl svého poslání, poskytovat pomoc lidem vyššího věku nebo
zdravotně postiženým tak, aby mohli co
nejdéle setrvávat v domácím prostředí.
Tato sociální služba, jejímž zřizovatelem
je Městská část Praha 20, nabízí individuálně sestavený komplex služeb poskytovaný přímo v domácnostech občanů.
Mezi nejčastěji využívané služby patří
zajištění a dovoz obědů, pomoc s nákupy a pochůzkami, s úklidem domácnosti,
nebo pomoc při osobní hygieně. Služba
je určena především pro seniory se sníženou soběstačností a osobám s postižením, poskytuje se každý všední den od
7.30 do 16.00 a ceny za službu se účtují

podle skutečně spotřebovaného času,
zaokrouhleného na celé čtvrthodiny.
V případě vašeho zájmu o bližší informace nebo o využívání této služby budeme
potěšeni, pokud nás navštívíte nebo nám
zavoláte. Tel.: 271 071 640,
271 071 799 nebo 604 554 194,
724213202, Osobně nás můžete navštívit
na Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ
Praha 20, Jívanská 635, 1. patro, kancelář č. 204 a 202. Další informace získáte
na www.pocernice.cz.
Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Praha 20 je ve vstřícnosti úředníků na druhém místě
Nejvstřícnější k podnikatelům v hlavním městě je Praha 2
Ve srovnávacím výzkumu s názvem Město pro byznys se
hodnotí obce a městské části na základě osmadvaceti kritérií
rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup
veřejné správy. Každá z oblastí se na celkovém pořadí podílí
padesáti procenty. V první jmenované oblasti byla vítězná
Praha 2 druhá, v přístupu veřejné správy obsadila třetí místo.
Druhé místo si z letošního ročníku odnáší Praha 7, třetí je Praha 10. Hodnotí se rychlost vyřizování agendy, nízká rozšířenost
korupčního prostředí nebo vysoký počet ﬁrem.
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Jak obstály v celkovém pořadí Horní Počernice? Společně
s Prahou 8 se dělí o čtvrté a páté místo z dvaadvaceti městských částí Prahy. V počtu ﬁrem jsme na 18. místě, v kapacitě
mateřských škol čtvrtí a ve vstřícnosti úředníků dokonce na
druhém místě.
-dm-

Park při ulic Prachovská a Dolská

Návrh rekonstrukce parku

Navrhované řešení obnovy prostoru parku vychází ze zhodnocení stávajícího stavu celé plochy, výchozími podklady
byl především provedený dendrologický průzkum, dále pak
zhodnocení stavu technických prvků parku jako je cestní síť
a mobiliář, nakonec pak hodnocení širších vztahů a návaznosti plochy. V rámci dendrologického průzkumu bylo hodnoceno cekem 321 kusů převážně listnatých dřevin. Celkově
lze říci, že z hlediska zdravotních a pěstebních charakteristik
stávajících dřevin se celý objekt nachází ve zhoršeném stavu,
se spíše negativním výhledem do budoucna, z hlediska technických prvků a vybavenosti je objekt hodnocen spíše jako
podprůměrný.
Z údajů dendrologického průzkumu jasně vyplývá nutnost
určitých zásahů stabilizujících dřeviny v ploše. Navrhované
zásahy jsou rozděleny mezi ošetření a kácení dřevin. K odbornému ošetření je navrženo 46 kusů vzrostlých dřevin, ke
kácení z havarijních důvodů je navrženo 17 kusů dřevin. K odstranění z pěstebních, kompozičních či zdravotních důvodů je
navrženo celkem 185 kusů dřevin.Tyto dřeviny se z těchto důvodů v budoucnosti mohou stát nebezpečnými. K ponechání
bez zásahu je 73 kusů dřevin. Většina dřevin navržených ke
kácení je menšího vzrůstu, pouze 63 kusů dřevin navržených
ke kácení dosahuje parametrů nutných pro udělení rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Návrh řešení vychází z několika základních požadavků, které
by plocha měla funkčně i provozně plnit. Tyto požadavky se
dají shrnout do základní charakteristiky kterou je: bezpečnost, prostupnost, estetika a ekologie. Všechny tyto požadavky návrh spojuje v organický celek, který svou realizací zajistí
nové hodnoty obytnosti a komfortu v celém prostoru.

tohoto řešení je, že rekonstrukce proběhne vcelku, všechny
části parku budou v průběhu velice krátké doby dokončeny
a budou moci být návštěvníky parku plně využívány. Nevýhodou tohoto řešení je poměrně rozsáhlé kácení provedené
najednou, které ovšem bude nejdéle do 10 měsíců kompenzováno novými perspektivními výsadbami.
Druhou variantou je postupná rekonstrukce plochy, která by
proběhla v průběhu přibližně 6 – 8 let, dle návaznosti jednotlivých etap. Nejprve by bylo provedeno kácení havarijních dřevin
v celém parku, dále pak kácení nevhodných dřevin po etapách
ve východní, západní a střední části parku. Teprve po dokončení
veškerého kácení v jednotlivých částech parku by mohlo být
přikročeno k rekonstrukčním pracím v té které části parku. Výhodou této varianty je, že kácení nebude provedeno najednou
a zásah do stromového patra nebude tedy v jednom okamžiku
tak razantní. Nevýhodou je to, že aby mohlo být přikročeno
k rekonstrukci cestní sítě, k instalaci mobiliáře a dalších prvků
vybavenosti a především k výsadbám navrhovaných nových
stromů, je nejprve nutné projít všemi etapami kácení. Nejprve by
se tedy pouze několik let kácelo a ošetřovaly stávající dřeviny,
teprve v návaznosti na dokončení kácení v jednotlivých částech
parku by mohlo být přistoupeno k rekonstrukci cestní sítě, novým výsadbám a instalaci mobiliáře a prvků vybavenosti plochy
parku. Po delší dobu by tedy prostor parku plnil svou funkci
pouze částečně.
Autor článku: Ing. Martina Součková, Ing. Josef Souček
Autoka ilustrací: Ing. Kristýna Šebková

V celém prostoru bude vybudována nebo zrekonstruována
cestní síť, tak aby umožnila bezpečný a pohodlný pohyb
v prostoru. Kvůli složitému terénu nepůjde pouze o mlatové
cesty, řada nerovností v objektu bude překonána bezbariérově pomocí dřevěných roštů. Schodiště jsou navrženy pouze
v úsecích, kde jiná varianta není možná. Hlavní cesty však
nejsou schodišti děleny, jejich bezbariérová funkce v objektu
nebude narušena. S bodem prostupnosti tak souvisí i prvky
mobiliáře, lavičky, koše a dřevěné molo, které více zobytní
a zpříjemní pobyt v objektu.
K navrhovanému stavu vedou dvě různé cesty:
První z nich je celková jednorázová rekonstrukce, tj. během
jednoho až dvou let proběhne celková obnova parku. V první
řadě bude provedeno kácení havarijních a nevhodných dřevin, současně s ním proběhne rekonstrukce cestní sítě. Následně budou vysazeny nové dřeviny – stromy i keře a instalován mobiliář a ostatní prvky vybavenosti prostoru. Výhodou
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Tma ve Svépravicích
Už půl roku si občané v lokalitě ulic
Zárybnická a Ke Starým rybníkům ve
Svépravicích stěžují na odpojené veřejné
osvětlení. Zvláště v zimním období,
kdy se brzy stmívá, je nebezpečí úrazu
daleko vyšší, a občané zde bydlící se
právem obávají o svou bezpečnost. Jak
ale celá záležitost vznikla, vysvětluje starostka Prahy 20 Hana Moravcová: „Úřad
MČ Praha 20 obdržel dne 22. 6. 2012
oznámení od ﬁrmy Eltodo – Citelum s.r.o.
o neplnění závazků provozu a údržby
veřejného osvětlení společností Česká
nemovitostní a.s. v ulici Zárybnické. Z tohoto důvodu došlo k odpojení osvětlení
k 30. 6. 2012, o čemž jsem písemně
informovala obyvatele této lokality. V červenci obdržela radnice dopis od České
nemovitostní s vysvětlením, že osvětlení
bylo vypnuto proto, že odbor majetku
magistrátu ho nepřevzal. Odbor životního

prostředí a dopravy Prahy 20 vyzval Českou nemovitostní, aby od svého záměru
ustoupila, ta však vůbec nereagovala.“
Poté si radnice Prahy 20 vyžádala konzultaci s ředitelem odboru majetku MHMP
Ing. Radkem Svobodou, jak účinně
postupovat proti takovému jednání developerů a investorů, aby se taková situace
v budoucnu neopakovala. Navíc vedení
radnice Prahy 20 zjistilo, že Česká nemovitostní nepředala městu ani komunikace,
tudíž nemohla předat veřejné osvětlení.
O předání sítí žádné informace neexistují.
„Občany z této lokality jsem o situaci
a všech krocích, které podnikáme, informovala prostřednictvím zastupitelky Mgr.
Zuzany Foglarové, která v Zárybnické ulici
také bydlí. Požádala jsem ji, aby občané sepsali petici na magistrát, protože

Praha přerozdělovala
výnosy z heren
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 25. 10. 2012 poskytnutí
dotace městským částem Prahy ve výši 50 % z obdrženého
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení za 1. pololetí roku 2012. Jedná se o celkovou
částku 183.242,00 tis. Kč, z toho 91.621,00 tis. Kč bylo poskytnuto formou neúčelové dotace a 91.621,00 tis. Kč formou
účelové neinvestiční dotace určené na sport, kulturu, školství,
zdravotnictví a sociální oblast.
Podíl jednotlivých městských částí hl. m. Prahy na celkovém
úhrnu převáděných prostředků byl stanoven odborem DPC
magistrátu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl
rozpočet MČ Praha 20 na rok 2012 zvýšen o celkovou částku
1.556,20 tis. Kč. Účelová neinvestiční dotace určená na sport,
kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast činí pro naši
městskou část 778,10 tis. Kč.
Finanční prostředky byly rozděleny pro volnočasové aktivity
mládeže, tělovýchovnou činnost, pro potřeby základních škol
a vestavbu ZŠ Ratibořická. Peníze z této dotace, které nebyly
vyčerpány v roce 2012, budou převedeny a zapojeny do rozpočtu roku 2013.
-dm-

radnice Prahy 20 už vyčerpala všechny
možnosti k vyřešení tohoto problému.
O schůzku se zástupci České nemovitostní jsme se pokusili znovu v říjnu 2012,
ale vedení této společnosti ji už dvakrát
zrušilo s vysvětlením, že oni v této lokalitě
nebydlí a tento problém je nezajímá,“ říká
starostka Prahy 20.
Z výše uvedeného je jasné, že stávající
situaci zavinil ten, kdo v době projednávání územního řízení s developerem
nebyl schopen smluvně zajistit, aby se
Česká nemovitostní zavázala k zajištění
veřejného osvětlení. Za současného
vedení radnice mají investoři povinnost
pod hrozbou sankcí zavázat se k zajištění
provozu veřejného osvětlení až do doby
jeho předání hlavnímu městu Praze.
-dm-

Heren v Horních Počernicích zatím neubývá
Navzdory legislativním opatřením i obecnému boji proti hazardu
herny z naší obce jen tak rychle nezmizí, jak si většina rozumných
lidí přeje. Majitelé těchto zařízení neustále vyvíjejí intenzivní zákulisní tlak, aby do doby, než jim současná povolení vyprší, města
a obce herny masově nerušily, ale naopak jejich provoz prodloužily.
„Rada projednávala opakovanou žádost majitelů několika provozoven výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů
s dlouholetou působností v MČ Praha 20 o doplnění přílohy Obecně
závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Při šestém
projednávání v RMČ byla nakonec schválena pěti restauracím a šesti
hernám na dobu dvou let, tj. do 31. 12. 2014,“ uvedla starostka Hana
Moravcová po zasedání rady v prosinci 2012. Ostatní současné
herny mohou provozovat svou činnost také do konce roku 2014.
Další nová povolení na provozování hracích automatů MČ
Praha 20 od ledna 2012 už nevydává. Snahou vedení radnice
je, aby se počet heren postupně snižoval až do jejich úplného
zrušení. Současná platná povolení jsou vydávána na dobu šesti měsíců až tří let. Nejdelší povolení mají VLT výherní automaty,
povolované ministerstvem ﬁnancí. Délka těchto povolení bude
upravena podle vyhlášky hl. m. Prahy, tj do konce roku 2014.
Doufejme, že během tohoto roku nebudeme muset čelit další
lobby a vedení naší MČ si zachová svůj negativní postoj k hazardu v Horních Počernicích i do budoucna.
-dm-

Samoobslužné zásilkové stroje už v tomto roce?
V rámci 300 milionového celoevropského investičního programu začne polská Integer.pl Group instalovat v České republice
100 samoobslužných zásilkových strojů, z toho 30 ještě v letošním roce. Automatická služba 24/7, která umožňuje vyzvednout, případně odeslat zásilku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
tak bude přístupná také zákazníkům na českém trhu.
„Česká republika je rostoucím trhem s velkým potenciálem
pro nový typ služby, tedy další zajímavý cíl naší expanze,“
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uvedl Rafal Brzoska, generální ředitel skupiny Integer.pl
Group. Po Slovensku, kde má být do konce tohoto roku
instalováno celkem 50 distribučních terminálů, je tak Česká
republika zatím poslední destinací expanze skupiny. K dnešnímu dni bylo na slovenském trhu instalováno již 49 samoobslužných zásilkových strojů v obchodech maloobchodních
řetězců Kauﬂand (kde v těchto dnech rovněž probíhá komunikační kampaň), Lidl a Tesco.
-red-

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou Pražskými
službami, a.s. odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Prosíme občany,
aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanovišti separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu v domech nebo vnitroblocích, kde se nádoby vynášejí přes prostory objektu. V tomto případě je nutno odkládat vánoční
stromky před objekt, na místo přistavení nádob k vysypání.
Ing. Marie Novotná, OŽPD

Přistavení kontejnerů na objemný
odpad v 1. pololetí 2013
V 1. pololetí 2013 bude přistaveno průběžně dle harmonogramu na níže uvedená místa 20 velkoobjemových kontejnerů
na odpad. Do kontejnerů lze odkládat objemný odpad (nábytek, matrace, dřevo, PVC, koberce, hadry, stará okna atd.).
Do těchto kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, pneumatiky, elektroodpad, suť,
větve, listí, tráva, plasty, sklo, papír a železo.Tyto materiály by měly být odkládány do
sběrného dvora nebo do barevných kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery budou
přistaveny vždy v neděli od 9.00 do 13.00 na těchto místech:
1. parkoviště u křižovatky Mezilesí - Běchorská za čerpací stanicí Benzina
2. Ratibořická (u odbočky k DDM a ZUŠ)
3. křižovatka Jeřická - Chvalkovická (u barevných kontejnerů na tříděný odpad)
4. Křovinovo náměstí
Termíny přistavení kontejnerů:
1. a 2. místo 10. února, 10. března, 7. dubna, 12. května, 9. června
3. a 4. místo 24. února, 24. března, 21. dubna, 26. května, 23. června
Jaroslav Píša, vedoucí místního hospodářství

Milí čtenáři HPZ,
jak dobře víte z našich pravidelných reportů,
charitativní akce, při níž sbíráme barevná PET
víčka na pomoc nemocné Michalce Láníkové,
nadále úspěšně pokračuje hlavně díky vám.
„Do poloviny prosince 2012 se podařilo nasbírat neuvěřitelných 11 tun! Jen přes Horní Počernice byla poslána jedna čtvrtina z celkového množství, ale nyní už eviduji přes 3.000 kg,
protože čísla se díky neuvěřitelné solidaritě lidí každým dnem
mění,“ napsal mi Milan Herian během zasedání zastupitelstva
17. prosince 2012.
O den později svážel víčka ze škol v Bártlovkce a Chodovické,
z dolnopočernické farnosti, ZŠ Vodičkova, MŠ Chabařovická
a sběrného dvora v Horních Počernicích. Summa summarum
3.296 kg.
„Chci znovu poděkovat nejen občanům Horních Počernic, ale
i všem, kteří neustále posílají víčka ze všech koutů naší země.
Je krásné, že bez ohledu
na své starosti myslí i na
starosti druhých,“ řekl
Ing. Milan Herian, koordinátor sbírky. Zároveň
připomněl, že akce trvá
minimálně do dubna
2013.
Dana Mojžíšová
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Tomáš Macurek čerstvým juniorským
mistrem světa v nohejbalu
Čeští hráči a hráčky získali na světovém šampionátu federace UNIF, který proběhl 6. listopadu 2012 v Brně,
pět ze šesti zlatých medailí. Zúčastnilo se ho devět zemí a soupeřily v kategoriích ženských i juniorských.
Nás ovšem nejvíc zajímala kategorie juniorských trojic, v níž hornopočernický rodák Tomáš Macurek /*1992/
získal zlatou medaili a titul mistra světa.

