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Kalendář akcí v Horních Počernicích v

31. 1.–26. 2. NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN: SVATEBNÍ FOTOGRAFIE PETRA PROKOPA
1. 2. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ
1. 2.–26. 2. VÝSTAVA ZÍRÁNÍ: E. PEJŠA, Z. BOČAROVÁ, P. KREML, P. VRÁNEK
5. 2. 15.00 O HLOUPÉM HONZOVI
7. 2. 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S ROMANEM VEHOVSKÝM
7. 2. 19.30 ŠUNEN ROMALE – POSLYŠTE, ROMOVÉ
9. 2. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY D. KALLMÜNZERA
10. 2. 9.30–11.30 VAŘÍME (NEJEN) DĚTEM
10. 2. 19.30 HERCI JSOU UNAVENI
11. 2. a 12. 2. DRUHÝ POHÁDKOVÝ VÍKEND S POPELKOU S PROHLÍDKOU ZÁMKU
12. 2. 15.00 VODNÍK MAŘENKA
14. 2. a 18. 2. FOTO VALENTÝN: FOTOGRAFOVÁNÍ NA ZÁMKU
15. 2. 14.00 LETEM SVĚTEM: O AKCI PROTI RAKOVINĚ NAPŘÍČ USA
16. 2. –18. 3. KAREL CUDLÍN: VÝSTAVA FOTOGRAFIE 2001–2011
16. 2. 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU
18. 2. 15.00 O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ
19. 2. 14.00 MASOPUSTNÍ PRŮVOD, SRAZ PŘED ZŠ RATIBOŘICKÁ, VESELÍ NA ZÁMKU
20. 2. 19.30 ČOCHTAN VYPRAVUJE
24. 2. 9.30–11.30 DOMÁCÍ LÉČEBNÉ PROSTŘEDKY
25. 2. 19.30 DIVADLO PRO SLEPÉ
26. 2. 15.00 VALÁŠEK – VYSTOUPENÍ DĚTSKÉHO TANEČNÍHO SOUBORU
27. 2. 18.00 IV. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY
28. 2. 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
29. 2. 14.00 PŘEDNÁŠKA O REHABILITACI VE VYŠŠÍM VĚKU
29. 2.–25. 3. JITKA ŠTENCLOVÁ: OBRAZY A KRESBY
VÝSTAVA DRAČÍ SLUJ NA ZÁMKU
do 31. 3.
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NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:
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9.

3. 18.00
3.– 4. 3.
3. 19.30
3.

KAREL CUDLÍN: VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA – VERNISÁŽ

DIVADLO H. POČERNICE

POPAD – PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

DIVADLO H. POČERNICE

JARNÍ PLES - TŘETÍ ROČNÍK TANEČNÍ ZÁBAVY PRO DOSPĚLÉ

ŠPEJCHAR CH. TVRZ

SPISOVATEL MARTIN RYŠAVÝ A SKUPINA BOUCHACÍ ŠROUBY

ŠPEJCHAR, CH. TVRZ

Etiopie:
Země se starobylou křesťanskou kulturou a divokými kmeny,
které stále odmítají civilizaci.
Cestovatel Pavel Benda z Úřadu ústřední rady CČSH navštívil tuto krásnou africkou
zemi za poslední dva roky již třikrát a přijde se s vámi podělit o své dojmy
ve středu 15. února 2012 v 18 hodin do hornopočernického sboru CČSH,
Náchodská 382. Malé pohoštění zajištěno.
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Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla

Otázky a odpovědi kolem politické
situace v naší MČ
Zastupitelstvo řádné či
neřádné?
Většina občanů HP jistě ví, že původně plánované zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha 20 – Horní Počernice, svolané na pondělí 23. ledna 2012,
starostka Hana Moravcová v souladu se
zákonem zrušila. Na programu jednání
bylo schválení rozpočtu naší městské
části na rok 2012, ale řada členů zastupitelstva se omluvila. Této situace využilo
14 opozičních zastupitelů, zrušení jednání zastupitelstva prohlásili za nezákonné
a namísto schvalování rozpočtu a řešení
důležitých otázek s ním spojených,
si podle připraveného scénáře ihned
rozdělili politické funkce. Bez udání konkrétního důvodu a předchozích jednání.
Hlavní snahou bylo odvolat současné
vedení naší městské části.
13 přítomných zastupitelů na základě
nejasných informací, že se naše MČ
ocitá v politické krizi, odhlasovalo Ivana
Lišku (Nezávislé Horní Počernice) jako
starostu, Tomáše Kádnera (ODS) jako
1. místostarostu, Viléma Čápa (ČSSD)
jako 2. místostarostu, Jana Kotouče
(ČSSD), Zuzanu Foglarovou a Petra
Měšťana (oba NHP) na místa radních.
Sedmý člen nové rady zvolen nebyl.
Řádně zvolené vedení obce je přesvědčeno, že pondělní neformální shromáždění 14 členů zastupitelstva Městské
části Praha 20 není platné a přijatá usneseni tudíž nemají potřebnou relevanci.
Také z vyjádření legislativního odboru
MHMP vyplývá následující závěr:
Shromáždění 14 členů zastupitelstva
Městské části Praha 20, ke kterému
došlo dne 23. 1. 2012 od 17 hodin,
nelze pokládat za zasedání zastupitelstva městské části Praha 20 a akty,
které toto shromáždění přijalo, nejsou
usneseními zastupitelstva městské
části Praha 20. Jedná se o nulitní
právní akty, které nemají žádné právní
účinky. Z tohoto důvodu proces pozastavení těchto aktů podle § 110 ods.
1 zákona o Praze není opodstatněný.
Pro fungování naší městské části je
důležité především to, aby byl schválen rozpočet na rok 2012 a potvrzeny
investice, na které jsme získali nemalé
ﬁnanční prostředky z rozpočtu HMP.
Jedním z důvodů náhlé změny ve vedení obce byla obava o politickou nestabilitu. Pro bližší vysvětlení a pochopení je
potřeba položit a pravdivě odpovědět na
několik otázek:

Platí ještě koaliční smlouva?
Do setkání zastupitelů, kteří se pokusili
o politický zvrat, nepochybně platila.
Koaliční smlouva mezi Šancí pro
Počernice, TOP 09, VV a ČSSD je ve
všech článcích veřejná a je k nahlédnutí

na http://www.sancepropocernice.
cz/koalicni-smlouva/, kde je jasně
speciﬁkováno, jak může být vypovězena. Podle článku IV. odstavec 7 „… je
možné koaliční smlouvu vypovědět bez
udání důvodu každou ze smluvních stran
písemným oznámením všem zvoleným
zastupitelům protistran, a to s měsíční
výpovědní lhůtou, která začíná běžet
doručením výpovědi poslednímu ze
zvolených zastupitelů protistran. Za doručení se považuje i desátý den uložení
oznámení na poště.“ To se však nestalo.
Koaliční smlouva byla v době tvorby nového spojení politických subjektů a jednotlivců platná. O chystaném vypovězení koaliční smlouvy ČSSD a plánovaném
spojení s jinými politickými subjekty
ostatní smluvní strany nevěděly. Proto
lze takové jednání považovat za hrubé
porušení smlouvy ze strany ČSSD.

Proč byla rada pouze
šestičlenná a nový radní
nebyl zvolen již dříve?
Stávající vedení městské části preferuje
její zájmy před politickými kroky. Poté,
kdy radní Vilém Čáp z časových důvodů
rezignoval, považovalo vedení městské
části za důležitější sestavení kvalitního
rozpočtu a pokračovat v jednání o slíbených dotacích v řádech desítek mil. Kč
pro Horní Počernice, než urychlenou
volbu nového radního. Situace po politické výměně na MHMP vážně ohrozila
možnost již dříve přislíbených ﬁnancí.
Paní starostka s panem místostarostou
vynaložili veliké úsilí, aby tyto prostředky
Počernicím zůstaly. Situace kolem uvažovaného zpětného odkupu sportovního
areálu Xaverov a další důležité organizační kroky se zdály být v pořadí priorit
v zájmu obce důležitější.

Jsou důvody si myslet,
že je dosavadní vedení
nestabilní?
Do doby pokusu o převrat plnila RMČ
řádně své povinnosti a koalice plnila svůj
program. Za rok působení nového vedení je to v obci viditelné. Na předchozích
zastupitelstvech nedocházelo ke konﬂiktním hlasováním a dokonce i členové
koalice měli často svobodnou volbu
rozhodnutí, pro jaký návrh ruku zvednou. Námitky opozice (většinou pouze
jednotlivců) byly v drtivé většině případů
pouze formálního charakteru. K prodeji
nemovitostí došlo v minulém roce oproti
předchozím letům zcela minimálně,
naopak byla snaha některé do majetku
obce koupit. Žádné konkrétní a závažné
obvinění proti stabilitě situace ve vedení
obce vzneseno nebylo. Rozpočet na rok
2012 je nejen vyrovnaný, ale proti minulým rokům přebytkový. Opravdu nám
není znám jediný opodstatněný důvod,

proč by bylo nutné takto rychle vyměnit
vedení obce. Naopak právě tato výměna
s sebou přinese nestabilitu a také další
zbytečně vynaložené ﬁnanční výdaje.

Proč nevyšla koupě
Xaverovského sportovního
areálu?
Areál Xaverovského hřiště historicky patřil Horním Počernicím a hrál se na něm
dětský i dorostenecký fotbal. Dětský
tým měl např. 200-250 dětí z Horních
Počernic a nebyli to budoucí vrcholoví
sportovci. Bohužel za bývalého vedení
souhrou špatných rozhodnutí naše MČ
o tento areál přišla. Před Vánocemi se
vyskytla možnost tento dávný problém
narovnat a areál získat zpět pro sport
v Horních Počernicích. Tento krok byl
poměrně komplikovaný, některými lidmi
možná nepřesně pochopený a považovaný za podezřelou manipulaci s prostředky MČ. Rada byla dokonce označena za tuneláře! MČ na koupi areálu měla
peníze, které by v rozpočtu nescházely,
a smlouva ohledně nákupu byla pro MČ
postavena výhodně. Všichni členové
ZMČ měli možnost se podrobně seznámit s potřebnými dokumenty a informacemi. Výsledkem bylo téměř jednotné
hlasování všech zastupitelů kromě pana
Kádnera, který byl proti, a zastupitelů
ČSSD, kteří se demonstrativně nezúčastnili tohoto mimořádného zasedání
ZMČ, aniž by se blíže seznámili s podkladovými materiály. Sportovní areál
byl nakonec koupen jiným uchazečem
na základě lepší nabídky, především
rychlých peněz v hotovosti (to opravdu
neumíme). Pro sport v Horních Počernicích budeme tedy hledat jiná řešení.

O dosavadním vedení obce
nebylo dosud mnoho slyšet,
jak tedy pracovalo?
Rozpočet
Práce dosavadního vedení radnice
jasně ukazuje, že za více než rok jeho
působení došlo k obrovským úsporám
ﬁnančních prostředků. Vrcholem práce
byla příprava rozpočtu na rok 2012. Ve
srovnání se schváleným rozpočtem pro
rok 2011 se podařilo navýšit částku na
investice o neuvěřitelných 60 milionů
korun. Návrh rozpočtu na rok 2012
počítá s částkou 94,3 mil. Kč, přitom
schválený rozpočet pro rok 2011 počítal
s částkou 34 mil. Kč. Je potřeba zdůraznit, že jsme v roce 2011 neprodali
žádnou větší nemovitost z majetku MČ.
Tato částka je bezesporu lákavá, aby
„nové vedení“ mělo zájem tyto prostředky rozdělovat a připsat si zásluhy za
zrealizované akce v roce 2012.
Největší část peněz, tj. 35. mil Kč, se
nám podařilo získat z rozpočtu hlavního
města Prahy, kde bývalé vedení Horních
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Počernic mělo v minulosti dveře zavřené. Za rok 2011 jsme ušetřili 22 mil. Kč,
většinu výběrových řízení se podařilo
vysoutěžit za nižší cenu a nemalé částky
jsme ušetřili také na provozu městské
části.
Dosavadní přehled akcí:
• Po letech se konečně dokončuje
kanalizace ve Svépravicích, po
dlouhých letech byla konečně
opravena ulice Bystrá.
• V přípravě je stavba nové budovy
pošty.
• V letošním roce plánujeme dostavbu
MŠ Chodovická. Investiční akci, která
byla při předání radnice v časovém
skluzu.
• V návrhu rozpočtu pro rok 2012 je mj.
zateplení bytových domů v Mezilesí
• V roce 2012 bude posílena investice
do škol.
• Je zahájeno jednání na dokončení
půdní vestavby v ZŠ Ratibořická, kde
by mělo dojít k úspoře proti
původnímu projektu o min. 20 mil. Kč.
• Je připraveno řešení největší dluhů
minulého vedení obce v dostavbě
komunikací, kde je připraveno
minimálně 20 milionů v rozpočtu
MHMP.
• Byly podniknuty první konkrétní
kroky směřující k zahájení stavby
nájezdu na dálnici D11.
• RMČ Praha 20 rozhodla o zrušení
heren v Horních Počernicích, zvýšila
se kontrola autoservisů a sběrných
surovin.

Co plánujeme?
Výstavbu multifunkční haly, rekonstrukci
stodoly na víceúčelový sál, dokončení
půdní vestavby ZŠ Ratibořická, rekonstrukce bývalého sklenářství na Chvalech.
Každý může sám posoudit, co udělalo
současné vedení pro Horní Počernice
po ročním působení na radnici a jestli
takovéto skutečnosti jsou nebo nejsou
důvodem k jeho výměně.

Co se stalo po údajném
„převolení“ RMČ?
Dne 24. ledna 2012 obdrželo vedení MČ
dopis podepsaný panem Ivanem Liškou,
abychom do 25. ledna 2012 do 16 hodin
předali své funkce a vyklidili radnici.
Dokonce nechyběl ani anonymní
výhrůžný telefonát, že dojde k defenestraci. Návrh, jak situaci v klidu vyřešit,
nepřišel.