Nohejbal je snad jediný sport z přibližně stovky různých sportovních odvětví,
o kterém můžeme s jistotou prohlásit,
že má své kořeny v naší zemi. Oblibu si
zřejmě získal svou ekonomickou nenáročností a charakterem, který umožňuje
začlenit do hry všechny typy hráčů, bez
nároku na zvláštní výstroj, ale zejména
s potřebou dobře se pobavit a zasportovat si s kamarády. Během své téměř
osmdesátileté existence oslovil tento
sport už statisíce lidí. Čím si ale nohejbal získal srdce dvacetiletého Tomáše
Macurka a čerstvého mistra světa?
“Možná tím, že to není tak kontaktní sport jako fotbal, se kterým jsem
začínal na hřišti bývalého SK Xaverov
v Horních Počernicích. Možná i proto,
že jsem nohejbal hrál už jako malý
kluk s tátou a strejdou na chatě, a zjistil jsem, že se při něm musí mnohem
víc přemýšlet. Táta mi taky často
o historii nohejbalu vyprávěl. Vznikl
ve třicátých letech minulého století
díky fotbalistům ve Žlutých lázních
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v pražském Podolí. Když se fotbalistů
sešlo na tréninku málo, natáhli síť na
volejbalovém hřišti do metrové výšky,
a kopalo se přes síť ve dvojicích, trojicích nebo jen ve dvou. Název tohoto
sportu vymyslel tehdy taky fotbalista,
myslím, že se jmenoval Kožmín.“ Když
se v roce 1941 do party nohejbalistů
přidal legendární fotbalista Josef Bican, získal nohejbal velkou popularitu
a rozšířil se nejen po Praze, ale díky
dalšímu fenoménu té doby – trampingu, především kolem Vltavy - do
stovek osad a míst v Čechách, stejně
jako tehdy velmi oblíbený volejbal.
„První nohejbalové soutěže probíhaly
formou utkání dvojic, trojic a výjimečně
i jednotlivců nebo čtveřic. Postupně
ale vítězila potřeba utkat se způsobem
tým proti týmu, a tak se v roce 1953
zrodila legendární Trampská liga, první
neoﬁciální soutěž družstev. Než došlo
k první skutečně oﬁciální soutěži,
odehrálo se devět ročníků,“ zasvěceně
vypráví o počátcích nohejbalu Tomáš,
kterého si jistě pamatují učitelé ze ZŠ
Ratibořická, odkud odešel na Euroškolu v Letňanech a nyní studuje VŠ
zemědělskou v Suchdole, obor podnikání a administrativa.
Ještě v 60. letech 20. století byl nohejbal považován za sport pouze rekreační. Snaha po jeho oﬁciálním uznání

jako plnohodnotném sportu se naplnila
až v roce 1961, a první oﬁciální nohejbalová soutěž se konala v následujícím roce. “V roce 1969 vznikla první
celorepubliková soutěž mužských
trojic, ve dvojicích se poprvé hrálo
v roce 1971 v Českých Budějovicích.
Tento rok také poprvé hráli o trojkový
titul i dorostenci. Postupně přibývaly
další šampionáty v dalších kategoriích
a disciplínách. Mimochodem, nohejbal
hrála celá řada známých osobností,
například básník Karel Šiktanc a jeho
přítel spisovatel Karel Pecka.
V současné době se o titul českého
mistra hraje na celkem patnácti jednodenních šampionátech jednotlivců,
dvojic a trojic,” pokračuje v zasvěceném výčtu událostí v dlouhé historii
českého nohejbalu Tomáš Macurek.
Přelomovým datem pro tento sport je
29. květen 1971, kdy byl v Praze ustaven Český nohejbalový svaz. V současné době řídí asi čtyři stovky oddílů
s více než osmi tisíci členy v rámci
ČSTV, další stovky oddílů fungují mimo
toto sdružení. “Celorepublikové dlouhodobé soutěže se český nohejbal
dočkal v roce 1972. V současnosti se
hrají tři ligové soutěže mužů: extraliga,
1. a 2. liga, od roku 1973 i dorostenecká ligová soutěž a od r. 1997 ligová

soutěž žen. V nejvyšší soutěži mužů,
žen a dorostenců se hraje o titul Mistr
ČR družstev,” vysvětluje Tomáš, který
začínal s nohejbalem jako mladší žák
v TJ Avia Čakovice, v dorostu pak
hostoval v SK Kotlářka a zároveň hrál
v Čakovicích krajský přebor za B tým
mužů. Potom nastoupil do extraligy,
kde hraje už třetí rok.
Když se opět vrátíme k historii českého nohejbalu, se vznikem Českého
nohejbalového svazu začaly také první
mezinárodní styky. “Pravidelná účast
na evropských šampionátech se ale
datuje až od 90. let minulého století.
V současné době tvoří nohejbalovou
reprezentaci ČR tři dvanáctičlenná
družstva mužů, žen a juniorů. V rámci
České republiky jsme na juniorských
světových šampionátech získali už
11 zlatých, 6 stříbrných a 1 bronzovou medaili,” uzavírá výčet úspěchů
českého nohejbalu čerstvý mistr světa
Tomáš Macurek. Česká republika je
jako mateřská země nohejbalu logicky
nejčastějším pořadatelem mezinárodních soutěží a dosud jich uspořádala
sedm. Díky medializaci jsou to divácky
velmi dobře navštěvované akce. Stejně tomu bylo i během mistrovství světa v Brně, odkud si hornopočernický
nohejbalista a jeho kolegové přivezli
zlaté medaile. “Už semiﬁnále nabídlo
zajímavou podívanou, ale Francouzi na Slováky nestačili, stejně jako
Maďaři na Čechy, takže do ﬁnále šli

největší favorité. V mé kategorii mnozí
předpovídali vítězství slovenské formaci, ale nadějné české vedení nakonec
vyústilo v závěrečnou exhibici našeho
týmu. Podruhé v historii světových
šampionátů se tedy čeští junioři těší
ze zlaté trojkoruny!” Tomáš Macurek
samozřejmě ví, že také v Horních
Počernicích se nohejbal amatérsky
hraje a pořádají se turnaje. “Doporučuji každému, ať se přijde na jakýkoliv
zápas v nohejbalu podívat, je to fakt
prima zábava! Po našem vítězství na
mistrovství světa se mu intenzivněji
začala věnovat i moje o tři roky starší
sestra. Zkuste to, na amatérské úrovni
je to sice hlavně sranda, na profesionální pěkná dřina, ale taky úžasný

Kalendář MČ na rok 2013
Horní Počernice vašima očima

zážitek!,” uzavírá naše povídání mistr
světa v tomto typicky českém spurtu
Tomáš Macurek.
Dana Mojžíšová,
foto autorka a archiv Tomáše Macurka

kalendář

2013

nyní za sníženou cenu
Kalendář MČ Praha 20 na rok 2013 je
skutečně váš, občanů Horních Počernic.
Všechny fotograﬁe jsou dílem účastníků
soutěže „Horní Počernice mýma očima“,
které se zúčastnilo 57 soutěžících s více
než čtyřmi sty fotograﬁí.
Tento zdařilý kalendář, plný krásných fotograﬁí obsahuje i hlavní akce, pořádané MČ, příspěvkovými a neziskovými
organizacemi a spolky v roce 2013.
Doufáme, že pro vás bude příjemným
průvodcem po celý příští rok.

Kalendář MČ je od ledna 2013
dostupný za SNÍŽENOU
CENU 45 Kč na těchto
prodejních místech:
– Úřad MČ Praha 20 (pokladna)
– Chvalský zámek
– Divadlo Horní Počernice
– KC Horní Počernice – Domeček
– Pekařství Moravec
– Traﬁky Martin Hora v Jeřické,
Ratibořické a na Náchodské ulici
– Traﬁka Marie Pupalová v Běluňské
ulici (u tří věžáků)
– Traﬁka Martin Vrzal v Náchodské ulici

Horní Počernice
ve vašich fotogr
afiích

– Papírnictví na Náchodské ulici
(u pošty)
– Papírnictví v Chodovické ulici
(u školky)
– Tiskárna Printea (Náchodská ulice)
– Salon Marton (Chvalkovická ulice)
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Program divadla v lednu 2013
Do 31. ledna 2013
Výstava ve foyer divadla
KATEŘINA ADAMOVÁ:
kresby 2000 – 2009
Sobota 5. ledna v 18.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Neděle 6. ledna v 15.00
O HONZOVI A PRINCEZNĚ
Středa 9. ledna v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Neděle 13. ledna v 15.00
TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ

POKLADNA
Předprodej vstupenek na únor 2013 bude zahájen v pokladně divadla 15. 1. v 16.00. 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 po – čt od 16.00 do 18.00 a hodinu před začátkem všech představení
pro veřejnost. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00
na www.divadlopocernice.cz a divadlo@pocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.

Středa 16. ledna v 19.30
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Pátek 18. ledna v 19.30
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Sobota 19. ledna v 15.00
SLON BIMBO V TRAMTÁRII
Neděle 20. ledna ve 20.00
DANCEWAY – THE SWITCH
Středa 23. ledna v 19.30
NAĎA VÁLOVÁ
S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
Čtvrtek 24. ledna v 19.30
ŠTIKA K OBĚDU
Neděle 27. ledna v 18.00
MANON LESCAUT
Čtvrtek 31. ledna v 19.30
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
Neděle 3. února v 15.00
MATYLDA ZASAHUJE ANEB
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Neděle 3. února v 18 hodin
BJÖRN STEINZ:
A BEAUTIFUL STRANGE DREAM
PŘEKRÁSNÝ PODIVNÝ SEN
vernisáž výstavy fotograﬁí z Jižní
Koreje ve foyer divadla
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KATEŘINA ADAMOVÁ
kresby 2000 – 2009
Výstava ve foyer divadla končí 31. ledna.
Sobota 5. ledna v 18.00
Hans Christian Andersen

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková
a Michal Pivarči
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
kombinuje tradiční činohru s novými jevištními postupy, hudbou a tancem.
Choreograﬁe: Karel Jinda
Hudební mix: Myko a Alexandra Ptáčková
Výprava: Magdalena Hůlová
Kostýmy: Karel Jinda
Technika: Tomáš Sýkora a Mirek Novák
Hrají: Markéta Čiperová, Karel Jinda, Alexandra Ptáčková, Klára Šimicová, Ondra
Hrubeš, Štěpán Sýkora, Petr Kříž, Jana

Keilová, Klára Hajdinová, Michal Pivarči,
Filip Minařík, Jiří Špaček, Bára Jelínková.
Hlasy nahráli: Bětka Holcová, Jiří Vojta,
Štěpán Sýkora, Daniela Dongresová
Divadelní soubor Právě začínáme bude
s tímto představením reprezentovat
v dubnu Horní Počernice na festivalu
amatérských divadel v našem partnerském městě Mions ve Francii.
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. Vstupné
90, 70, 50 Kč
Středa 9. ledna v 19.30
ÍZA
Eduardo Rovner
1. REPR

VRÁTILA SE JEDNOU
V NOCI
DS Právě začínáme

Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková

DS Výtečníci a Jana Keilová j.h.

Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své matky. Když jí oznámí,
že se konečně chystá oženit, matka se
mu znovu začne plést do života.
Hudba: Jiří Hubený a staré židovské písně
Text: Petr Urban
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Scéna: Martin Pařízek, Eva Bartoňová,
Petr Šimral
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
a soubor svépomocí
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdeňka
Víznerová, Michal Král, Michal Klich,
Eva Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata
Sýkorová a Ondřej Krásný
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Režie: Jana Sůvová

Čtvrtek 31. ledna v 19.30
Ray Cooney, Michael Cooney

Lehkovážná komedie pro vážné lidi je
plná jemného humoru a vtipu, který dodnes oslovuje diváky bez ohledu na věk.
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Sobota 19. ledna v 15.00

SLON BIMBO
V TRAMTÁRII
Liduščino divadlo

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.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 16. ledna v 19.30
ÁNO
Geraldine Aron
VYPROD

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Filmová a divadelní agentura Praha
Pátek 18. ledna v 19.30
Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ
MÍTI FILIPA

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 ve 20.00

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
Divadelní společnost Háta
Režie: Lumír Olšovský
Příběh plný humorných záměn i dramatických zvratů se odehraje během
několika hodin. 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. Pointa je opravdu nečekaná.
Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas/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
Připravujeme:
Neděle 3. února v 18.00
BJÖRN STEINZ:

DANCEWAY –
THE SWITCH
Letos nabízí taneční škola DanceWay
Adély Blažkové celovečerní taneční
projekt na téma The Switch / Záměna.
Jednotné vstupné 100 Kč
Středa 23. ledna v 19.30
Naďa Válová

S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
Spolu s Naďou Válovou vystoupí hosté
Martha Elefteriadu a Petr Malásek. Naďa
Válová, doprovázena klavíristkou Hanou
Robinson, vyjadřuje dík za každý tón
fenomenální zpěvačce Olmerové. Ona
sama je považována za šansonový
objev Michala Horáčka.
Jednotné vstupné 230 Kč
ÁNO

Čtvrtek 24. ledna v 19.30 VYPROD
Wolfgang Kohlhaase, Rita Zimmerová

ŠTIKA K OBĚDU
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, pokušení
a hřích. Tiberge je nevinnost. Koho si
zvolí mladý rytíř Des Grieux? Do hry
vstupuje ještě jeden silný soupeř, bohatství a moc, bezstarostné štěstí – Duval.
Vstupné 160, 140, 120 Kč