Údajní kostlivci ve skříni?
Naším hlavním heslem při politických
jednáních byla slušnost. Proto jsme jednali korektně a do značné míry loajálně
k minulému vedení. Vytahovat na veřejnost „kostlivce ze skříní“ nám zkrátka
připadalo nedůstojné. Nicméně bývalý
starosta Ivan Liška v rámci interpelace
na jednom z nedávných zastupitelstev
vyzval starostku Hanu Moravcovou,
aby tyto informace konkretizovala. Na
příští zastupitelstvo je tedy připravena
zpráva pro zastupitele, která bude na
toto přání reagovat konkrétně. Občané,
kteří budou mít o tyto informace zájem,
je budou moci získat prostřednictvím
zápisu z jednání ZMČ, který lze najít na
webových stránkách http://www.pocernice.cz/samosprava.php?page=zastupitelstvo&subpage=zapisy Považujeme opět za nedůstojné publikovat tyto
informace prostřednictvím HPZ, který by
dle našeho názoru neměl sloužit
ani k politické propagaci, ani k politickým bojům. Měl by občany pouze
informovat.

Má slušnost a poctivost
ještě šanci?
Věřili jsme, že i v politice lze najít slušné
a korektní prostředí k práci. Věřili jsme,
že zájem veřejný je nadřazený zájmům
osobním. Proto byl mj. hned po volbách
zřízen nadační Fond Šance, kam starostka a místostarosta odvádějí nemalou část své mzdy, aby mohly být tyto
prostředky následně zpětně využity pro

konkrétní projekty v Horních Počernicích
/více na http://www.nfsance.cz/o-nadacnim-fondu/statut/. Nadační fond
dosud rozdělil mezi 4 žadatele z Horních
Počernic částku 47.430 Kč. Zdá se, že
dobrá vůle, ochota obětovat svůj čas
i peníze, poctivost a vstřícnost k vykonávání politických funkcí prostě nestačí.
V této souvislosti místostarosta Petr
Herian také zvažuje svou rezignaci na
post místostarosty. Jelikož dosud vnímal
svou pozici především jako službu,
netrvá na udržení svého místa, pokud by
to pomohlo ke zklidnění celkové situace
v HP. Pokud by jeho setrvání, případně
znovuzvolení jako člena rady bylo většinovou volbou, je ochoten opět pracovat
v RMČ.

Co bude dál?
Nejpozději do 15ti dnů musí být na
žádost více jak třetiny zastupitelstva svoláno mimořádné zastupitelstvo. Pokud
vás zajímá, jak a o čem hlasují lidé, kteří
reprezentují tuto MČ, přijďte se podívat
na další jednání. Bohužel, často chodí
více lidé negativně naladění s potřebou
vyjádřit své emoce. Pozitivní reakce ale
může povzbudit všechny k větší osobní
odpovědnosti a statečnosti. Děkujeme
všem za dosavadní projevy podpory
a zájem o dění a budoucnost naší MČ.
Vedení radnice
Viléma Čápa rada vyzvala k odstoupení
na základě několika předešlých precedentů, který dle našeho názoru hrubě
porušil společné koaliční vedení. Kromě
mnoha po sobě jdoucích neúčastech na
radách (např. 6 rad po sobě z časových
důvodů), jednal pan Čáp několikrát jménem naší Městské části bez vědomí vedení v závažných otázkách bez mandátu
a vědomí vedení obce (např. ŘSD, CČM)
a tímto jednáním obec poškodil minimálně na jméně (podrobnosti lze snadno
doložit). Jednou z posledních aktivit jako
radního bylo jednání starostů okolních
městských částí, které svolal bez vědomí
starostky MČ Praha 20. Na toto jednání

Porovnání vybraných položek běžných výdajů MČ Praha 20 za roky 2009 a 2011
2009 za Lišky

2011 za
Moravcové

snížení o
(za Moravcové)

Odměny členů zastupitelstva

2 346 626,00

2 191 911,00

154 715,00

Sociální a zdravotní pojištění

821 767,00

767 168,00

135 999,00

Ošatné, cestovné, stravenky,sociál.fond,svatby

136 000,00

0,00

136 000,00

Nárůst odměn v případě zvýšení počtu uvolněných a neuvolněných radních 2012 o 2 funkce

278 000,00
794 328,00

Snížení počtu zam. v rámci zefektivnění úřadu

32 284 853,00

31 555 109,00

729 744,00

Drobný hmotný majetek

1 640 939,00

642 328,00

998 611,00

Služby telekomunikací

1 938 764,00

1 219 277,00

719 487,00

Konzultační, poradenské a právní služby

499 451,00

152 024,00

347 427,00

Ostatní služby, z toho:

13 876 777,00

10 885 508,00

2 991 269,00

Služby údržba zeleň

4 555 925,00

2 311 459,00

2 244 466,00

Výdaje na Hornopočernický zpravodaj a monitoring tisku

912 598,00

510 535,00

402 063,00

Úspora na konkrétních výdajích

53 545 177,00

47 413 325,00

6 213 252,00
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nárůst
(návrh Lišky)

1 072 328,00

nejen že nepozval nikoho z vedení obce,
ale ještě dne před touto akcí tvrdil, že se
nic takového nechystá, že jde jen o setkání zastupitelů, na které pravděpodobně asi nikdo ani nepřijde. Účast starostů
na jednání byla hojná, avšak jako jediného osobního dalšího reprezentanta naší
MČ si pozval v té době již odvoleaného
vedoucího ŽP Ing. Procházku. Starostka
a místostarosta naší MČ se doastavili
až na základě telefonátů v době konání,
s otázkou o jakou akci se jedná a proč
na ní nejsou přítomni. Vilém Čáp byl
vedením obce vyzván k podání vysvětlení na nejbližším jednáním RMČ na které
se ale nedostavil. Nedostavil se ani na
jednání zástupců koalice, kde měl další
možnost svůj postoj vysvětlit. Po delší
době nekomunikace a výzvě k rezignaci
pan Čáp na vlastní žádost z časových
důvodů odstoupil
Hana Moravcová