A BEAUTIFUL STRANGE
DREAM / PŘEKRÁSNÝ
PODIVNÝ SEN
Vernisáž výstavy fotograﬁí
z Jižní Koreje.
Hudební doprovod Mário Bihári,
akordeonista,
pianista a zpěvák,
který v minulosti
proslul zejména
spoluprací se
Zuzanou Navarovou v kapele KOA.
Björn Steinz začal svou fotograﬁckou
kariéru v místních novinách v německém
Frankfurtu. Po té, co během války
v Jugoslávii pracoval jako dobrovolník
v uprchlickém táboře a cestoval po Latinské Americe, vystudoval fotograﬁi
na FAMU v Praze. Nejprve pracoval jako
volný fotograf a učil v Čechách a v Německu, především dokumentární,
portrétní a reportážní fotograﬁi, dva roky
byl asistentem profesora na Keimyung
University v jihokorejském Daegu
a zároveň pracoval na své knize o Koreji.
Steinzovy fotograﬁe byly uveřejněny
v časopisech Du, Die Zeit, The Financial
Times, Geo Special, The Independent,
Der Spiegel nebo Newsweek and other
publications. Je členem agentury Panos
Pictures v Londýně.
O svém pobytu v Jižní Koreji Björn
Steinz říká: „Protože jsem nikdy nežil
v žádné asijské zemi, nevěděl jsem,
co mohu očekávat. Věřil jsem, že by
to mohla být pro mě velká výzva. Žil
jsem zde dva roky a vedle mé práce na
univerzitě jsem se snažil vidět co nej-
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více a nakonec začal psát knihu o této
zemi. Koupili jsme si staré auto a každý
víkend nebo volnou chvíli mezi učením
jsme s mou ženou cestovali po celé
zemi, abychom poznali a fotografovali
nejrůznější stránky života v našem
novém dočasném domově.
Pro mě se Jižní Korea stala místem
kontrastů a extrémů. Vyspělá technika
a tradiční způsob života, budhismus
a konfucionalismus kontrastují s velkým
a stále vzrůstajícím počtem křesťanů.
A nemohu pominout Severní Koreu,
demilitarizovanou zónu a sen o spojení
Severu a Jihu.
Vystavené fotograﬁe jsou výběrem z mé
knihy Překrásný podivný sen, protože
takový se mi zdál být můj pobyt v Jižní
Koreji. Překrásný pro laskavost a pohostinství lidí, které jsem fotil, a pro
krásu venkova. Podivný pro velmi
odlišnou sociální hierarchii a způsob
myšlení, které velmi často komplikovaly
můj pobyt zde. Sen – protože mi bylo
dovoleno zažít, vidět a fotit vše kolem.
Poznal jsem, že tzv. kulturní šok po
překročení hranice mezi Evropou a Asií
opravdu existuje, a já jsem po čase pochopil, že nemohu soudit, ale přijmout
vše jako fakt a šanci naučit se jinému
přístupu k životu.
Často jsem se cítil jako vetřelec, jako
kdybych žil ve velké bublině, aniž bych
věděl, co se kolem mě děje, a samozřejmě jsem neuměl ani trochu korejsky. To byla jistě moje chyba. Pracoval jsem většinou na ulicích po celé
Jižní Koreji a snažil jsem se zaměřit na
situace a momenty, které ukazovaly –
z mého evropského pohledu – rozdílný
svět. Abych napomohl komunikaci
s místními lidmi, měl jsem vždy při sobě
text v korejštině, abych lidem vysvětlil,
proč je fotím a požádal je o svolení. Moji studenti mi často pomáhali
porozumět jazyku i zdejší kultuře a byli
nejdůležitější součástí mého pobytu
v Jižní Koreji.“
Neděle 3. února v 15.00
Hana Lamková

MATYLDA ZASAHUJE
ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ
KAČKY
Divadelní agentura Praha
Divadelní pohádka podle známých kreslených Večerníčků, které namluvila Stella
Zázvorková. Kachna Matylda všechno ví,
a kdo si náhodou neví rady, tomu hned
ochotně přispěchá na pomoc. Jenže
svými radami občas způsobí víc škody
než užitku…
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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Čtvrtek 7. února v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,
Evžen Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hudební komedie o třech fasádnících od
Velhartic, kteří se chtějí stát opravdovými
světáky. Odevzdají se proto do rukou
emeritního profesora tance a společenské výchovy, ale netuší, že nakonec
natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam.
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská,
Monika Absolonová, Ivana Andrlová / Jana
Zenáhlíková, Miriam Kantorková / Vlasta
Peterková, Dalibor Gondík, Martin Zounar,
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa,
Lumír Olšovský / Viktor Limr, Martin Sobotka, Pavel Vítek, Lukáš Pečenka Jako hosté
účinkují Jan Přeučil nebo Josef Oplt.
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Sobota 9. února v 15.00
Vladislav Vančura

KUBULA A KUBA KUBIKULA
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Medvědář Kuba Kubikula chodil po světě
se svým nezbedným a mlsným medvědem Kubulou dlouho, ale najednou už si
s ní neví rady. A tak si vymyslí dobrácké
strašidlo Barbuchu, aby mu pomohlo
Kubulu zkrotit. Roztomilý příběh neztrácí
ani po letech nic ze svého kouzla a vtipu.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 13. února v 19.30
Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT
DS Právě začínáme

Úprava a režie: Josef Hervert
Překlad: Alena Morávková
Hudba: Pavel Horák
Tragická fraška o třech dějstvích vychází
z inzerátu: Pronajmu byt s velkou vstupní
halou a pochmurnou minulostí na bývalé
Leninově třídě, dnes Stalinově prospektu
v Moskvě. Zn.: Každý chce bydlet: šlechtic, tulák, Číňan i funkcionář, dámy mířící
výš, pánové mířící níž...
Hrají: Alexandra Vytlačilová, Milan Rutner,
Barbora Jelínková, Filip Minařík, Ondřej
Hrubeš, Aleš Balda, Šárka Hanušová, Milan
Špale, Sabina Valová, Eva Bartoňová, Jiří
Novotný, Lucie Hendrychová, Jana Povolná
V roli sedmé dámy Josef Hervert j.h.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Čtvrtek 14. února v 19.30

VEČER HUDBY A POEZIE
Poezie a hudba renesance a baroka
Pavla Švestková: mezzosoprán
Jan Šťastný: umělecký přednes
Hraje komorní soubor Atlantis Collegium,
umělecký vedoucí Vítězslav Podrazil
Vstupné 200, 180, 160 Kč
Středa 20. února v 19.30
Terrence McNally

FRANKIE & JOHNNY
ENÁ
OBNOV
RA
IÉ
M
E
PR

Produkce: Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Kracik
Krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou
dá práci vzájemné sbližování dvou lidí,

kterým už život přichystal řadu těžkých
životních zkoušek. Kuchař Johnny
pracuje po návratu z vězení v restauraci
v New Yorku, stejně jako prostořeká
číšnice Frankie. Náhodně spolu skončí
v posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší se zase na svůj
obvyklý stereotyp, Johnny se zamiloval.
Zdá se, že to nemůže fungovat, a po
sérii vtipných slovních přestřelek a nedorozumění svitne naděje, že tihle dva
mají ještě šanci.
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Časy, kdy ideálem byla Věstonická
Venuše, jsou ale pryč, dnes se žádá
dokonalost po všech stránkách. Náš
hrdina jen velmi obtížně odolává tlaku
okolí, které se mu snaží vysvětlit, že to
není nic pro něho, ale přitom mu závidí. Výborně napsaná komedie o věcech, s nimiž se denně setkáváme.
Hrají: Alena Bazalová j.h., Petr Prokeš,
Petra Nakládalová, Petr Mikeska
Vstupné 240, 220, 200 Kč
Hana Čížková,
ředitelka divadla

Neděle 24. února v 19.30
Rob Becker

Večer hudby a poezie – recituje herec
Jan Šťastný.

Na vernisáži výstavy obrazů Kateřiny
Adamové v prosinci
2012 zahrálo malé
saxofonové kvarteto
ZUŠ Horní Počernice
pod vedením Pavla
Fiedlera.

CAVEMAN
Režie: Patrik Hartl
Hudba: David Kraus
Produkce: POINT s.r.o.
Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.
Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteligentního humoru. Hraje Jan Holík
nebo Jakub Slach
Vstupné 320, 300, 280 Kč
Čtvrtek 28. února v 19.30
Neil Labute
NÁŠ TIP

TLUSTÝ PRASE
Městské divadlo Mladá Boleslav
Režie: Petr Mikeska

Hlavní partner
Divadla Horní Počernice

Hořká komedie, jejímž hlavním nehrdinským hrdinou je mladý muž, který
se zamiluje do tlusté holky. Helena je
mladá, chytrá, sympatická, zdánlivě
ideální dívka, která má ale kila navíc.
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Rekordní Adventní trhy na Chvalské tvrzi
V neděli 9. prosince mrzlo až praštělo, ale ani mráz neodradil návštěvníky
tradičních adventních trhů na Chvalské
tvrzi, aby přišli, nakoupili dárky a vánoční výzdobu a udělali si krásný den.

Dobrou náladu nezkazilo ani odpolední
chumelení, které romanticky zasypalo
Chvalskou tvrz sněhem.
Alexandra Kohoutová

Návštěvníků byl letos rekordní počet
a přijížděli z celé Prahy i okolí. Přilákala
je totiž nejen možnost před Vánocemi nakoupit, ale lví podíl na vysoké
návštěvnosti měl i bohatý doprovodný
program Chvalského zámku a rodinného centra MUM. Chvalský zámek,
který Adventní trhy připravil, uspořádal
hojně navštívenou Pohádkovou neděli
na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními
tradicemi a rodinné centrum MUM lákalo
do kočárovny zámku oblíbeným Vánočním veselím. V kočárovně se tvořilo,
zpívalo, hrálo na harmoniku a veselilo,
na zámku provázela děti víla Ohnivka vánoční výstavou Vánoce našich babiček
a na Chvalské tvrzi vonělo svařené víno,
trdelník a další vánoční dobroty. Navíc
adventními trhy i zámkem procházely
tajemné bílé postavy - Lucie, které kontrolovaly čistotu a hygienu na stáncích.
Certiﬁkát čistoty udělilo kolokvium Lucií
všem stánkům i Chvalskému zámku.
Jen návštěvnost na Chvalském zámku
o druhé adventní neděli činila 377 lidí
a na Chvalské tvrzi bylo lidí ještě o něco víc.

Vítězkami druhého ročníku soutěže Chvála pečení

Emília Krajňáková a Marie Kovářová
Chvalský zámek ve spolupráci s Pekařstvím Moravec a MČ Praha 20
uspořádal před Vánocemi druhý ročník
soutěže Chvála pečení aneb jak se peče
v Horních Počernicích. Porota ve složení
Bohumil Moravec /předseda/, Hana Moravcová a Jiří Beneda jr. hodnotila celkový dojem z kolekcí, tvořených minimálně
patnácti kusy a třemi druhy cukroví, dále
samozřejmě chuť a originalitu provedení. V kategorii nejchutnější cukroví
zvítězila Marie Kovářová, za nejkrásnější
označila porota cukroví Emílie Krajňákové. Slavnostního vyhlášení soutěže
se zúčastnilo všech jedenáct přihlášených soutěžících. Vítězky obdržely od
obce poukázky na nákup v Hornbachu
ve výši 2000 korun, všechny soutěžící
navíc vánočku od Pekařství Moravec.
Nutno dodat, že soutěž byla maximálně
vyrovnaná a všechno cukroví vynikající.
Však také po předání cen rychle zmizelo
během zasvěcené diskuse (nejen dam)
o pečení při kávě a čaji.
-dm-
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Za nejkrásnější označila porota cukroví
Emílie Krajňákové

Porota soutěže Chvála pečení: Bohumil
Moravec, Hana Moravcová a Jiří Beneda

V kategorii nejchutnější cukroví zvítězila
Marie Kovářová

Soutěž byla maximálně vyrovnaná a všechno cukroví vynikající.

Lednové Večerníčky a pohádky
na Chvalském zámku
Co se bude dít v lednu u nás na zámku?
Nejprve společně se třemi králi a živými
velbloudy, ale hlavně s vámi, slavnostně
zavřeme dveře za Vánocemi při tradiční
a oblíbené akci Zavírání Vánoc. Už jste
si možná zvykli na to, že zima na Chvalském zámku bývá pohádková. Je tomu
tak i tentokrát, a snažili jsme se, aby
se výstavy líbily malým i větším dětem
a dospělým. Čekají vás obrázky Maxipsa Fíka a další pohádkové ilustrace
výtvarníka Jiřího Šalamouna, animované postavičky z celovečerního ﬁlmu
Autopohádky a celé zámecké sklepení
se promění v interaktivní hernu pro děti.
Na velkých panelech vás čekají obrázky
a soutěže Krtečka, Myšky a dalších kamarádů, takže děti si u malých stolečků
i na koberečcích mohou sednout, plnit
úkoly a hrát si. Na zámek opět zavítá
překrásná princezna Zlatovláska a rozverná víla Ohnivka. Děti, nezapomeňte
se zapojit do výtvarné soutěže O nejohnivější vílu Ohnivku. Nezapomněli jsme
ani na dospělé, kterým prodejní galerie
a kočárovna nabídne obrazy Jarmily
Švehlové, Petry Nenadlové a později
i naší oblíbené autorky Jarmily Králové.

Od 13. 1. do 31. 3. 2013

Od 19. 1. do 31. 3. 2013

Velká výstava pro děti i dospělé
Večerníčky na Chvalském zámku

Večerníčky na Chvalském zámku:
Zdeněk Miler dětem

Maxipes Fík a další tvorba Jiřího
Šalamouna a Autopohádky

V zámeckém sklepení čeká na děti velká interaktivní herna s velkými obrázkovými panely Krtečka a jeho kamarádů.
Panely mají rozměr až 2 × 2 metru
a tvoří rozevřenou knihu, v níž děti plní
úkoli a hrají si. Interaktivní hry probíhají
u stolečků, na kobercových čtvercích
a na polštářích.

V celém výstavním prostoru prvního
patra vás čeká rozsáhlá výstava oblíbených hrdinů z dětských Večerníčků, kde
děti uvidí obrázky Maxipsa Fíka a další
tvorbu výtvarníka a ilustrátora Jiřího
Šalamouna. Kromě oblíbeného Maxipsa
a jeho kamarádky Áji vás zaujmou
např. ilustrace z ﬁlmů a knih: Pan Tau,
Hlemýžď čili šnek, Poslední Mohykán,
Pán ze San Francisca, Opilý kocour či
Kaštanka. Zároveň uvidíte animované
postavičky a výjevy z celovečerního
ﬁlmu pro děti i dospělé Autopohádky, na
němž se podílel legendární režisér Břetislav Pojar a výtvarník Pavel Koutský.

Neděle 20. 1. od 15 hod.

Slavnostní otevření výstavy
Večerníčky na Chvalském zámku
Slavnostní otevření rozsáhlé výstavy:

Do neděle 6. 1. 2013

Nádraží na zámku, zapomenuté
objevy a vynálezy
Do neděle 13. 1. 2013

Vánoce našich babiček aneb
skříňové betlémy, ozdoby a dárky
Přijďte se rozloučit s letošními Vánocemi
na výstavu skříňových betlémů, starodávných ozdob a dobových dárků.

Maxipes Fík a další tvorba Jiřího Šalamouna, Autopohádky a Zdeněk Miler
dětem. Těšte se na příjemný doprovodný
program i s osobní návštěvou pana Jiřího
Šalamouna. Proběhne i vyhlášení vítěze
celoroční soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky a vítěze výtvarné soutěže
O nejohnivější Ohnivku.
Otevření výstavy Večerníčky na Chvalském zámku se osobně zúčastní herec
Josef Dvořák.

Do neděle 13. 1. 2013

Statečná Faruza – ﬁlmový
loutkový ateliér na zámku

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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Neděle 6. 1. od 14 do 16 hod.

Zavírání Vánoc
na Chvalském zámku

Komentovaná prohlídka na objednávku
s překrásnou princeznou Zlatovláskou, která provede děti i rodiče celým
zámkem a zbrusu novou výstavou
Večerníčky na Chvalském zámku (Maxipes Fík, Autopohádky a Zdeněk Miler
dětem). Čekají vás úkoly, kterými budete
usilovat o Zlatovlásku jako statečný Jiřík.
Zlatovláska zazpívá i písničky z oblíbené
ﬁlmové pohádky. Nečekejte, zda se na
vás dostane na místě a objednejte se
předem! Jedna prohlídka trvá 40 minut,
Zlatovláska provází vždy v celou hodinu
od 10 do 17 hodin (poslední prohlídka
v 16 hodin). Rezervace a informace
o ceně na tel.: 281 860 130 nebo
infocentrum@chvalskyzamek.cz.