Chvalský zámek má nevyšší
tržby ve své historii
Po necelých čtyřech měsících ode dne,
kdy se Chvalský zámek stal příspěvkovou organizací, dosáhl ve srovnání
s minulostí výrazných ekonomických
úspěchů, nejvyšší návštěvnosti a tržeb.
K 29. lednu 2012 máme nejvyšší měsíční tržbu v historii zámku, neuvěřitelných 133.790 Kč. Předstihli jsme tak
dosud nejúspěšnější výstavu Pat a Mat
s měsíční tržbou 95.780 Kč.
Nejvyšší denní tržba v historii zámku
byla letos 14. ledna, 23.040 Kč v první
den otevření výstavy Dračí sluj a první
Pohádkový víkend s Popelkou.
Pro srovnání nejvyšší denní tržba u výstavy Pat a Mat byla 10.360 Kč.
Nejvyšší návštěvnost v historii zámku

měla akce Zavírání Vánoc a Vánoční
výstavy 8. ledna 2012.
Náklady na výstavu Dračí sluj aneb
Pohádková země skřítků ve výši
20.000 Kč se nám vrátily zpět hned
první den.
Naše akce byly prezentovány v Toulavé
kameře na ČT 1, TV Metropol, v časopisech a Zpravodajích okolních městských
částí a obcí.
Výrazně jsme rozšířili informace na
internetu, především na serverech
a stránkách pro děti. Organizujeme
populární soutěže pro děti i dospělé,
tvoříme nový komiks o víle Ohnivce,
brzy vás překvapíme novým logem
Chvalského zámku. Připravili jsme nový
ceník pronájmů, zefektivňujeme provoz
zámku a připravujeme další zajímavé
akce a výstavy, na které vás srdečně
zveme.
Alexandra Kohoutová

Vážená paní Moravcová, vážený pane Heriane, občané Horních Počernic.
Protože se mezi obyvateli Horních Počernic a dokonce i v tisku šíří dezinformace a lživé údaje, dovolujeme si reagovat formou
otevřeného dopisu a to i na článek v úvodu tohoto časopisu:
Na den 23. 1. 2012 bylo řádně svolané řádné zasedání zastupitelstva obce starostkou Hanou Moravcovou. Většina zastupitelů
v počtu 14 z 25 na řádné zasedání, v řádném termínu a na určené místo jednání dorazila. Právoplatně odhlasovali, že zasedání se
má konat. Zvolili program. Vyslovili nedůvěru současnému vedení obce reprezentovanému starostkou paní Moravcovou a místostarostou panem Herianem a odvolali je. Současně právoplatně zvolili nové vedení obce reprezentované panem Liškou.
Považujeme za nemorální, že v článku, vůči kterému se ohrazujeme, se autoři odvolávají na demokracii a otevřené jednání. Považujeme za nemorální a nedemokratické odvolat účelově zasedání, o kterém paní starostka věděla, že se bude jednat o tom, zda
dostane další důvěru, místo aby čestně obhájila, proč by si současné vedení obce mělo důvěru podržet. Většina z nás jsme duší
sportovci a považujeme za správné utkat se v otevřeném zápase. Získat vítězství pomlouváním odmítáme.
Paní Moravcová a pane Heriane, zachovejte si sportovního ducha a smysl pro „fair play“ - vyzýváme vás k zajištění právního naplnění většinového rozhodnutí zastupitelů. Zastavte ovlivňování zastupitelů a diskreditující kampaň. Jen tak si vás můžeme nadále
vážit a přátelsky spolupracovat pro blaho obce.
Ivan Liška, Nezávislé Horní Počernice

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové
karty o rozměrech 54 mm × 85,6 mm (velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotograﬁi a gravírovaný podpis držitele.
Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.
Do čipu lze nahrát elektronický podpis (podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších
předpisů). Tuto službu zajišťují akreditovaní poskytovatelé certiﬁkačních služeb (vydání kvaliﬁkovaného certiﬁkátu je zpoplatněno).
Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč
Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Od 1. 1. 2017 bude volitelným údajem také trvalý
pobyt. Nově je řešeno i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé
jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“.
Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky „RODINNÝ STAV“ nebo „TITUL“. Pokud není zkracováno jméno a příjmení,
netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“).
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního
občanského průkazu při dovršení 15 let věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu.
Správní poplatek se vybírá pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu
ve výši 100 Kč a dále za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz s čipem se platí správní
poplatek ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod vydání.
Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a nedošlo ke změně údajů
nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu s čipem).
zdroj Ministerstvo vnitra ČR
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Informace ze školství
Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nabízíme
vám stručný přehled hlavních změn, které se předškoláků a školáků týkají.
Dítě, které bude do posledního ročníku
MŠ přijato až v průběhu školního roku
2011/2012, popř. 2012/2013, bude mít
nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu
12 měsíců ode dne přijetí do MŠ. Tyto
informace se netýkají dětí se zdravotním
postižením, protože ty se v posledním
ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy
bezúplatně.

Bezúplatnost posledního
ročníku mateřské školy
V mateřských školách zřizovaných
státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
je novinkou, že vzdělávání v posledním
ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše
dvanácti měsíců. Toto období začíná 1.
ledna 2012. V praxi to znamená: Dítě,
které se ve školním roce 2011/2012
poprvé vzdělává v posledním ročníku
MŠ (dosud mu nebyla odložena povinná
školní docházka a ve školním roce
2012/2013 nastoupí do základní školy,
se bude bezplatně vzdělávat v MŠ až do
konce své docházky (31. srpna 2012).
Dítě, které se ve školním roce 2011/2012
poprvé vzdělává v posledním ročníku
MŠ a pro školní rok 2012/2013 bude mít
povolený odklad povinné školní docházky, vyčerpá bezúplatnou docházku do
posledního ročníku MŠ 31. prosince
2012. Od 1. ledna 2013 tudíž bude hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem
školy. Dítě, které navštěvuje poslední
ročník MŠ druhým rokem (byl mu povolen odklad povinné školní docházky), se
vzdělává od 1. ledna 2012 do 31. srpna
2012 bezúplatně. Od 1. září 2012 ale
musí povinnou školní docházku zahájit.
Dítě, které se začne v posledním ročníku
MŠ vzdělávat od 1. září 2012 (dítě
narozené v období 1. září 2005 – 31.
srpna 2006), bude čerpat bezúplatnou
školní docházku v období školního roku
2012/13 (1. září 2012 - 31. srpen 2013).

Změna v odkladech školní
docházky
Požádá-li zákonný zástupce dítěte písemně do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku o její odklad o jeden rok, musí
k žádosti adresované řediteli příslušné
školy doložit dva doklady: Doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální
pedagogické centrum) a doporučující
posouzení odborného lékaře nebo
klinického psychologa.

Časová možnost odkladu
povinné školní docházky
Povinnou školní docházku lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dvě přihlášky na střední školy
Uchazeč o studium na střední škole má
možnost podat pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky. Tato možnost se týká

i uchazečů o přijetí do prvního ročníku
nižšího stupně šestiletého a osmiletého
gymnázia.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední škole
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu
přijímací zkoušky. Seznam přijatých
a nepřijatých uchazečů včetně pořadí
zveřejní na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí zasílá pouze nepřijatým
studentům.

Změny ve stravování
Od 1. ledna 2012 nabývá účinnosti
i vyhláška č. 463/2011 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.
107/2008 Sb. Finanční limity na nákup
potravin ve všech věkových skupinách
strávníků se zvyšují. Jaroslava Hajná,
vedoucí školní jídelny ze ZŠ Stoliňská,
nám po dohodě s vedoucími jídelen ve
školkách a školách v Horních Počernicích sdělila, že ceny stravného se zatím
snaží v našich zařízeních nenavyšovat.
Změny v ceně stravného s určitostí
nastanou od 1. 9. 2012. Rodiče budou
o tomto kroku informováni v průběhu
května 2012. V případě dalších dotazů
nás můžete kdykoli kontaktovat.
A. Štrobová, tel: 271 071 736
H. Víchová, tel.: 271 071 673

Seminář
o dyslexii na Chvalském zámku
29. března 2012 od 17. hodin se na Chvalském zámku koná seminář a workshop na téma Dyslexie aneb jak to vidím já. Program
je určen pedagogům, výchovným poradcům, ale především rodičům dětí od 4 let. Přednášející Dr. Alena Kupčíková je mladá
úspěšná absolventka AVU v Praze, která sama dyslexií trpí. Přesto se velice úspěšně prosadila ve svém oboru a její doktorská práce má téma Multimediální interaktivní testy a Slabikář pro děti od čtyř let. Na workshopech se podílí s dalšími kolegy a výbornými
umělci - dyslektiky. „Chceme na Chvalském zámku rozproudit debatu, jakousi živou terapii mezi učiteli, rodiči, ale i dětmi,“ vysvětluje Dr. Kupčíková. „Chceme poukázat na to, že dyslektici jsou v mnoha případech velice talentovaní lidé. Často s jiným a osobitým vnímáním světa, které může být pro společnost přínosem.“ Ředitelka ZŠ Spojenců Mgr. Blesková a její kolegyně nabízejí, že
v průběhu semináře zajistí maminkám hlídání menších dětí přímo na zámku. Srdečně vás zveme!
Mgr. Alena Štrobová, radní

Dotazník pro rodiče dětí v mateřských školách
Vážení rodiče, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, abychom zjistili váš zájem o prázdninový provoz mateřských škol
v MČ Praha 20 v červenci nebo v srpnu. V letošním roce plánujeme zajištění provozu ve dvou mateřských školách: U Rybníčku a v ulici Spojenců. Uvažujeme také o poskytnutí této služby v MŠ sousedních městských částí a budeme hledat i jiné
možnosti pro zajištění hlídání dětí během prázdnin. Předpokladem je závazný zájem rodičů, deklarovaný vyplněnou přihláškou a uskutečněná platba školkovného za příslušné období.
Rada MČ Praha 20
Jméno a příjmení dítěte:

Mám zájem o prázdninový provoz v období:

Rok narození:

od 2. 7. do 15. 7. 2012

ANO

NE

od 16. 7. do 31. 7. 2012

ANO

NE

od 1. 8. do 17. 8. 2012

ANO

NE

od 20. 8. do 31. 8. 2012

ANO

NE

Mateřská škola:
Využiji prázdninový provoz

ANO

NE

Využiji nabídky prázdninového provozu mateřské školy v sousední městské části

Hornopočernický zpravodaj – únor ANO
2012

NE

Podpis zákonného zástupce

novoroční koupání otužilců

Páté
v hornopočernickém Koupališti
Už popáté se na Nový rok v 11 hodin
sešli na břehu rybníka Koupaliště otužilci, aby oslavili příchod nového roku
2012 společným plaváním. Letos se ale
na rozdíl od předchozích novoročních
koupání ponořilo do studené vody rekordních 25 plavců, protože je podpořili
borci z 1. plaveckého klubu otužilců
Praha. Ze břehu rybníka přihlížela asi
šedesátka rodinných příslušníků a diváků. Počasí nebylo úplně zimní: vzduch
6° C a voda necelé dva, po sněhu ani
památky. Přesto jsme obdivovali statečné plavce. Nejstarší českou otužileckou
soutěž pořádají právě pražští otužilci,
kteří letos svou účastí na novoročním
koupání dopomohli hornopočernickým
k prvnímu rekordu v počtu účastníků.
Také 65. ročník Memoriálu Alfreda
Nikodéma, který se tradičně koná na
Vltavě u Národního divadla, má od

Pražští policisté

VARUJÍ

letoška svůj rekord s celkovým počtem
226 plavců. Stejně jako v Počernicích se
konal za jasného počasí, teplota vody
byla 5,6 °C a vzduchu 6 °C. Memoriál
Alfreda Nikodéma je nejstarší a nejznámější otužileckou soutěží u nás a je
pojmenován po pražském zlatníkovi
a zakladateli zimního plavání v Československu. Traduje se, že volil netradiční
metody, aby upoutal pozornost diváků,
například plavání ve vojenské uniformě
s puškou na zádech. Poprvé plaval ve
Vltavě o Vánocích v roce 1923, o pět let

později bylo s ním už ve vodě u Národního divadla 63 plavců. Největší zimu
zažili otužilci v roce 1946, kdy byl pětadvacetistupňový mráz. Nepomohly ani
sekery, protože voda okamžitě zamrzala
a plavat se nedalo. Děkujeme všem
odvážným hornopočernickým otužilcům,
že také u nás udržují tuto pěknou tradici.
S příslibem účasti členů Klubu otužilců
Praha nás také jistě nemine další rekord.
Dana Mojžíšová
Ing. Jaroslav Hněvkovský /foto/

!

Nový projekt sekundární prevence zaměřený na bezpečnost dětí a mládeže
Děti a senioři patří k nejvíce ohroženým
skupinám naší společnosti. Policisté se
proto při preventivní činnosti zaměřují nejvíce právě na tyto cílové skupiny. Pražští policisté připravili nový projekt, v rámci kterého
chtějí děti od mateřských až po střední
školy více informovat o tom, jak se mají
bezpečně chovat při setkání
s cizími lidmi

v reálném životě i na internetu. Pomoci jim
v tom mají plakáty, které policisté ve školách vyvěsí. První je určen pro ty nejmenší.
Zásady bezpečného chování při kontaktu
s cizím člověkem jim na plakátu zdůrazňuje
namalovaný policista. Děti, které neumějí
ještě číst, se s nimi seznámí prostřednictvím piktogramů. Druhý plakát je určen
dětem na druhém stupni základních škol
středních školách. Na pomalované zdi
a na stře

u skateparku jsou přilepeny letáčky s ilustračními fotograﬁemi a popisem různých
případů kriminality spáchané na dětech.
Zmíněná preventivní činnost vychází
z faktu, že zhruba jedna čtvrtina veškeré
kriminality registrované v celé republice je
páchána právě na území Prahy a kriminalita páchaná na dětech a seniorech v Praze
převyšuje celorepublikový průměr.
Dana Mojžíšová, zdroj Policie ČR