Do neděle 20. 1. 2013

Jarmila Švehlová: Obrazy
Prodejní výstava obrazů známé herečky
a malířky v galerii Chvalského zámku.
Jarmila Švehlová působila v Divadle
pod Palmovkou a v Karlínském divadle.
Známá je také její televizní a rozhlasová
tvorba nebo dabing. Od roku 2003 se
intenzivně věnuje malování. Ve snaze
najít osobitý výraz se nechává inspirovat
různými směry, od krajinomalby přes
esoteriku až k abstrakci. Velkou inspirací
Jarmily Švehlové je také hudba.

Neděle 20. 1. od 10 do 17 hod.

Pohádková neděle s vílou
Ohnivkou a Večerníčky

Do neděle 20. 1. 2013

Nezbedná a rošťácká prohlídka s vílou
Ohnivkou, která žije na Chvalském zámku.
Víla provede děti i rodiče celým zámkem
a zbrusu novou výstavou Večerníčky na
Chvalském zámku (Maxipes Fík, Autopohádky a Zdeněk Miler dětem). Děti získají
sladkou odměnu. Nečekejte, zda se na
vás dostane na místě a určitě se objednejte předem! Jedna prohlídka trvá 40 minut,
víla provází vždy v celou hodinu od 10 do
17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin).
Rezervace a informace o ceně
na tel.: 281 860 130 nebo
infocentrum@chvalskyzamek.cz.

Prodejní výstava Mgr. Petry Nenadlové
v kočárovně Chvaského zámku. Autorka
se zabývá výrobou šperků a květinových vazeb a také interiérovou malbou
a výrobou objektů ze dřeva, skla a kovu.
Nejoblíbenějším výtvarným materiálem
jsou křídy a latex. Samostatné výstavy
v letech 2007, 2010 a 2011.

Petra Nenadlová: Obrazy

Od úterý 22. 1. do neděle 3. 3. 2013
Slavnostní vernisáž ve středu 23. 1.
od 18 hod. v galerii zámku

Jarmila Králová: Obrazy

Tradiční a oblíbená akce se třemi králi
a živými velbloudy. Přes Chvalskou tvrz
přijedou na Chvalský zámek tři králové
na velbloudech, které si děti mohou
pohladit na zámeckém nádvoří. V kočárovně zámku se tři králové pokloní
v živém obrazu Svaté rodině – Marii,
Josefovi a Ježíškovi. Vstup na akci zdarma. Zároveň můžete navštívit končící
výstavy Vánoce našich babiček, Nádraží
na zámku a statečná Faruza.

Sobota 19. 1. od 10 do 17 hod.

Pohádková sobota na zámku
se Zlatovláskou

Neděle 20. 1. od 15 hod.

Slavnostní otevření výstavy
Večerníčky na Chvalském zámku
Slavnostní otevření rozsáhlé výstavy Maxipes Fík a další tvorba Jiřího Šalamouna,
Autopohádky a Zdeněk Miler dětem. Těšte se na příjemný doprovodný program.
Vyhlášení vítěze soutěže s vílou Ohnivkou
a vítěze výtvarné soutěže O nejohnivější
Ohnivku.
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Oblíbené obrazy Jarmily Králové a absolventů kurzů jejího ateliéru J. K. Art. Autoři
Ilona Neumannová, Helena Veverková,
Helena Pěkná, Eva Ange a Josef Beraněc
začali jako amatéři malovat v kurzech
Jarmily Králové a dnes se věnují vlastní
tvorbě. Ta jim přináší nový rozměr do
života a jejich díla se díky chuti tvořit dají
srovnávat s díly profesionálních malířů.
Sama Jarmila Králová vytvořila designový
systém obrazů Královské barevné čtverce a zabývá se především olejomalbou
a akvarelem.
Atelier – Červená Skála 331,
Husinec – Řež, www.obrazykralova.cz
Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová, ředitelka

VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE O

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA LISTOPAD 2012

Milé děti, v listopadu jste se u nás na zámku mohly těšit z výstav Nádraží na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy a Statečná Faruza - ﬁlmový loutkový ateliér na zámku. Soutěže o kouzelný plamínek víly Ohnivky se v tomto měsíci zúčastnilo celkem 365 dětí, jen 11 odpovědí bylo
nesprávných. Víla Ohnivka zadala otázku k výstavě loutek z pohádky o holčičce Faruze. Otázka
zněla: Kdo vyráběl v pohádce o Faruze masky, které musely ženy a dívky nosit na obličeji?
Masky vyráběl kovář a vy jste se nenechaly zmást. A kdo je vítězem listopadového losování?
Vítězem je šestiletá Terezka Filípková z Horních Počernic, které tímto blahopřejeme. Kromě
věcné ceny se Terezka může těšit i na komentovanou prohlídku s princeznou Zlatovláskou.
Vítězové měsíčních losování pozor! V rámci slavnostního otevření výstav Večerníčky na Chvalském zámku, které proběhne v neděli 20. ledna, vylosuje ředitelka Chvalského zámku spolu
s vílou Ohnivkou absolutního vítěze celoroční soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky.

Přišel leden a Chvalskou tvrz zasypal sníh. Víla Ohnivka tančila mezi sněhovými vločkami a vypadalo to, jako by sníh zářil.
Najednou uviděla podivného panáka ze sněhu. Na hlavě měl hrnec a místo nosu mrkev. Děti jí řekly, že je to sněhulák.
Ohnivka se k němu radostně přihnala, že spolu budou kamarádit, ale sněhulák se začal mračit, povadly mu rysy a podezřele se zmenšoval. Pročpak se mnou nemluví a mračí se, říkala si Ohnivka. Ale čím víc se k němu přibližovala, tím víc se
sněhulák zmenšoval, mračil a roztával. Ohnivka zavolala děti, aby sněhuláka opravily. Ohnivá víla chodila kolem něj velkým
obloukem, aby už novému kamarádovi z Chvalského zámku neublížila. To za ni stejně jednou udělají sluneční paprsky.

O nejohnivější vílu Ohnivku
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti
Milé děti,

Podmínky soutěže:

jistě už znáte naši vílu Ohnivku. Je to
taková čiperná a občas trochu rozverná
osůbka sídlící odpradávna na Chvalském zámku. Od ledna 2012 se s ní
navíc můžete potkávat na zámeckých
výstavách. Hraje si s vámi na schovávanou a vy pak hledáte po zámku její
poztrácené plamínky. To ji moc baví
a vás také.

1. kategorie – předškolní děti,
2. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ,
3. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií,
4. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Ohnivka se však trochu stydí, a proto
se sama ukazuje jen někdy, například
při pohádkových víkendech s vílou
Ohnivkou. Pan malíř ji tam zahlédl
a namaloval. 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.

Termíny:

Technika je libovolná, formát obrázku
A4, A3 nebo A2.

• Obrázky odevzdejte nejpozději
do 11. ledna 2013 do 17 hodin na
recepci Chvalského zámku. Z druhé
strany obrázku uveďte jméno autora,
adresu bydliště nebo školy, věk,
u školních dětí třídu, zařazení do
kategorie a kontaktní 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 vystaveny na Chvalském zámku.
• Slavnostní vyhlášení vítězných
prací proběhne v neděli 20. ledna
v 15.30 na Chvalském zámku
v rámci slavnostního otevření výstavy
Večerníčky na Chvalském zámku
(Krteček, Maxipes Fík a Autopohádky).
Zároveň bude vylosován výherce celoroční soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky. Pro výherce výtvarné
soutěže i soutěže plamínkové je
připravena prohlídka s vílou Ohnivkou
a další ceny.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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Chvalský zámek připravuje výstavu s názvem

Jak se žilo v Horních Počernicích

Pomůžete nám?
Vážení hornopočerničtí,
vzhledem k tomu, že na 1. května 2013 připadá 5. výročí
otevření Chvalského zámku pro veřejnost, chtěli bychom při
té příležitosti náležitě oslavit naši obec výstavou o historických Horních Počernicích. Měla by se týkat historie dávné
i nedávné od doby, kterou pamatují nejstarší pamětníci, až
po 90. léta 20. století. Bez vaší pomoci by ale výstava o Horních Počernicích nemohla vzniknout. Určitě vlastníte staré
fotograﬁe, pohlednice, obrázky, staré zajímavé dokumenty,
nahrávky, ﬁlmy, deníky, vaše zapsané vzpomínky, předměty
denního užití, oblečení, ozdoby i věci související se slavnými
osobnostmi, které žily a žijí v Horních Počernicích.
V případě, že byste se chtěli spolupodílet na této výstavě,
budeme velmi vděční za vaši pomoc.

Všechny zapůjčené věci přijímá Ondřej Sedláček, který má
na starosti zámecké výstavy. Můžete přijít osobně, ideálně
po předchozí telefonické dohodě na č. 281 911 004, 281
860 130, mobilu 725 745 396 nebo
ondrej.sedlacek@chvalskyzamek.cz,
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Všechny věci přijímáme proti řádnému předávacímu protokolu a po skončení výstavy vám je vrátíme. V případě, že
byste se obávali zapůjčit originály fotograﬁí či dokumentů,
zajistíme jejich kopie.
Výstavní předměty potřebujeme shromáždit do 30. 1. 2013,
výstava bude zahájena 6. dubna 2013.
Děkujeme za vaši pomoc.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka

Poděkování z Bártlovky na zámek
Děkujeme zaměstnancům Chvalského zámku a Zlatovlásce za milé pozvání na
zámek a jeho prohlídku pro žáky z hornopočernické ZŠ speciální a z DC Paprsek.
MŠS, ZŠP a ZŠS Praha 9, Bártlova 83

Magda Moudrá v Českém rozhlase
Ve čtvrtek 13. prosince vystoupila na Vánočním
večírku v Českém rozhlase jedna z ﬁnalistek
soutěže Česko zpívá Magdalena Moudrá z Horních Počernic. Svým zpěvem zpříjemnila večer
několika stovkám rozhlasových zaměstnanců
a znovu prokázala, že se do ﬁnále pěvecké soutěže dostala oprávněně. Všichni účastníci večera
se shodli na tom, že má před sebou velkou
budoucnost.
Za její vystoupení jí mnohokrát děkujeme
a držíme palce do další pěvecké kariéry.
Zuzana Foglarová
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Smyčcový souboru ZUŠ Horní
Počernice v Dithmarscher
Musikschule v Heide
Na konci listopadu odjelo na pozvání ředitele Dithmarscher
Musikschule Richarda Ferreta sedmnáct mladých muzikantů
ze smyčcového souboru ZUŠ Horní Počernice do severoněmeckého Heide. Doprovázeni dirigentkou Věrou Matějákovou, ředitelem ZUŠ Liborem Zíkou a ředitelkou ZŠ Ratibořická
Janou Neudertovou absolvovali náročný program s několika
koncerty: v Gymnasiu Brunsbüttel, společný koncert s žáky
Dithmarscher Musikschule v Ole Schriewerie a adventní koncert v Kulturforum Heide-Ost společně s žáky Dithmarscher
Musikschule. Závěrečnou skladbu zde provedly spojené
smyčcové orchestry obou škol pod diregentskou taktovkou
Richarda Ferreta.
Během pobytu navštívili muzikanti tulení záchrannou stanici ve
Fridrichskoogu a podmořské akvárium v Tönningu, prohlédli
si města Meldorf, Brunsbüttel, Büsum a Nordhastedt a prošli
se vánočními trhy v Heide. Jana Neudertová a Libor Zíka se
setkali se starostou Brunsbüttelu Stefanem Mohrdieckem, aby
také jako členové výboru pro partnerství tlumočili pozdravy do
našeho partnerského města a informovali o našich plánovaných akcích v roce 2013. Do Horních Počernic přijede delegace z Německa koncem května, návštěvu hudebníků s Dithmarscher Musikschule očekáváme na přelomu října a listopadu.
-dm-

Další skvělý koncert učitelů
s pestrou dramaturgií
Další z řady skvělých učitelských koncertů, na kterých se
vždy představí maximální počet účinkujících, připravila
ZUŠ Horní Počernice na 26. listopad 2012 v Divadle Horní
Počernice. Organizátoři této akce se nemusejí obávat, že
účinkující budou v přesile. Obrovský zájem posluchačů byl
tentokrát dokonce na hranici bezpečnostních předpisů, které
nedovolují překročit kapacitu sálu divadla. Kdo nepřišel včas,
musel odejít, nebo koncert pouze poslouchat z foyer. V programu zazněly skladby z klasické hudby, ale na své si přišli
i příznivci jiných žánrů. Velmi pestrým obsazením nástrojů
vznikala i zajímavá seskupení v jednotlivých skladbách
a výsledek byl podle ohlasů diváků skvělý. Koncert učitelů byl
milým setkáním s pestrou dramaturgií. “Díky za krásný zážitek
patří více než třicítce učitelů, kteří se na koncert pečlivě připravovali, ale také všem, kteří si je přišli poslechnout a jejich
záslužnou práci podpořit,” zhodnotil vystoupení svých kolegů
ze ZUŠ Horní Počernice její ředitel Libor Zíka.
Dana Mojžíšová

Koncert učitelů ZUŠ v hornopočernickém divadle
Smyčcový soubor ZUŠ Horní Počernice s dirigentkou Věrou
Matějákovou, vlevo ředitel ZUŠ H. Počernice Libor Zíka a ředitel
Dithmarscher Musikschule Richard Ferret.

Pozvánka na lednové koncerty
Út 15. 1. v 18.00
Koncert žáků ﬂétnové třídy
Z. Bandúrové a žáků klavírní
třídy M. Čermákové
Sál ZUŠ
St 16. 1. v 18.00
Koncert žáků ﬂétnové třídy
J. Boškové
Galerie 14, Černý Most

Pá 18. 1. v 17.00
Koncert žáků klavírní třídy
K. Raškové
Sál ZUŠ

Út 22. 1. v 18.00
Koncert žáků klavírní třídy
R. Poliakové
Sál ZUŠ

Po 21. 1. v 18.00
III. Hudební večer –
tradiční koncert žáků školy
Sál ZUŠ

Pá 25. 1. v 17.00
Koncert žáků ﬂétnové třídy
D. Vandělíkové
Sál ZUŠ
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NAŠI JUBILANTI V LEDNU
KALISTOVÁ ANNA

HYKOVÁ ANEŽKA

JENELOVÁ JAROSLAVA

STEJSKAL JAROSLAV

LÉROVÁ IRENA

PODZIMEK MILOSLAV

PETROFOVÁ OLGA

RŮŽIČKOVÁ BLAŽENA

SOMROVÁ ANNA

STRAKOVÁ JIŘINA

ŠTIPKA ROBERT

VALEŠOVÁ MARTA

MAREŠOVÁ MARIE

BORKOVEC JAROSLAV

BOUDA LUDVÍK

MLÍKOVSKÁ MILOSLAVA

BRÁZDOVÁ VĚRA

MARKOVÁ JARMILA

TICHÁ IRENA

FUKSOVÁ MÁRIA

PLECHINGER JOSEF

TRÁVNÍČEK JAROSLAV

RUNKASOVÁ VRATISLAVA

ROUŠAROVÁ MARIE

ZEMANSKÁ ZDENKA

SMÍTKOVÁ BEDŘIŠKA

DUŠKOVÁ LIBUŠE

ULLMANNOVÁ MARIE

VČELKA ZDENĚK

FÍČKOVÁ EVA

VOŠTERA KAREL

HRADECKÁ FRANTIŠKA

HAMPACHEROVÁ EVA

ZÁLOHOVÁ JARMILA

JEŘÁBKOVÁ LUDMILA

JEŽKOVÁ VĚRA

MÍKA BLAŽEJ

BLECHOVÁ HANA

SALAVOVÁ LUDMILA

VONDRUŠKOVÁ MILADA

KRÁLOVÁ JARMILA

STRNADOVÁ MIROSLA

RADOVESNICKÁ MARIE

SOUČKOVÁ HANA

VAVIOLA JÁN

FIALOVÁ KVĚTA

ŠKOPEK VÁCLAV

HRUŠTINCOVÁ MARGITA

ŠPILLER FRANTIŠEK

PROGRAM ZO SENIOŘI
V LEDNU 2013
STŘEDA 9. LEDNA V 14.00

BESEDA V KLUBOVNĚ
ÚTERÝ 8. LEDNA V 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
S LUDVÍKEM HESSEM
ÚTERÝ 22. LEDNA