Potřebujete první pomoc?
V ZŠ Ra
Ratibořická vám ji poskytneme. Naši školu navštívily vyučující a studentky
Církevní střední zdravotní školy Jana Pavla II. z Ječné ulice v Praze, aby inforCírkevn
movaly žáky 8. a 9. tříd o studijních oborech jejich školy a dobrém uplatnění
absolventů v praxi. Připravily ukázkovou výuku, při níž si žáci mohli procvičit
absolve
to nejdůležitější
ze základů první pomoci, udržení a obnovení životních funkcí.
nejd
Nacvičovali
nejen na sobě navzájem, ale hlavně na ﬁgurínách, které zdravotní
Nacvič
škola laskavě zapůjčila také na školení první pomoci pro naše pedagogy. Doufejme,
fejme že taková situace, kdy bychom
nabyté
naby znalosti potřebovali, nenastane. Vždy
je ale dobré být připraven,
V
zvláště
jde-li o život. V závěru výuky
zvlá
byl čas na otázky a diskusi k tématu
první
prv pomoci nebo o případném
studiu
na zdravotní škole.
st
D.
D Janderová,
ZŠ
Z Ratibořická
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ODBOR MÍSTNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Zvýšení cen za fekální služby
S platností od 1. února 2012 dochází s ohledem na zvyšující se
ceny za vypouštění fekálních vozů na čistírně odpadních vod,
rostoucí ceny nafty a zvýšení sazby DPH ke zvýšení ceny za
vyvážení jímek pro občany z 50 Kč na 70 Kč/m3.
Tato cena platí pouze pro občany, kteří se nemohou napojit na
kanalizaci. Městská část Praha 20 navíc přispívá přímo dopravcům za každý 1m3 částku 60 Kč. Současně dochází ke změně
dopravců, kteří budou tyto dotované služby pro občany poskytovat. Nově od 1. 2. 2012 tyto služby zajišťují: Jan Bernardy,
tel.: 777 974 020, Antonín Král, tel.: 775 606 007 nebo
776 680 085 (bude služby zajišťovat i nadále) a Ladislav Šebánek,
tel.: 602 313 463 (bude služby zajišťovat pouze do 29. 2. 2012.
Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Informace pro podnikatele, jak podat
hlášení o produkci a nakládání s odpady
Rok 2012 přináší zásadní změnu ve způsobu ohlašování
produkce a nakládání s odpady pro všechny původce odpadů
(právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při
jejichž činnosti vznikají odpady). Stejně jako v předchozích
letech jsou původci odpadů, kteří za kalendářní rok 2011
vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 tunami ostatních
odpadů či s více než 100 kg nebezpečného odpadu, povinni
nejpozději do 15. 2. 2012 podat hlášení o produkci a nakládání s odpady. Od letošního roku již nelze toto hlášení podávat písemnou ani elektronickou formou příslušnému úřadu
městské části podle adresy provozovny, ale pouze elektronicky
prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) v platném tzv. datovém standardu MŽP. ISPOP
umožňuje zapracování a příjem hlášení v elektronické podobě
a jejich další distribuci institucím veřejné správy. Je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb. ISPOP provozuje CENIA - Česká agentura životního prostředí. Ohlašovatel se musí nejdříve zaregistrovat na webových stránkách https://ispop.cz/magnoliaPublic/
cenia-project/uvod.html a po obdržení ohlašovacího kódu
vyplní příslušný formulář ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Pracovníci odboru životního prostředí a dopravy,
kteří mají do systému ISPOP přístup jako ověřovatelé, ověří
jeho správnost nebo v případě chybných hlášení ho vrátí zpět
k přepracování. Proto upozorňujeme, že zasláním ročního
hlášení na Úřad městské části Praha 20 nebude splněna
ohlašovací povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
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Podrobnější informace můžete získat na webových stránkách
www.cenia.cz, www.ispop.cz, www.pocernice.cz, www.inisoft
a např. v časopise Odpady č. 1/2012.
Ing. Marie Novotná,
odbor životního prostředí a dopravy

Oznámení trvalého stanoviště včelstev, jeho
změně a hromadného letu včel
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 upozorňuje chovatele včel na povinnost podávat oznámení o trvalém
stanovišti (změně stanoviště) včelstev a hromadného letu včel
do konce února u příslušného obecního úřadu. Tato povinnost
vyplývá ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů § 51 odst. 8, podle
kterého jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev
a hromadného letu včel, dále dle vyhlášky MZe č. 327/2004
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin § 6,
podle které právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen chovatel včel), oznamuje písemně místně
příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února
umístění trvalých stanovišť včelstev. Nové umístění stanovišť,
včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním. Pokud
nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel
jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště. Pokud
není stanoviště umístěno v zastavěné části obce, označí se
umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany
1 metr v horizontální poloze. Formulář Oznámení o trvalém
stanovišti včelstev (změně stanoviště) a o hromadném letu včel
je k dispozici na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ
Praha 20, nová budova v ulici Jívanská č. p. 635, 1. poschodí,
dveře č. 212 a na www.pocernice.cz.
Ing. Magda Svojanovská,
odbor životního prostředí a dopravy

ODBOR SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Návrhy na ocenění pedagogů a studentů
Městská část Praha 20 vyhlásila každoroční pravidla pro
ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení,
žáků, studentů, umělců a sportovců, kteří působí na území
Městské části Praha 20. Návrhy na ocenění zasloužilých a oblíbených pedagogů, vynikajících žáků a studentů, případně
umělců a sportovců, kteří reprezentují Horní Počernice, se podávají dle vyhlášených pravidel do 15. února 2012 na adresu:
Úřad městské části Praha 20, odbor sociálních věcí a školství,
Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice. Bližší
informace a formulář pro návrh na ocenění získají zájemci buď
na www.pocernice.cz v sekci Aktuality, případně na odboru
sociálních věcí a školství.
Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ŠKOLSTVÍ
Zveme na DOD a zápisy do mateřských škol
Dny otevřených dveří:
MŠ Chodovická 1900
dne 21. 2. 2012
MŠ Spojenců 2170
dne 22. 2. 2012
MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám. 115
dne 23. 2. 2012
vždy 10.00 - 11.00 a 15.00 - 17.00
Zápis do všech mateřských škol pro školní rok 2012/2013
bude probíhat 6. a 7. března 2012 od 13.00 do 17.00.
Každý rodič si vybere pouze jednu školu, do které se dostaví k zápisu. Seznamy všech dětí, které se s rodiči dostaví
k zápisu, budou následně se zřizovatelem školy projednány,
aby byla vyloučena duplicita zápisu a současně byly naplněny
kapacity všech škol. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) stanoví podmínky pro přijímání dětí do MŠ.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla

od tří do šesti let. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě
se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok
a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel/ka mateřské
školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápisu v souladu s Metodickým pokynem
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a dle kritérií, která
stanovuje vždy ředitelka v návaznosti na doporučení zřizovatele. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
tj. po dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do
31. srpna následujícího kalendářního roku, s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích (tzn. děti narozené v období od
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007). Podrobné informace o jednotlivých
MŠ najdete na www.pocernice.cz v sekci Městská část - školy
v městské části.
Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