NA DNO PRAVĚKÉHO MOŘE
VYCHÁZKA SE ZDENOU ČERNOU
SRAZ V 10.00 VE STANICI
METRA B - JINONICE
STŘEDA 23. LEDNA V 14.00

LOKALITA CHVALY A PODZÁMČÍ
BESEDA S KRONIKÁŘEM
HUBERTEM ANTESEM

STŘEDA 30. LEDNA V 14.00

LETEM SVĚTEM

VYPRÁVĚNÍ BRIGITY VANĚČKOVÉ O TUNISU
STŘEDA 6. ÚNORA V 14.00

VOLNÉ POVÍDÁNÍ V KLUBOVNĚ
A STOLNÍ HRY
ZA VÝBOR ZO SENIOŘI HORNÍ POČERNICE
ILONA JUKLOVÁ A LIBUŠE FROUZOVÁ,
TEL.: 721 002 992 NEBO 607 172 008
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Milí naši čtenáři,
zdravíme vás v novém roce 2013. Přejeme pevné zdraví, sílu ke zvládání úkolů,
které jsou před vámi, a hlavně dost
důvodů k radosti a naději.
Děkujeme za váš zájem o naši knihovnu. Přejeme si, aby i v tomto roce byla
pro vás oázou klidu a pohody, místem
přátelského setkávání, studnicí duševní
potravy a zdrojem kvalitních informací.
A ještě jedno přání z pera Františka
Novotného:
„Ať mají tvé ruce vždycky schopnost
a příležitost pracovat. Ať mají tvá ústa
a tvé dlaně schopnost pohladit. Ať je
v tvé peněžence vždycky pár mincí,
kterými můžeš poděkovat žebrákům.
Ať slunce dobře svítí na okno tvé rodiny.
Ať po každém dešti následuje duha.
Ať máš vždy nablízku ruku přítele.
Ať Bůh naplní tvoje srdce radostí
a obdivem k životu.
Ať se dál potkáváme spolu v dobrém
na dobrých cestách.
Ať nikdy v knížce tvého života nechybí
stránky víry, lásky a naděje.“

Literární výročí
9. ledna 1890 se v Malých
Svatoňovicích narodil Karel Čapek.

Lenka Hulanová
Internetová kriminalita
páchaná na dětech
Děti byly odjakživa
snadnou kořistí pro
pachatele jakékoli
trestné činnosti, hlavně pro svou důvěřivou povahu, naivitu
a nezkušenost. Děti
oplývají přirozenou
zvědavostí a dychtivostí zkoušet stále
nové věci. Toto zkoušení a poznávání jim
dnes velmi usnadňuje internet. Pachatelé
internetové kriminality to vědí a dokážou
toho patřičně využít. První část knihy nás
na konkrétních příkladech seznamuje
s nejznámějšími druhy internetové kriminality páchané na dětech a se základními
psychologickými poznatky o pachatelích
a obětech. Druhá část knihy je věnována
výzkumu kazuistik dětských obětí internetové kriminality a zkušenosti dnešních
dětí s internetem. Kniha je určena nejen
odborníkům z řad psychologů, pedagogů, kriminalistů, sociálních pracovníků či
soudců, ale i rodičům a laické veřejnosti,
kterým mimo jiné poskytuje návod, jak
děti v kyberprostoru chránit.

Martin S.
Já, hráč
Příběh opravdového gamblera

Jeho osobnost a dílo je symbolem
kulturního i občanského života první demokratické Československé republiky.
Jeho humanistický odkaz vyzdvihující
drobnou praktickou službu obyčejnému
člověku nám zní i do našich dnů: „Dnešnímu světu není třeba nenávisti, nýbrž
dobré vůle, ochoty, shody a spolupráce. Je mu třeba vlídnějšího morálního
klimatu; myslím, že by se s trochou
obyčejné lásky a srdečnosti daly ještě
dělat zázraky.“
Za kolektiv knihovny
Božena Beňová

Kniha je výjimečná
už proto, že taková
díla často nevycházejí. Snad už navždy
vyléčený gambler tu
vypráví svůj pravdivý životní příběh,
z něhož člověka
mrazí v zádech.
Býval to ambiciózní
mladík, sportovec,
jenž založil a vedl úspěšnou tenisovou školu, studoval práva, věnoval se
obchodu s realitami, vydělával hodně
peněz. Nakonec v ruletě utopil celkem
7 800 000 korun. Vytloukal v dluzích
klín klínem, půjčku půjčkou, zažil děs
z věřitelů, hrůzu z exekucí, nechutné vydírání lichvářů. Stál na Nuselském mostě
a chystal se skočit dolů. Nicméně přesto
coby gambler nepřestal doufat, že svoje
ﬁnanční zoufalství zalepí úspěchem
v kasinu. Dostal se na šikmou plochu
a peníze na dluhy, život i hru hledal za
hranou zákona.

Martin Luther King jr.
Odkaz naděje
Kniha je prvním výborem z díla Martina
Luthera Kinga jr. v češtině. Svým rozsahem
a záběrem je to zároveň
výbor reprezentativní. Obsahuje celkem
dvacet textů různého
rozsahu a formy –
články, projevy, kázání,
rozhovor. Nejstarší je
článek Náš zápas z roku
1956, následují slavné i méně slavné texty
z 50. a 60. let. Knihu po předmluvě Erazima
Koháka uvozuje slavný Odkaz naděje –
esej publikovaný až po Kingově smrti.
Zakončuje ji Kingovo poslední kázání Vidím
zaslíbenou zemi – pronesené 3. dubna
1968, tedy den předtím, než byl zavražděn.

Stanislav Motl
Cesty za oponou času 3
Autor o knize říká: “
Miluji život. Také proto,
že mi dává možnost
potkávat lidi s nevšedními příběhy, psát o nich
nebo natáčet rozhlasové a televizní dokumenty. Některé z těchto
neobyčejných příběhů
vám nyní předkládám.”
V této knize najdete
např. kapitoly Poslední z Titaniku, Česká stopa
Adolfa Eichmanna, Smutek Hugo Haase nebo
Ztracená závěť Lídy Baarové, ale i další zajímavé příběhy o odvaze i zločinu.

Unni Lindellová
Medová past
Jednoho letního
podvečera záhadným
způsobem zmizí sedmiletý chlapec. Několik dní poté zahyne
pod koly neznámého
vozu lotyšská dělnice.
Jakkoli je to nepravděpodobné, postupem
času se ukáže, že obě
tragédie spolu těsně
souvisí. Policejní vyšetřovatel Cato Isaksen
má z tohoto dvojitého případu noční můry
i proto, že mu do týmu nasadili novou
a nesnesitelnou kolegyni, která se ani na
krok nehne bez svého otravného psa.
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Hlásit se můžete na tyto termíny:
17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3. a 11. 4.

Příměstský tábor
o jarních
prázdninách

Dům dětí
a mládeže
může najít
i na facebooku

Přijímáme přihlášky na příměstský tábor
v době jarních prázdnin 18. – 22. 2. 2013
denně od 8 do 16 hod.
Cena za pět dní 700 Kč
Pro děti je připravena spousta her,
soutěží, dobrodružství, legrace a samozřejmě také výlety. Příměstský tábor
je vhodný zejména pro děti ve věku
od 7 do 10 let.

Na naši stránku Dům dětí a mládeže
Horní Počernice přidáváme pravidelně
nové fotograﬁe, videa a další příspěvky.
Přijďte se podívat na novinky a napsat
nám své názory.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Informace a přihlášky v kanceláři DDM
nebo u hlavní vedoucí tábora Hany
Volfové na tel.: 281 925 264
nebo volfova@ddm-hp.cz.
Nezapomeňte si místo rezervovat včas,
počet míst je omezen.

Výtvarná
řemesla pro
mládež a dospělé
Klub probíhá vždy od 17.30 do 19.30,
účast je možná pouze po předchozí
rezervaci na tel.: 281 925 264 nebo
volfova@ddm-hp.cz.
Hlásit se můžete na tyto termíny:
15. 1. a 12. 2.
Pedig miska
Cena 150 Kč + částka za zvolené dno
19. 3. a 16. 4.
Tiffany Cena 50 Kč + materiál

Keramika pro
mládež a dospělé
Vždy od 17.30 do 19.00
Cena za lekci 150 Kč včetně hlíny,
glazury a výpalu
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Fotograﬁe z vánočních dílniček, výstavy
a vystoupení v DDM 15. prosnce 2012

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

ZÁPISY NA 2.
POLOLETÍ 2012/2013

na téma porod. Lektorky J. Veselá
a Z. Dubová
Cena 120 Kč

Kurzy pro děti i dospělé – výtvarka, keramika, angličtina, francouzština, tanečky

JAK ZÍSKAT PRÁCI

• 3. – 13. 1. pro stávající frekventanty
kurzu pokračující i v dalším pololetí
• od 14. 1. pro nové zájemceZápisy
osobně v MUMu či online
na www.rcmum.cz.

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

MASÁŽE MIMINEK
11. 1. 9.30 – 12.00
Masáže kojenců jsou druhem nonverbální komunikace, díky hmatovým 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,
lépe usínají. Lektorka Zuzana Saifrová
Cena 140 Kč

KYBERŠIKANA
16. 1. 19.00 – 21.00
Co kyberšikana znamená, varovné
signály, jak s ní pracovat a jak ji řešit.
Téma bude úzce propojeno s bezpečným pohybem dětí a dospívajících na
internetu, který může výrazně přispívat
k minimalizaci krizových situacích, vzniklých nesprávným užíváním internetu,
případně může také kyberšikaně zabránit. Seminář bude teoretický i praktický,
s využitím interaktivních forem práce.
Lektorka Markéta Exnerová
Cena 100 Kč

ŠESTINEDĚLÍ A KOJENÍ
16. 1. 18.00 – 20.00
Povídání s porodní asistentkou a dulou
o období šestinedělí, kojení, poporodní
blues. Volné pokračování povídání

17. 1. 18.30 – 20.30
Neztraťte se ve vlastním životopisu
a buďte sami sebou. Proces psaní
životopisu a motivačního dopisu, různé
úvazky s důrazem na ﬂexibilní formy práce. Lektor Petr Skondrojanis
Cena 50 Kč

TKÁŇOVÉ SOLI
23. 1. 18.30 – 21.00
Tkáňové soli se vyskytují v organismu
a zajišťují jeho správné funkce. Jejich
užíváním lze dorovnat hladiny potřebných látek v organismu a tím omezovat
jeho onemocnění. Na přednášce se
s jednotlivými tkáňovými solemi seznámíte a naučíte se, jak vybrat tu správnou. Lektorka Jana Balušíková
Cena 190 Kč

PRACOVNÍ POMĚR
A DOHODY MIMO
PRACOVNÍ POMĚR
24. 1. 18.30 – 20.30
Vznik pracovního poměru, pracovní
smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, nevyplácení mzdy - možnosti řešení, dohoda
o provedení práce, dohoda o pracovní
činnosti, možnost práce na mateřské
dovolené, návrat do zaměstnání po
skončení mateřské (rodičovské) dovolené. Lektor JUDr. Radim Žiška
Cena 80 Kč

SOUROZENECKÁ ŽÁRLIVOST
A RIVALITA
30. 1. 18.30 – 20.30
Co je typické pro prvorozené a druhorozené dítě a co pro benjamínky?
Jaké charakteristiky jsou dítěti vlastní
a jaké souvisí spíše s jeho rolí v rodině?
Můžeme zařídit, aby se sourozenci měli
rádi? Co dělat, když spolu soupeří?
Můžeme být úplně spravedliví? Co dělat
s rodinnou „černou ovcí“? Lektorka Iva
Jungwirthová
Cena 200 Kč

ANGLIČTINA PŘED
NÁSTUPEM DO PRÁCE
Běžné fráze, základy obchodní angličtiny, příprava na pohovor a životopis v AJ.
Měsíční rychlokurz v tek 10.00 – 12.00,
začátek v průběhu ledna po naplnění
kapacity. Lektorka Mgr. Zuzana DubováCena kurzu 1200 Kč

PŘIPRAVUJEME
• Světlo ženy – ženy v rytmu
svého cyklu
• Kdo z koho aneb povídání
o dětském vzdoru
• Magie, energie, intuice

Masáže kojenců prohlubují vazbu
mezi rodiči a dětmi.
Foto: Gabriela Kutalová

Školička pro děti 3 – 5 let.
Nepropásněte zápisy na další pololetí.
Foto: Gabriela Kutalová

Milí přátelé MUMu,
přejeme vám šťastný
nový rok 2013 a věříme,
že budete s námi
a my s vámi.
Tým RC MUM
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Zemědělství
O úrodnost půdy a jejím zlepšování na pozemcích méně kvalitních je podle přehledu ve všech obcích okresu pečováno s velkou pozorností. Dokládáno je to například i tím, že v posledním
desetiletí je rozvíjeno odvodňování pozemků a také jejich
scelování. Jako zajímavý je pak hodnocen počin v odvodňování provedený statkářem a starostou v Čertousích panem
J. V. Veselým, který opatřil nákladnou a velmi účelnou drenáží
větší část svého dvora. Také v roce 1890 bylo pokračováno
v posledních dvou letech prováděného odvodňování vlhkých
pozemků při dvoře kyjském. Jeho nájemce pan M. Dubský
pro lepší obdělávání zdejších těžkých půd zakoupil ještě také
nákladný parní pluh. Odvodňování /meliorace/ pozemků bylo
také prováděno v Letňanech a v Ďáblicích, kde tyto náročné
práce prováděli statkáři obou vsí společně.
V roce 1889 ustavené vodní družstvo započalo s úpravou
a regulací potoka Rokytky jako základ pro následující odvodnění mokrých pozemků v údolí Svépravického potoka a dále
potokem chvalským, přes Dolní Počernice až do Kyjí.

K pozemkové držbě je v přehledu k roku 1890 mimo jiné také
uvedeno, že ač během posledních desetiletí bylo mnoho
dřívějších statků na menší rozděleno, ve své většině zůstal
předchozí stav až na drobné změny zachován. K procesu dělení přispělo zrušení nedělitelnosti selských statků, když snadná
dělitelnost pozemků se stala naléhavou potřebou pro rozvíjející
růst hlavního města, jeho předměstí i některých obcí. Přitom
v některých obcích naopak došlo k scelování půdy do větších
celků držby. Zejména tomu bylo například v Horních Počernicích, Ďáblicích, Klíčanech a Kojeticích.
V části o využívání půdy je také uveden přehled o plochách obdělávaných k výrobě krmiv pro chovaná hospodářská zvířata.
Jejich celková plocha v karlínském okrese v daném roce představovala 3.090 ha, což bylo téměř 20 % z výměry zemědělské
půdy okresu. K tomu navíc nemalé množství krmení se jako
odpad vrací zpět do zemědělství po zpracování některých
výrobků zpracovatelskými závody.