Vyhlášení výběrového řízení na organizátora akce

ČARODĚJNICE 2012

a podmínky pronájmu stánků a ploch
Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce Čarodějnice 2012 dne 30. 4. 2012
Kritéria účasti:
a) zajistit večerní program v době od 18.30 do 22.00.
b) zajistit konferenciéra, klauna, ozvučení a zvukaře již na odpolední dětský program, tj. od 14.00.
c) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu
správě MČ Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23.00 do 24.00 hod.
d) předložit celkový rozpočet akce
e) uvést samostatnou kalkulaci na ohňostroj v délce trvání 10 min., začátek ohňostroje 21.30 hod.
Uzávěrka přihlášek 28. 2. 2012 ve 14:00.
Příspěvková organizace Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stánků a ploch na akci Čarodějnice
2012 v areálu Chvalské tvrze dne 30. 4. 2012
1. Počet a speciﬁkace prodejních míst:
Chvalský zámek určuje níže uvedené možné nabídkové ceny s tím, že preferovány budou nabídky vyšší než minimální možná cena. Nabídka pronájmů s minimálními možnými cenami:
a) prodejní stánky MČ - 10 ks. Minimální možná cena s elektřinou 2.400 Kč vč. DPH nebo vyšší. Minimální možná cena bez
elektřiny 1.800 Kč vč. DPH nebo vyšší (pouze světlo).
b) karavany - prodejní stánky s občerstvením: Závazné bude sdělit přesnou šířku prodejní plochy, na kterou zájemce
vystaví nabídku. Velikost do 5 bm prodejní plochy, cena 5.355 + 500 Kč elektřina, za každý započatý metr nad 5 bm
1000 Kč vč. DPH. Velikost do 3 bm prodejní plochy cena 2.500 + 500 Kč elektřina.
c) prodejní pulty: 500 Kč za každý započatý 1 bm prodejní plochy
d) kolotoče, houpačky a střelnice (vyhrazená plocha 1/2 parkoviště za stodolou), bez elektřiny 12.000 Kč + 1.000 Kč
elektřina
e) pronájem nádvoří Chvalského zámku: Menší atrakce pro děti typu vozítka na elektrický pohon apod. - cena za 1 hod.
- 4.200 Kč vč. DPH, cena za půlden (6 hodin) - 8.400 Kč vč. DPH, cena za den (8 - 12 hodin trvání) 12.000 Kč vč. DPH.
Jedná se o základní ceny, lze nabídnout vyšší.
2. Nabídky vyhodnocuje komise pro Čarodějnice 2012.
3. Kritériem výběru je cena nabídky nad minimální možnou cenu. Na pronájem stánků není právní nárok. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu nevybrat nabídku uchazeče, a to zejména z důvodu nevyhovujícího sortimentu, stejného či podobného zboží či služeb apod.
4. Uzávěrka nabídek 20. 2. 2012 do 16.00.
5. Nabídky pouze v písemné podobě, v zalepené obálce s označením ČARODĚJNICE 2012 - Pronájmy stánků a ploch,
přijímá recepce Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, denně od 9 do 16.30 hod. K nabídce je nutné
uvést název subjektu, sídlo, IČ a DIČ, typ stánku, typ nabízeného zboží, závazně šířku plochy, nabídkovou cenu a veškeré
kontaktní údaje (osoba, telefon, mobil, e-mail).
Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku, tel.: 281 860 130
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Veronika Purková:

Snažím se zachytit rizikové signály

Na odboru sociálních věcí a školství
ÚMČ Praha 20 působí psycholožka
Mgr. Veronika Purková od října 2011.
Poskytuje především odbornou pomoc rodinám, které se ocitly v obtížné
lidské nebo sociální situaci, zaměřuje
se na výchovné a vztahové problémy.
Sympatická psycholožka pracuje čtyři
dopolední hodiny v týdnu v základních školách v Horních Počernicích.
V pondělí ji najdete v ZŠ Stoliňská,
v úterý střídá ZŠ Spojenců a ZŠ
speciální Bártlova, ve středu je v FZŠ
Chodovická, ve čtvrtek v ZŠ Ratibořická. Odpoledne se věnuje klientům
sociálního odboru. „Pomoc našim
klientům spočívá v práci s celou rodinou,“ říká Veronika. „Možnosti úřadu
samozřejmě nezahrnují vše, co klienti
potřebují, proto mnohdy doporučujeme jiná zařízení, která lépe vyhovují
jejich momentální potřebě. Například
návštěvu mediátora nebo institucí,
které poskytují párovou nebo rodinnou terapii.”

Jak tráví psycholog školní
dopoledne?
Ráno po příchodu do školy dostanu
od výchovného poradce nebo ředitele
školy informace, které děti potřebují
konzultaci (na vlastní žádost, žádost
rodičů či učitelů). Zajdu za jejich třídní
učitelkou, vše probereme a domluvíme
další postup. Pokud jde o dlouhodobější
práci s dítětem, musím se na ní domluvit
s rodiči. Spolupráce s rodiči je pro mou
práci zásadní.

Přicházejí k vám i děti
s poruchami učení?
Nejsem diagnostik, poruchy učení proto
neřeším. Děti s těmito potížemi potře-

bují pomoc odborníků z poraden. Já se
zaměřuji spíše na vztahové a osobnostní
problémy. Pro citlivější holčičku je někdy
velký problém třeba jen v tom, že se pohádá s kamarádkou. V takovém případě
často postačí jednorázová konzultace.
Pokud jde o poruchy v chování dětí,
neradím jim, jak se mají lépe chovat.
Snažím se spíše na jejich problém
podívat z jiného úhlu a pokouším se
s nimi hledat řešení. Často za mnou
kvůli problémům dítěte přicházejí sami
rodiče. O přestávkách ve škole se pohybuji mezi dětmi. Vím, že je pro ně snazší
oslovit mě v případě svých trápení přímo
v jejich přirozeném prostředí. Nejtěžší
částí mé práce jsou určitě rozvodové situace. Jde vlastně o druhou část práce,
která se odehrává přímo na sociálním
odboru. Velice úzce při ní spolupracuji
s našimi sociálními pracovnicemi.

Máte větší klientelu na prvním
nebo na druhém stupni?
Určitě mezi staršími dětmi na druhém
stupni. Práce na školách mě nesmírně
baví. Je vidět, že sami ředitelé a pedagogové počernických škol mají o spolupráci zájem. Jsem ráda, že děti samy
začínají tuto možnost vnímat. Jeden
chlapeček, jehož rodiče se právě velmi
komplikovaně rozcházejí, mě nedávno
přes ředitelku své školy sám zavolal.
To je důležitý signál. Spojnice mezi sociálním odborem a dětmi je podstatná.
Mohu vám říci, že naší práce na sociálce
stále přibývá. Snažíme se proto zachytit
už rizikové signály a s rodinou dlouhodobě pracovat.