Celkovým možnostem zajištění dostatku krmiva odpovídají pak i stavy chovaných hospodářských zvířat v jednotlivých zemědělských závodech. Jaké byly stavy zvířat ke konci roku 1890 v našich původních obcích udává následující přehled v kusech:

Zvířata
Koně
Voli
Krávy
Ostatní hovězí dobytek
Kozy
Prasata

Chvaly
43
43
98
49
71
48

Horní Počernice
Čertousy
91
74
265
124
97
113

Chov koní byl určen výhradně pro hospodářské práce. Jejich
stav byl doplňován většinou nákupem, jen zřídka vlastním
odchovem. Tažná síla koní byla doplňována chovem volů
a v malých hospodářstvích využíváním krav.
Chov hovězího dobytka měl převahu v chovu krav pro výrobu
mléka. Vlastní odchov byl však přesto prováděn v menší míře.
Většinu krav i volů chovatelé dobytka dokupují na pořádaných
trzích. Z čistokrevných plemen jsou nejvíce chována plemena: švycké, pinzgavské, algavské a jejich kříženci s českým
strakatým skotem. Průměrná dojivost za okres v roce 1890 byla
1.679 litrů na krávu a rok, to je 4,6 litrů na den. Celkem množství vyrobeného mléka v okrese za rok v přepočtu na obyvatele
představovalo 1/3 litru na den. Vyráběné mléko bylo většinou
odprodáváno překupujícím mlékařům, kteří jej dováželi k prodeji
do Prahy. Hospodáři s většími stády chovaných krav mléko odváděli do parní mlékárny pana rytíře Freye ve Vysočanech, která
při jeho zpracování vyráběla máslo a sýry.
Ve Chvalech byla průměrná dojivost na krávu za rok 1.479 l,
tj. 4,1 l na den. V Horních Počernicích to bylo 1.585 l za rok
a 4,3 l na den a ve Svépravicích 1.043 l na rok, tj. 2, 9 l na den.
Chov dobytka vepřového se rozmohl jak co do množství, tak
do kvality v posledních letech. Ve velkých hospodářstvích jsou
chována zejména čistokrevná plemena: české, yorkshirské
a berkshirské a v menším počtu jejich kříženci. U nejmenších
hospodářství a u bezzemců jsou nejčastěji chováni kříženci
a také uherští bagouni. Z chovu nadobro v okrese vymizely
ovce, které nahradil chov koz s velkým vzrůstem u nejmenších
hospodářství.
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Svépravice
Xaverov
20
8
46
31
13
42

okres
celkem
2091
2194
4654
1623
2282
4570

K chovu drůbeže je v přehledu okresu uvedeno, že sice její
chov nechybí v žádném hospodářství, ale chovům se nevěnuje
dosud taková pozornost, jaké by si zasluhoval. Chovány jsou
nejvíce slepice, kachny a holubi, v menším množství ještě husy
a krůty. Na okrese byly v roce 1890 pouze tři větší chovy slepic
ušlechtilých plemen a to v Horních Počernicích u statkáře pana
Josefa Nolče, v Bášti u pana Josefa Schonfelda a v Drástech
u paní Vilemíny Novotné.
Velké obliby a mnoho příznivců mělo v karlínském okrese
včelařství. Zejména mnoho učitelů na zdejších školách mělo
krásné a účelně zařízené včelíny. Mezi několika význačnými
včelaři okresu z Libně, Bohnic, Velké Vsi a Klecan je jmenován
na předním místě pan Antonín Němeček statkář z naší původní
obce Svépravice. Kromě českých včel jsou chovány také včely
vlašské. V roce 1890 bylo v okrese celkem 390 včelstev.
K chovu ryb bylo uvedeno, že na rybnících chovají jejich majitelé převážně kapry a často pronajímají jejich vody obchodním rybářům z Prahy. Pokud některým obcím jsou příslušné
také části břehů Vltavy, bývají jimi pronajímány na delší dobu
Rybářskému klubu v Praze, který pečuje o zákonnou ochranu
ryb a dílem se také stará o násadbu nových ušlechtilých druhů
ryb. Chov ryb ve vlastním slova smyslu se na okrese neprovádí. Násada do rybníků je nakupována.
V příštím pokračování také něco o průmyslu zpracovávajícím
zemědělské produkty na okrese.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Mimořádné události spojené se zimním obdobím
Nástup zimního
období přináší
kromě radosti
milovníkům
zimy a vyznavačům zimních
sportů také
řadu starostí a nepříjemných událostí
spojených s poklesem teplot, vytápěním
objektů či vznikem námraz a přívaly
sněhu.Výjezdy hasičů v tomto období
souvisejí převážně s požáry spojenými
s provozem kotlů centrálního vytápění
a dopravními nehodami.
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základních pravidel.
Je-li před znovuuvedením zařízení do
provozu po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná údržba (čištění u zařízení na tuhá a kapalná paliva minimálně
3x ročně, u plynových zařízení 1x ročně)
a kontrola (1x ročně), hrozí jeho uživateli
kromě nebezpečí požáru i možnost otravy
oxidem uhelnatým. Ta může nastat jak
v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného
tepelného zdroje. Pro zvýšení bezpečnosti
při užívaní těchto zařízení doporučujeme
instalaci detektorů oxidu uhelnatého. Podrobně rozpracovává danou problematiku
nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Také pro snížení možnosti vzniku dopravní
nehody v zimním období je důležité dodržování určitých pravidel. Na co bychom
tedy neměli zapomínat? Např. na to, že
malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující.

Obětování minuty navíc a odstranění sněhu
nebo námrazy ze všech oken po celé jejich
ploše se jistě vyplatí. Nezapomeňme také
na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon
č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností
používat v období od 1. listopadu do 31.
března zimní pneumatiky. A také na to, že
pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit
o ca 20 kPa více než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech,
v lesních úsecích a ve vyjetých podélných
stopách. Odstup mezi vozidly je důležité
udržovat větší než na suché vozovce.
Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina
naší rychlosti v km. Mějme také na paměti,
že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá
k větší únavě a ospalosti, proto je nutný
pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
A jak se zachovat, pokud k dopravní
nehodě přece jen dojde? Vždy se nejdříve
snažte uklidnit sebe i zúčastněné osoby.
Zhodnoťte situaci. Při všech následných
krocích dbejte na vlastní bezpečnost. Vypněte motor havarovaného vozu a zajistěte
ho proti pohybu ruční brzdou či zablokováním kol. Označte místo nehody výstražným trojúhelníkem a zajistěte dostatečnou
signalizaci (výstražné osvětlení vozu,
reﬂexní vesty apod.). Zjistěte, kolik je na
místě zraněných. Orientačně posuďte stav
zraněných v tomto pořadí: 1. stav vědomí,
2. dýchání, 3. rozsah krvácení a další poranění. Zajistěte zavolání odborné lékařské
pomoci na telefonní lince 155 a řiďte se
pokyny operátora. Pokud je to možné,
pomozte účastníkům opustit místo nehody
a dostat se na bezpečné místo.
Nezřídka při dopravní nehodě zachvátí
vozidlo požár. Počínající malý požár se

pokuste uhasit ručním
hasicím přístrojem
nebo hasicím sprejem,
který by neměl chybět
ve výbavě žádného vozu. Po uhašení
oznamte požár vozidla na telefonní tísňové
lince 150. V případě, že nejste schopni
požár uhasit sami, opusťte vozidlo a ihned
volejte linku 150.
Závěrem ještě několik slov k častým
dotazům občanů v souvislosti s odklízením a nebezpečím pádu sněhu a ledu
ze střech.Za bezpečný provoz staveb,
tedy i za bezpečný stav a údržbu střech,
zodpovídají výhradně majitelé těchto
objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat
se o svůj majetek tak, aby neohrozili
zdraví, životy a majetek dalších osob. Měli
by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led
ze střech, aby nebyla střešní konstrukce
nadměrně zatížena a nebyli ohroženi
kolemjdoucí lidé nebo majetek. Příslušníci
Hasičského záchranného sboru ČR sníh
ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali
soukromou ﬁrmu, či se obrátili na technické služby popř. představitele své obce.
Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě,
kdy jsou bezprostředně ohroženy životy,
zdraví popř. majetek občanů. Hasiči ale
mohou pomoci v místech s větším pohybem osob (např. centra měst), na školách
nebo zdravotnických zařízeních.
por. PaedDr. Luďka Palzerová
kpt. Ing. Václav Kresta
HZS hl. m. Prahy

Mikuláš nezaspal ani na Chvalech...
„Hele, co letošní čertovské rojení?“
zeptala se mě kolegyně Hedvika jednoho
pondělního rána krátce poté, co jsem si
zalil svůj ranní čaj. Můj nechápavý výraz
vzbudil v Hedvičině obvykle pohotovém obličeji zděšení natolik výrazné, že
jsem se zmohl jen na: „Kdy to má být?“,
vyhrkl jsem, ale hned jsem si uvědomil jak
hloupou otázku jsem položil. Odpověď
„pozítří“ za mnou Hedvika spíše zakřičela na chodbě. Vyběhl jsem do druhého
patra do deváté třídy s prosíkem, který
naštěstí vždycky zabere. Rázem jsem měl
k dispozici pět čertů, dva Mikuláše a celý
zástup andílků. Prvotní pocit beznaděje
a zoufalství trochu opadl. „Jste úžasní,“
musel jsem pochválit své žáky, když mě
ujistili, že kostýmy mají doma ušité už
léta. „Zítra o velké přestávce se sejdeme
v jazykové učebně.“ Zprvu jsem si myslel,

že je to v suchu, avšak zkušenosti vzaly
zasvé, a tak špetka nervozity stejně kdesi
uvnitř žaludku uvízla. Právem. Druhý den
jsem se o velké přestávce v jazykovce ocitl zcela sám. „Máš jít do ředitelny,“ vytrhla
mě Lucka z myšlenek. Místo pozdravu mě
pan ředitel přivítal čertím zablekotáním.
Všechno je připraveno a zařízeno, pochopil jsem jeho nápovědu a chvátal jsem
zjistit, jak to je ve skutečnosti. Naštěstí
se milí deváťáci zapomněli jen dostavit,
kostýmy měli vesměs připravené.
Po závěrečném zredukování počtu zúčastněných měl Mikuláš magickou trojku
krásných andělů a čertí dvojku Barnabáše
s Domiášem. Ještě řetězy! nezděsil se
překvapivě ani jeden z čertů, nýbrž jeden
z andělů. Holky myslí na všechno, řekl jsem
si v duchu. To už do naší provizorní převlékárny vešel tělocvikář Pavel s náručí plnou

řetězů z tělocvičny. „Cajk,“ poděkoval Domiáš, zazvonilo na hodinu a my se tedy mohli
konečně vydat do ticha školních chodeb.
I přes prvotní zděšení z krátkého času na
přípravu se nám s Hedvikou dostalo několik pochvalných reakcí. A když jsme se na
sebe znovu podívali, tentokrát v pohledech
nebyl výraz zoufalství, ale ujištění, že naše
oblíbená improvizace nás opět nezklamala,
a že Mikuláš nezaspal. Těšíme se za rok.
Radek Fejt a Hedvika Zmeková
ZŠ Stoliňská
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Velký úspěch gymnastek
na Mistrovství republiky v Brně
Dne 1. prosince 2012 se družstvo
našich gymnastek ve složení Kateřina
Švábová, Denisa Hošková, Veronika
Švábová, Bára Čadová a Nicol Petříková zúčastnilo Mistrovství republiky
ve II. lize. Děvčata se kvaliﬁkovala
z 15. místa a po předvedení kvalitních
výkonů vybojovala nakonec velmi pěknou 7. příčku.
V sobotu 15. 12. se konalo poslední
gymnastické klání v roce 2012 – Vánoční závod v tělocvičně TJ Sokol Praha
- Vršovice. Závodilo se celkem v pěti
kategoriích a naše gymnastky získaly
hned pět medailí.
Ročník 2003:
Lucie Zahradníčková, 2. místo
Ročník 2004:
Natálie Králová, 2. místo
a Marie Doskočilová, 3. místo
Ročník 2005:
Aneta Kreibichová, 1. místo
Ročník 2007:
Nikola Kurfürstová, 1. místo
Mgr. Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

Zleva: gymnastky K. Švábová, D. Hošková, V. Švábová, B. Čadová, N. Petříková,
vzadu trenéři L. Rosendorf, L. Šotolová a Z. Hubáčková

Poděkování
Dne 5. 12. 2012 se v tělocvičně ZŠ
Ratibořická konala už 8. Mikulášská
besídka. Tradici TJ Sokol Horní Počernice jsme se rozhodli obnovit v roce
2005. Rádi jsme vzpomínali na dobu,
kdy jsme byli dětmi a chodili na Mikulášskou do „našeho Sokola“. Po roce
1989 se Mikulášská v tělocvičně už
nekonala, proto jsme si vzali organizaci
besídky na starost.
Chceme přece pro své děti jen to nejlepší. Léta běží, a my besídku stále připravujeme, i když naše dětičky pomalu odrůstají. A protože je doba, kdy málokdo
dělá něco zadarmo, dovolte mi, abych
zde vyjmenovala kamarády a sourozence, kteří mi s organizací Mikulášské
pomáhají. Do masek se oblékli Radek
Hlavica, Josef Pirkl, Standa Muhr, Anežka Řehořová a Janička Svitáková. Dále
pomáhali Alena Skálová, Šárka Spitzerová, Věra Korbelová, Věra Patrovská,
Karla Šubrtová, Marie Řehořová, Lenka
Šotolová a manželé Rosendorfovi. Zvlášť
děkuji manželovi za pomoc a podporu
mých bláznivých nápadů. Omlouvám se
za výčet jmen, ale je to jediná odměna
pro tyto nadšence, samozřejmě když
nepočítám spokojenost stovky dětí
a jejich rodičů, kteří se Mikulášské letos
zúčastnili. Děkuji opravdu všem.
Na závěr bych vám ráda popřála mnoho sil v novém roce 2013. Věřím, že se
s mnohými z vás setkáme v tělocvičně.
Za oddíl AE a SG Martina Doskočilová

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

Mikulášská
2012

Vánoční závod v tělocvičně
TJ Sokol Praha – Vršovice.
Naše gymnastky získaly hned
pět medailí.

Aneta
Kreibichová,
1. místo

Nikola
Kurfürstová,
1. místo

Lucie
Zahradníčková,
2. místo

Natálie
Králová,
2. místo

Marie
Doskočilová,
3. místo

Naši sportovci zaútočili na Mikulášskou laťku
V pátek 7. prosince 2012 se konala Mikulášská laťka, tradiční soutěž ve skoku
vysokém v naší školní tělocvičně. Družstva byla celkem vyrovnaně rozdělena
na chlapce a dívky. První místo mezi
dívkami obsadila Sára Bursová (130
cm), z chlapců všechny „přeskočil“ Tomáš Vejr a se 178 centimetry překonal
dosavadní rekord turnaje. Oba vítězové
jsou ze septimy B. Finále turnaje chlapců si nenechala ujít sekunda A, která
usilovně fandila všem přítomným sportovcům a vytvořila výbornou sportovní
atmosféru. Výkony všech sportovců
byly vyrovnané.
Jakub Kotrba, sekunda A

Návrat Václava Havla
Běžný školní den v pátek 23. listopadu jsme si zpříjemnili návštěvou Divadla Horní Počernice, kde byl celý
den věnovaný památce českého státníka, spisovatele
a dramatika Václava Havla. V dopoledních hodinách se
zde pro studenty středních škol odehrálo představení
Vernisáž. Díky výborným hereckým výkonům jsme měli
možnost seznámit se s absurdním dramatem a charakteristickými rysy Havlovy tvorby. Představení odehrál
soubor Divadla na tahu v režii Andreje Kroba. Soubor
je historicky spjat s Václavem Havlem i s Horními Počernicemi, kde se v roce 1975 uskutečnila světová premiéra
Žebrácké opery.
Nyní, po letech, v jiném sále a s jinou hrou, opět sklidili
herci velký úspěch. Po představení se konala beseda
s režisérem, jeho ženou Annou Freimanovou a fotografem Bohdanem Holomíčkem, který připravil projekci
fotograﬁí z doby, kdy se připravovala slavná premiéra
Žebrácké opery.
Vzpomínkový den byl večer zakončen představením
Zahradní slavnost. Tato akce všem připomněla, že Václav Havel byl člověk, který českému státu a jeho občanům v mnohém pomohl. Vždy bojoval za to, v co věřil, a dnes
mu právem náleží místo v učebnicích.
Eliška Králová, oktáva B

Studenti besedují s režisérem Andrejem
Krobem a Annou Freimanovou o Václavu
Havlovi, projekci fotograﬁí z doby disentu
připravil Bohdan Holomíček, autor fotograﬁe.

Řečniště
V klubu Klamovka se v prosinci konal
tradiční seminář Řečniště. Třídenní
rétorický seminář pro studenty
středních škol je rozdělený do šesti
tematických bloků a končí soutěžním
kláním. V prvním tematickém bloku
Neverbální komunikace, vedeném
Martinem Vasquezem, jsme se dozvěděli, jak při mluvení stát, tvářit se,
pohybovat. Odpolední blok Debata
a argumentace patřil Michalu Pečeňovi. Zde jsme byli upozorněni na
chyby, kterých bychom se měli při
argumentování vyvarovat.

Následující den jsme se seznámili
s Lenkou Šulcovou, která vedla blok
Rétoriky a prezentace. Účelem této lekce bylo nacvičit, jak ostatní přesvědčit
o našem výroku: tvořili jsme jednoduchou reklamu na služby pro imaginární investory. Čtvrtý blok Verbální
komunikace, vedený Gábinou Sittovou,
se zabýval intonací a stylistikou.
Poslední den začal workshopem Pavlíny Sedláčkové s názvem Improvizace, zacílený na naši bezprostřednost
a pohotovost při projevu. V odpoledním

bloku, který se věnoval praktické argumentaci, jsme měli za úkol sestavovat
pravdivé, kladné i záporné argumenty
na různé teze, které jsme vymýšleli
nebo je dostávali zadané.
Seminář byl završen velice zábavným
kláním o třech improvizačních, debatních a argumentačních disciplínách.
Celou soutěž provázel humor a dobrá
nálada. Byl jsem velmi rád, že jsem
patřil mezi oceněné a odnesl si diplom
za 1. místo.
Štěpán Mezenský, sexta A
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Ohlédnutí za uplynulým pololetí
v ZŠ Ratibořická
Ekotým opět v plné práci
Během října opět začal pracovat školní
Ekotým sestavený ze zástupců 5. – 9. tříd.
Do mezinárodního projektu Ekoškola, který zaštiťuje sdružení Tereza, jsme zapojeni
už čtvrtý rok a doufáme, že letos na jaře
budeme žádat o titul.
Členové Ekotýmu si vzali na starost charitativní sběr víček pro Michalku Láníkovou.
Do sběru se zapojily všechny třídy a nasbíraly už 60 kg víček, která jsme předali
Ing. Milanu Herianovi. Ve sbírání budeme
pokračovat a rádi podpoříme prospěšný
projekt.

Povídání o dinosaurech
Na naší škole proběhl zajímavý cyklus
přednášek o dinosaurech, který pro 6.
a 7. ročníky připravil Mgr. Vladimír Socha,
náš přední odborník na dinosaury. Před
časem jsme jeho přednášku vyslechli na
Chvalském zámku, takže jsme byli moc
rádi, že vyhověl naší prosbě uspořádat besedu ve škole. Děti se zajímavou a poutavou formou dozvěděly mnoho nového.

Eko-kom. Děti z 1. – 5. tříd si v rámci hodinového povídání ověřily, co všechno vědí
a nevědí o plastech nebo papíru.
V listopadu proběhl pro žáky 1. stupně
další ekologický pořad s názvem Naše
učitelka zima od společnosti Ekodomov.
Děti si hravou formou připomněly, jak se
ukládají zvířátka k zimnímu spánku a příroda se připravuje na zimu.

Ekokodex
V rámci Dne otevřených dveří jsme opět
pečetili Ekokodex. Nevíte, co to je?
Jedná se o soubor ekologických pravidel, která se děti ze všech tříd zavazují
plnit v rámci školního roku. Pravidla se
týkají jednotlivých oblastí v rámci projektu
Ekoškola, takže tam např. najdete slib, že
budeme třídit odpad, pravidelně zalévat
květiny nebo zbytečně nesvítit. Každá
třída má svou barevnou stužku, na které
se všichni podepsali a poté jsme je zapečetili školním pečetidlem.

žáky třeba doprovodíme do školní jídelny, pomůžeme jim s tácem a obědváme
společně s nimi. Za prvňáčky chodíme
každé pondělí o velké přestávce, posvačíme a popovídáme si s nimi. Snažíme
se jim předávat naše zkušenosti a vycházet s nimi co nejlépe. Třeba si na nás
za pár let v dobrém vzpomenou.
Deváťáci

Listování

Díky vstřícnosti vedení Divadla Horní
Počernice jsme absolvovali výpravu za
knihami. Nejmladší žáci se nejprve s herci
Věrou Hollou a Pavlem Oubramem vydali
pátrat s komisařem Vrťapkou, ti větší se
seznámili s Pachateli dobrých skutků.
Nejstarší zkoumali záhady fyziky v představení Straka v říši entropie. Listování nás
opět zaujalo a těšíme se na další setkání
s knihami, které baví děti i dospělé.

Mikuláš

Více na toto téma na
http://dinosaurusblog.wordpress.com/.

Den s prvňáčky
Už několik let je v naší škole tradicí, že
se žáci devátých tříd stanou patrony prvňáčků. To znamená, že naše nejmenší
Text a foto Mgr. Jana Jeřábková

Podzimní ekopořady
V říjnu nás po čase opět navštívil Tonda
na cestách. Jedná se o cyklus přednášek
o třídění odpadu, které pořádá společnost
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Deváťáci se vydali za svými partnerskými
prvními třídami i s mikulášskou nadílkou.
Děti byly celý rok hodné, přednesli Mikulášovi básničku, takže nebyl důvod, aby
si čert někoho odnesl.
Text a foto Mgr. Radomíra Hubálková

Diskuse s vietnamskými ekonomy
Na žádost vietnamského velvyslanectví
uspořádala SOŠ pro administrativu Evropské unie 26. listopadu konferenci,
které se zúčastnila delegace z hospodářského výboru Národního shromáždění VSR. Delegaci vedl místopředseda výboru Nguyen Van Phuc a jejím
členem byl také ředitel Vietnamského
ekonomického institutu prof. Tran Dinh
Thien. Za SOŠ pro administrativu EU
se konference zúčastnil ředitel Mgr.
Roman Liška, Ing. Jana Macháčková,
která přednesla hlavní projev, a Mgr.
Petra Bergmannová.Předmětem
jednání byla Evropská unie, konkrétně
otázky integrace legislativy EU v České republice, zkušenosti s jednotným hospodářským trhem, čerpání
ﬁnančních prostředků z fondů EU a aktivní protikrizová opatření v ČR a EU.
Diskuse se nesla v přátelském duchu
a delegace vietnamského parlamentu
opouštěla školu velmi spokojena.

Přijďte nás navštívit

Miska rýže pro Rathana

Každou první středu v měsíci od listopadu až do března se SOŠ pro administrativu Evropské unie otevírá všem
zájemcům o studium. Den otevřených
dveří, který proběhl 5. prosince, přilákal desítky žáků devátých tříd, většinu
v doprovodu rodičů. Objevilo se i mnoho těch, které oslovila naše expozice
na Schole Pragensis.
Na dotazy návštěvníků odpovídali
všichni z vedení školy a ředitel Mgr.
Roman Liška, zasvěcenými průvodci
se stali studenti všech ročníků i oborů,
jež naše škola nabízí.

Studenti P3B a P3C uspořádali
charitativní akci pro indického chlapečka Rathana, kterého naše škola
adoptovala. Sbírka s názvem Miska
rýže proběhla netradičním způsobem.
Kdo chtěl, mohl si na tento den odhlásit oběd a místo jídelny navštívit
klubovnu domova mládeže. Abychom
se alespoň nepatrně přiblížili Rathanovu životu, dostali jsme misku rýže
s jablkem a vodou a zaplatili ﬁnanční
příspěvek nejméně 25 Kč. Zároveň
si každý mohl prohlédnout materiály
o Indii, vyzkoušet si tematický kvíz
nebo indické písmo a násobení. Kdo
chtěl, mohl se Rathanovi na památku
podepsat. Charitativního oběda se
zúčastnili nejen studenti, ale také část
pedagogického sboru. Výsledek akce
nás opravdu mile překvapil, konečná
částka činí 5 500 Kč, což pokryje
Rathanovo vzdělání na další školní rok.
Děkujeme všem zúčastněným.
Ludmila Šínová, studentka P3B

Další den otevřených dveří
se uskuteční 9. ledna mezi
od 14 do 19 hodin. Přijďte nás
navštívit, těšíme se na vás!
Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Zazářili jsme na Schole
pragensis
Tradiční podzimní přehlídka pražských
středních škol Schola pragensis se letos uskutečnila v Kongresovém centru
Praha.
Mezi desítkami gymnázií, středních
odborných škol i odborných učilišť se
naše expozice rozhodně neztratila.
Stánek naší školy návštěvníky veletrhu
velmi zaujal.
Studenti, pedagogové i zástupci
vedení školy poskytli všem zájemcům
vyčerpávající informace. Věříme, že
s mnohými z těch, kteří projevili zájem
o studium na naší škole, se setkáme
při dalších dnech otevřených dveří.

O víkendu proti drogám
Na přelomu prosince a listopadu jsme
se zúčastnili protidrogového víkendu
v Dolních Mísečkách. Celý program
v režii manželů Váchových byl zaměřen na prevenci proti drogám, informace o jejich druzích, užití a účincích,
mluvili jsme se také o psychologii.
Díky sněhové nadílce jsme si užili
mnoho zábavy a mezi spolužáky, které
jsme dosud jen potkávali na chodbách, jsme našli nové kamarády.
Sešla se skvělá parta lidí.
K. Hanková P3C a Daria Subotina P2A
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Na návštěvě střední
hotelové školy
Deváťákům se rychle blíží doba rozhodnutí, kam dál na střední školu. V rámci
přípravy na budoucí povolání jsme byli
na návštěvě První soukromé střední
hotelové školy v Bohnicích. Dozvěděli
jsme se spoustu informací o škole
a možnostech, které nabízí. Studenti
se zde připravují na pozice provozní,
ekonomické a obchodní v hotelnictví,
gastronomii, cestovním ruchu a v dopravě. Kromě anglického jazyka se zde
učí také němčina a španělština.

Sportovci FZŠ
Chodovická nezahálejí
ani v zimě
První prosincový týden se u nás konal
jubilejní 10. ročník Čertovských schodů.
Ve smíšených družstvech tříd /5 chlapců a 5 dívek/ zvítězila v 1. kategorii třída
I. st. 5. A, v . kat. třída II. st. 9. B. Vítězové obdrželi od čertů z 9. B, kteří během
závodu strašili závodníky na trati,
velkého čokoládového čerta. V kategorii jednotlivců vyhráli Filip Běla /5. A/,
Denisa Tománková /4. A/, Adam Murin
/6. B/ a Mája Bohatová /7. B./. Skvělou
atmosféru si užili závodníci i diváci.

Vánoční laťka
Jak název napovídá, jedná se o skok
vysoký, který je u nás velmi populární. Závodu se účastní žáci v několika
kategoriích, povzbuzovat je chodí spolužáci i učitelé. Výsledky jsou v nabité
konkurenci vždy výborné. Rekord školy
v kategorii chlapců je 169 cm a u dívek
149 cm. Po Novém roce nás čekají zá-
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vody ve šplhu. V kolektivních sportech
probíhá řada turnajů organizovaných
DDM Prahy 9 v tělocvičně naší školy.
Ve dnech 3. a 4. 12. se konal obvodní
turnaj ve stále populárnějším ﬂorbale.
Mladší žáci ve ﬁnále prohráli s žáky
ZŠ Ratibořická a umístili se tak z osmi
družstev na 2. místě. Starší žáci naopak
ve ﬁnále se ZŠ Ratibořická uspěli
a postoupili do krajského kola. Všechna
družstva předvedla výborné výkony.
Starší žáci byli úspěšní v basketbalu.
Z obvodního kola postoupili do krajského a skončili na 3. místě, když prohráli
s vítězem těsně 17 : 18.
Další akce školy najdete na našich
stránkách
www.fzschodovická.cz / školní akce

Anglické týdny
s English Extra
V letošním školním roce navázala FZŠ
Chodovická spolupráci s lektorkou
angličtiny Fran Shutlar, která nabídla
žákům 2. stupně týdenní jazykové kurzy
zaměřené na rozvoj komunikačních
dovedností. Každý den se účastníci kurzu
učili šest vyučovacích hodin zábavnou
formou používat angličtinu plynuleji
a přesněji a zbavovali se ostychu při komunikaci s lektorkou. Každý týden končil
prezentací pro rodiče, učitele i spolužáky,
samozřejmě v angličtině. Program English Extra byl ukončen skvělou hudební
tečkou v podání Kiry z 8. A., děti také
připravily prezentace na určitá témata:
hovořily o Beatles, o anglických sportovních klubech, o významných osobnostech a událostech anglických dějin nebo
o londýnských památkách. Odměnu za
nejlepší prezentaci si odnesly Petra (9.
A) a Kira (8. A). Děti si také vyzkoušely
práci reportérů a moderátorů v televizním
studiu. Předvedly zpravodajské reportáže, rozhovory se známými osobnostmi,
opět vše v angličtině. Cenu pro hlavní
„Star“ představení si odnesl Michal (9. A).
Jako nejlepší účastník celého kurzu byl

odměněn Lukáš (9. A). Nejen že celý
týden výborně konverzoval v angličtině,
ale byl oporou celého kurzu i při přípravě
a realizaci závěrečného vystoupení.
I druhý anglický týden s English Extra
se vydařil. Stejně jako ten předchozí
vyvrcholil v pátek večer závěrečným
vystoupením absolventů pro rodiče,
spolužáky a učitele.
Početné publikum se v rámci jednotlivých
prezentací dětí dozvědělo další zajímavé
informace z různých oblastí anglického
života. Za zvlášť pěkná vystoupení byli
oceněni Lukáš a Honza z 6.A. A pak následoval zlatý hřeb programu – představení, ve které děti cestovaly do Londýna.
Při jejich okružní jízdě městem se diváci
seznámili s nejznámějšími londýnskými památkami, ubytovali se v hotelu
a nakonec se zúčastnili premiéry nové
„bondovky“. Tam se potkali s Madonou,
přišla i Lady Gaga a samozřejmě James
Bond osobně. Výlet do Londýna uzavřelo
společné anglické zpívání. Jako nejúspěšnější absolventky kurzu byly oceněny Natálie ze 7. A a Tereza ze 6. B.
Účastníci obou kurzů obdrželi od lektorky Fran Shutlar certiﬁkáty o absolvování
kurzu a drobné upomínkové předměty.
Z reakcí rodičů, dětí i z množství kytiček
a dárků, které se na Fran sesypaly,
bylo jasné, že si ji děti oblíbily a že si
kurzy i svou závěrečnou hodinku slávy
opravdu užily.
První dva anglické týdny sice skončily,
ale spolupráce naší školy s Fran Shutlar
bude pokračovat. V dubnu a květnu 2013
se budou moci i další zájemci z řad žáků
2. stupně naší školy zúčastnit týdenních
anglických kurzů s English Extra.
Těšíme se.
Mgr. Jana Remešová

Předvánoční MŠ Chodovická

Respektovat
a být respektován
O semináři ke knize Respektovat a být respektován jsem přemýšlela už dlouho. Knížku mám dávno přečtenou a o spoustu věcí, které doporučuje, se pokouším, něco se mi daří
jen občas a něco vůbec. Většina kurzů v Praze se mi příliš
časově nehodila, a tak jsem si raději počkala na ten, který byl
pořádán v hornopočernickém rodinném centru MUM. Sedm
večerů jsme se s kolegyní ze školky a asi dvacítkou dalších
účastníků snažili proniknout do tajů efektivní a nezraňující
komunikace. Z celkového počtu účastníků byla třetina maminek malých dětí, třetina tatínků, ve zbývající třetině byl jeden
student, babičky a učitelky. Domnívala jsem se, že právě
učitelek potkám na kurzu víc, ale zřejmě není potřeba kvalitní
komunikaci s dětmi ve školách a školkách zlepšovat.
Pro mě osobně přinesl tento seminář poslední kamínky do mozaiky, kterou jsem si začala skládat po přečtení knížky i po několika ne příliš pozitivních zkušenostech z mého nedávného
působiště. Najednou to do sebe všechno zapadá a já jsem
moc ráda, že jsem kurz absolvovala. Ne všechno, co se zde
přednášelo, zvládnu hned, ne se vším jsem se ztotožnila, ale
je to cesta, po které můžu jít dál.Zrovna dnes jsme se ve školce spolu s tatínkem - spolufrekventantem zasmáli nad tím, jak
je praktické použití nově nabytých kompetencí těžké a nezvyklé. Oba jsme si zároveň uvědomili, že slovo „šikulka“, kterým
pochválil syna, se vlastně v efektivní komunikaci nepoužívá.
To, že kolegyně byla na kurzu se mnou, je skvělé.
Často nám stačí pohled a víme, že se nám něco povedlo.

Vánoční dílničky
ve Sluníčku
Datum 12. 12. 2012 je jistě svými čísly magické. Pro naši třídu
Sluníčko to byl den velice významný a bohatý. V dopoledních
hodinách jsme s dětmi vyzdobili interiér třídy, zazpívali jsme
si několik vánočních koled, poklidili hračky a seznámili děti
s dárečky, které si odpoledne v našich dílničkách vyrobí společně se svými rodiči, prarodiči či sourozenci. Před obědem
si děti užívaly před školkou čerstvě napadaného sněhu –
nádherně se vydováděly a setřepaly trochu toho vzrušení
z nadcházejícího odpoledne.
Náš vánoční čas s rodiči přišel hned po odpolední svačině. Rodiče obohatili naše prostřené stolečky svými kousky
cukroví a ovocem. Během celého odpoledne si děti vyráběly
vánoční svícny, papírové ozdoby na stromeček a stojánky
na vánoční ubrousky. Rodiče se zapojili moc pěkně a jejich
kreativita byla obrovská. Překvapivá byla pro nás zejména
tvořivost tatínků, kteří stříhali i lepili ze všech sil a děti je za
jejich vynikající výrobky odměňovaly cukrovím a jinými dobrotami. Bylo velice příjemné a potěšující pozorovat jiskřičky
v dětských očích při příchodu jejich rodičů a nad výrobou
vánočních dárečků.
Našli jsme také společnou chvíli, abychom u rozsvíceného
vánočního stromečku rodičům předvedli krátké pásmo básniček a koled. Atmosféra celého odpoledne byla tak klidná, příjemná a hřejivá, že by se dala přirovnat velkému rodinnému
setkání. Za naše sluníčka bychom rádi popřáli všem rodinám
do nového roku 2013 co nejvíce takových dní.
Text a foto M. Maršálová,
učitelka ze třídy Sluníčko

Bylo by fajn, kdyby kurz byl pro všechny pedagogy i rodiče povinný. Možná by pak na světě bylo líp, bez zbytečných odměn a trestů. Že mi ani trochu nerozumíte? Nevadí, zkuste si kurz R+R najít
někde v blízkosti vašeho bydliště a třeba ledacos pochopíte. Už
příští rok jej bude v Klánovicích pořádat třeba lesní školka V mechu.
M. Záhumenská, učitelka ze třídy Lvíček
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Adventní čas v MŠ U Dráčka
Advent (z lat. adventus - příchod) je
začátek liturgického roku a přípravou
na příchod Vánoc. Bylo tomu tak i u nás
v mateřské škole. Už v listopadu jsme se
sešli ve třídě Kočička a pod vedením profesionální květinářky, maminky Vojtíška
Tomsy, vyráběli rodiče s dětmi nádherné
adventní věnce. Každý se těšil, jak bude
doma při zapálené první svíčce psát
a kreslit dopis Ježíškovi.
Společně jsme zahájili adventní čas
tradičním Vítáním adventu na školní
zahradě, kde tentokrát před začátkem
programu Dity Hořínkové zazpívaly děti
ze všech tříd. Nechyběly ani výlety s mikulášskou tématikou do Nebe a pekla
a do Čechovy stodoly u Příbrami.
Pátého prosince za námi do školky
přišel Mikuláš se svou družinou. Hodné děti odměnil sladkostí a ty zlobivé
pokáral. Vánoce se kvapem blížily. Měli
jsme spoustu práce s výrobou přáníček
a drobných dárků, kterými děti chtěly
překvapit své blízké. Ve středu 12. prosince dopoledne jsme se konečně dočkali
nadílky. To bylo radosti! Odpoledne jsme
nové hračky ukázali rodičům, kteří si přišli
do školky zazpívat koledy a poté si společně s dětmi vyrobili originální vánoční

ozdobu nebo dekoraci ve tvořivých dílničkách. Celé odpoledne bylo provázeno
radostným štěbetáním a smíchem.
Vánoční nadílkou to ale neskončilo.
Ještě 18. prosince šly děti s učitelkami
Blankou Janákovou a Markétou Hrubčíkovou potěšit klienty domu Bethesda.
Děti z kroužku ﬂétniček zazpívaly koledy,
zahrály na nástroje a předaly babičkám
a dědečkům vlastnoručně vyrobené
perníkové stromečky.
Advent utekl rychle tak jako celý rok,
a my jsme se začali těšit na ten nový, do
kterého přejeme všem našim příznivcům
a obyvatelům Horních Počernic pevné
zdraví, štěstí, klid a pohodu.
Za kolektiv MŠ U Dráčka
Milena Karlecová

Družinové předvánoční hemžení
V listopadu jsme pořádali družinové
šifrování, kde musely děti rozluštit
spoustu šifer, aby se dostaly k pokladu.

lek v šesti hodech. Děkujeme dětem
ze školního klubu, které pomáhaly
s organizací celé akce.

Při hře si ověřily, jak je spolupráce mezi
velkými a malými kamarády oboustranně prospěšná. Ti starší sice rychleji
chápou, ale mladší mnohdy rychleji
odhalí správný postup řešení.

Koncem listopadu se děti zúčastnily
přednášky o starých fotoaparátech
a fotograﬁích. Do školy za nimi přijela
Věra Lesáková, která se tímto tématem zabývá pracovně a fotografování
má jako koníčka. Jak se dříve vlastně
fotilo? A šlo to vůbec s těmi starými
přístroji? Každý si mohl vyzkoušet, že
to šlo a navíc docela snadno. Dětem se
dokonce zdálo, že to byla dříve daleko
zajímavější a zábavnější než s dnešními
digitálními fotoaparáty. Ale nemohly
uvěřit tomu, že dříve trvalo i 13 hodin,
než byla fotograﬁe složitou procedurou
vyvolána. Vždyť dnes jsou fotograﬁe hotové na počkání. Otázek byla spousta

V rámci odpoledního programu proběhl
dopravní týden. Děti vyplňovaly pracovní listy s dopravní tematikou, poznávaly
dopravní značky, kreslily společně město, vesnici a především silnice, na kterých se mohly prohánět s autíčky.
V tělocvičně školy jsme uspořádali
turnaj v kuželkách. Každé družstvo
soutěžilo o nejvíce shozených kuže-
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a dvě hodinky s paní Lesákovou a jejími
starými fotoaparáty utekly jako nic.
V prosinci se uskutečnil první ročník Mikulášského pochodu přes čtyři pekla. Jak
název napovídá, musely se děti vypořádat s pekelníky obřích rozměrů a jejich
zapeklitými úkoly. O Vánocích děti mluvily
už od začátku prosince, a tak jsme se jim
vydali kousek naproti. S velkým nadšením se děti pustily do výroby vánočních
ozdob, kterými ozdobily stromek u školy,
rodiče, sourozence a kamarády pozvaly
na vánoční dílničky. Děkujeme šikovným
děvčatům z 9. A, jejichž pomoc výrazně
přispěla k příjemnému a hladkému průběhu celé akce.
Vychovatelky školní družiny
MŠ Chodovická

Názory čtenářů

A tak se ptám, pane zástupče starostky
Dne 21. 11. 2012 jsem zaslal na webové stránky místního úřadu do sekce Názory tento dotaz:
Především bych chtěl stručně sdělit, co mě vede k položení
této otázky panu Tomáši Kádnerovi, zástupci starostky MČ Horní Počernice. To že jsem měl tu čest poznat osobní a morální
kvality pana Kádnera při krizi na naší radnici na počátku tohoto
roku, mě u něj vedlo k určité ostražitosti. Přiznám se, že jsem
si tehdy říkal, že nakonec vše dopadlo tak, jak asi vzhledem
ke kvalitě všech zúčastněných dopadnout mělo, a že další čas
ukáže, jestli to bylo nejlepší nebo nejrozumnější řešení. Pečlivě
jsem pročítal všechny veřejně dostupné informace o dění na
radnici i v naší městské části jak v Hornopočernickém zpravodaji, na stránkách webu městské části i na webu e-počernice.
Vzhledem k tomu, že v Počernicích znám mnoho lidí, protože
zde žiji 58 let, tak jsem poslouchal i názory a stanoviska řady
občanů i zastupitelů. A sám pro sebe jsem si udělal na věc
názor, o který bych se s vámi rád podělil a současně ho sdělil
i panu Kádnerovi, aby mě ho veřejně vyvrátil.
Ve všech veřejných dostupných zdrojích se poměrně pravidelně a často objevují informace o práci našich zastupitelů a členů rady. Je vcelku přirozené, že se rádi pochlubí úspěchem,
který ve své práci dosáhli pro blaho a lepší život v naší městské
části. Sami hledají cesty ke spolupráci s občany a v otevřených
diskusních fórech na webu pečlivě a se znalostí věci odpovídají
na dotazy občanů. Mám však docela problém najít nějakou
zprávu a informaci o práci a činnosti pana zástupce starostky.
A i na mé dotazy zastupitelům ohledně práce pana Kádnera
mě téměř nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Nechci
tímto článkem předem vyvolávat jakékoliv pochyby o tom,
že by snad pan Kádner nic nedělal. Je i možné, že pro svou
skromnost svou práci nikterak neprezentuje. Proto bych se
ho nechtěl nikterak dotknout. Ale myslím, že jako občan bych
měl mít alespoň nějakou informaci o tom, co placený funkcionář a navíc zástupce starostky dělá, jaké úseky činnosti řídí
a co se mu za dobu jeho současného působení podařilo. O to
spíše, že jsem měl možnost vyslechnout jeho kritické názory
na vedení radnice a její práci v době, kdy byl na opačné straně
barikády jako vůdčí osobnost Hnutí Nezávislé Počernice při
tzv. jarním pokusu o převrat. Takže myslím, že se mu jistě řada
věcí, které tehdy kritizoval, podařila změnit. Jen je zřejmě pro
svou skromnost příliš neprezentuje. A to je, myslím, chyba.

A proto se ptám, pane zástupče starostky, pane Kádnere:
Můžete prosím mě a občanům podat nějakou stručnou
zprávu o svém již více jak pololetním působení na radnici
a říci nám, co se díky Vám a díky Vašemu úsilí a práci podařilo pro dobro nás a Horních Počernic?
Děkuji předem za odpověď.
Jan Brunner
Dne 6. 12. 2012, tedy po dvou týdnech, na můj dotaz pan
Kádner neodpověděl, ale pověřil kancelář úřadu zaslat mi tuto
odpověď: Dle pokynu místostarosty pana Tomáše Kádnera
zveřejňuje Kancelář úřadu MČ jeho odpověď v tomto znění:
Pan místostarosta pravidelně komunikuje s občany běžnými
prostředky, nebude přistupovat na pokusy vyřizovat si osobní
účty pomocí sdělovacích prostředků.
Vážení občané, udělejte si úsudek sami. Takto komunikuje
zástupce starostky v naší MČ s občany. Dne 17. 12. 2012 jsem
svůj dotaz v písemné podobě předal na veřejném jednání
zastupitelstva panu Kádnerovi s žádostí o jeho vyjádření k jeho
práci na radnici. Myslím si totiž, že jako občané máme právo
vědět, co pro nás naši zvolení představitelé za naše peníze
dělají. Budu se těšit tentokrát snad na vyčerpávající osobní
odpověď pana Kádnera.
Jan Brunner, občan Horních Počernic a člen SPOZ

AĢ v roce 2013 Vám jen dobrá karta padá
A štČstí aĢ nikdy Vám neukazuje záda
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Inzerce
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLATRIUMF.CZ
TEL.: 603 418 333, 281 920 134
PRANÍ A ŽEHLENÍ VYPEREME,
VYŽEHLÍME, RYCHLE, LEVNĚ.
T.: 777 252 831
KOMINICTVÍ NĚMEC ČIŠTĚNÍ,
REVIZE, OPRAVY.‚
KONTAKT: 775 132 921
JÓGA A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
V ZŠ CHODOVICKÁ
KAŽDÉ ÚT/STŘ OD 18.15 A 18.00
OD 5. A 6. ÚNORA
PŘIHLÁŠKY A INFO: 723 371 903
E-MAIL: KVETAOB@CENTRUM.CZ
WWW.UNIE-JOGY.CZ

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY – ZŠ,
SŠ, PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM.
TEL.: 602 350 055

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU.
TEL.: 286 891 400
SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮJUNKERS, BUDERUS, DAKON,
PROTHERM, VIADRUS, VIESSMAN.
SERVIS, REVIZE, MONTÁŽE,
REGULACE. PLYNTECH KALÁT,
WWW.PLYNTECH.CZ,
608 626 496
PŘIJMEME OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE PRO PRODEJ DÁRK.
ZBOŽÍ. ŘP SK. B.
INFO TEL.: 281 925 060
ODHADY NEMOVITOSTÍ
A PROJEKTY PROVEDE RYCHLE
SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA,
TEL.: 281 924 588, 602 970 835
STARŠÍ MANŽELÉ Z H. POČ.
HLEDAJÍ UČITELE AJ DOMŮ.
TEL.: 606 326 446

SEMINÁŘE PRO ŽENY, ŽENSKÉ
KRUHY, MEDITACE, CVIČENÍ
NA POSÍLENÍ PÁNEV. DNA.
TEL.: 603 101 514,
MASÁŽE-PERLA.CZ

NOVĚ V RC PERLA RAŠELINOVÉ
ZÁBALY, TEL.: 603 101 514

HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE
V HP. TEL.: 603 418 333
HLEDÁM DLOUHODOBÝ
PRONÁJEM GARÁŽE V HORNÍCH
POČERNICÍCH
TEL.: 602 249 964

ANGLIČTINA – INDIVID. VÝUKA,
DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA ST.
MATURITU, ZKOUŠKY, KONVERZ.
DOPO I ODPO.
TEL.: 607 593 905

HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ,
MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ,
PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ
PRÁCE. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ,
NEBYTOVÝCH PROSTOR.
TEL.: 777 670 326
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