Co je ve vaší práci nejtěžší?
Pokud rodiče dobře nezvládají rozvody. Jestliže se rodina rozpadá a rodiče

Zámecké posezení na Chvalském zámku

s Romanem Vehovským
V úterý 7. února 2012 od 14 hodin vás srdečně zveme
na další Zámecké posezení na Chvalském zámku
spojené s vyprávěním a promítáním. Naším hostem
je spisovatel a cestovatel Roman Vehovský. Sedm
let cestoval stopem kolem světa a o svých zážitcích
napsal knihu Cestou osudu a náhody. Dnes říká: „Měl
jsem nomádský sen. A stačilo přitom tak málo, aby
se proměnil ve skutečnost. Na cestě člověk nemusí
být boháčem, stačí objevit cenu času. Doma se může
jeden týden v hodině proměnit v měsíc. Z měsíce je
v minutě rok. Na otevřené cestě čas plyne jinak. Zpomalí se. V rychlém sledu přicházejí prožitky. Takové,
jaké zůstanou v mysli na dlouhý čas.“
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se rozcházejí, jde
o změnu, která se
dotýká všech. Dospělí
se ale k tomuto kroku
sami rozhodli. Jsou v jiné pozici než
dítě, které musí složitou situaci nějakým
způsobem unést. Rodiče jsou pro ně
navíc základním zdrojem jistoty. Rodina
je pro dítě pevná základna, odkud může
v klidu zkoumat okolní svět. V momentě, kdy se rozpadá, dítě velice znejistí.
Často se díky jednomu nebo oběma
rodičům dostává do tzv. konﬂiktu loajality, to znamená: když tu nebudeš se
mnou a půjdeš s tátou, zůstanu doma
smutný/á! Vůbec nejhorší je položit dítěti
otázku, který z rodičů je lepší. Dítě své
hodnocení tímto směrem vůbec nastavené nemá. Má rádo oba rodiče a oba je
také potřebuje.

Může dítě zvládnout rozvod
rodičů bez šrámu na duši?
Neumím si představit, že by rozvod na
dítě neměl vliv. Je ale dobré, když dítě
vidí, že přestože rodiče nejsou spolu,
stále jsou tu pro něho jako máma a táta.
Jsou důležití pro jeho vývoj a budování
identity. Častým jevem u problematických rozvodů bývá, že rodiče nejsou
přes svou bolest a zlobu na bývalého
partnera schopni vidět potřeby svých
dětí. Dospělí by si měli uvědomit, že
rozvodem se mění mnohé pro ně jako
manžele, nemění se ale nic na tom, že
stále zůstávají především rodiči svých
dětí.
Kontakt: Mgr. Veronika Purková
Tel.: 724 946 707
veronika_purkova@pocernice.cz
Připravila Mgr. Alena Štrobová

Nová grantová výzva je zaměřena na podporu
vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže
V březnu 2011 vznikl v Horních Počernicích Nadační fond
ŠANCE. Po roce svého působení v naší městské části je
příhodný čas k ohlédnutí. Od června 2011 byla vypsána tři
grantová témata. První bylo zaměřeno na děti a mládež,
druhé na občany v produktivním věku a třetí téma bylo
cíleno na seniory (nyní probíhá řízení k posouzení přijatých
žádostí o nadační příspěvek). Nadační podporu získaly doposud čtyři projekty, které byly podpořeny celkovou částkou
47.430 Kč. Nadační příspěvek obdržela talentovaná krasobruslařka a žákyně ZŠ v Horních Počernicích na úhradu nákladů souvisejících s krasobruslením, dále nadaný student
střední školy na úhradu poplatků za zkoušku na jazykovém
institutu, vysokoškolská studentka, které bylo uhrazeno
roční studentské jízdné v pražské hromadné dopravě, a také
obyvatelka azylového domu na úhradu životních potřeb

její dospívající dcery. Také v roce 2012 bude nadační fond
podporovat konkrétní osoby či aktivity, které nedosáhnou na
jiné formy podpory a jimž nadační příspěvek pomůže zmírnit
bezútěšnou situaci, zlepší životní podmínky či usnadní jejich
úsilí vlastními silami řešit mimořádně náročnou situaci. Nová
grantová výzva s uzávěrkou k 31. 3. 2012 je zaměřena na
oblast Děti a mládež: podpora vzdělávání a volnočasových
aktivit. Šanci pomoci znevýhodněným spoluobčanům máte
i vy. Sledujte webové stránky Nadačního fondu Šance
a podpořte jeho aktivity doporučením potřebných témat
a jedinců a následně i ﬁnančním darem.
Ing. Petr Herian
Nadační fond Šance
www.nfsance.cz

Podnikání jako

cesta pro seberealizaci
matek při péči o děti

C

ílem projektu je nabídnout rodičům, kteří se chtějí při péči o děti
věnovat také profesnímu rozvoji, alternativu oproti klasickému pracovnímu
poměru, aniž by své potomky museli na
deset hodin denně odkládat. Všechny
kurzy, praxe, osobnostní diagnostika,
poradenství a veškeré doprovodné služby (občerstvení a hlídání) jsou zdarma,
protože projekt je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu v rámci programu OP LZZ a podpořen Asociací malých
a středních podniků a živnostníků ČR.

P

odnikání je velice vhodným způsobem seberealizace při péči o děti
především kvůli obrovské časové
i místní ﬂexibilitě, svobodě rozhodování
a uplatnění. Samozřejmě má i svá negativa, například nutnost vstupních investic
nebo osobní zodpovědnosti. Prostřednictvím kurzů získáte
všechny teoretické
a praktické
informace,
abyste

mohli začít hladce podnikat. Nebudeme
za vás vymýšlet, co byste měli dělat,
každý má nějaké znalosti, nápady,
dovednosti. My učíme, jak vše vyřídit na úřadech, získat ﬁnance, vést
účetnictví, jednat s dodavateli, vytvořit
webové stránky apod. Kurzy jsou hodně
prakticky zaměřené a učit se můžete od
lektorů/podnikatelů z jejich případových
studií. Podrobný rozpis kurzů naleznete
na www.cestakpodnikani.cz. Projekt je
určen pro rodiče na rodičovské dovolené a hledající uplatnění, ideálně
v posledním roce nebo těsně po ní (do
12 měsíců po skončení RD), ale ne v evidenci úřadu práce. Musí mít bydliště na
území hl. města Prahy. Vzdělání nerozhoduje, potřebné informace dostane
vysokoškolačka pro řízení cestovní
kanceláře stejně jako vyučená kuchařka
pro vlastní pekařství.

J

iž více než 70 maminek projektem
prochází v první vlně, vy se můžete
zapojit od 26. 3. 2012. Kurzy trvají
čtyři měsíce (2x nebo 1x týdně 3 hodiny

výuky), navazují 4 dny praxe v průběhu
dvou měsíců a dále pět měsíců individuálního poradenství při rozjíždění
vlastního projektu. Na www.cestakpodnikani.cz naleznete podrobnější informace
a registrační formulář, více na tel.: 724
535 898 a info@cestakpodnikani.cz.
V Horních Počernicích se toto setkání
uskuteční 29. 2. v RC MUM, Mezilesí
2058. Informační setkání probíhají vždy
v PO, ST nebo PÁ od 9 do 12 hodin
(hromadná prezentace vždy v celou
hodinu, tj. v 9, 10 a 11 hodin). Pokud
přijedete vlakem nebo MHD, obdržíte
příspěvek na dopravu.
-red-

Chcete studovat na gymnáziu?
Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250 přijímá pro příští školní rok studenty do dvou prim osmiletého studijního cyklu. Jedna z prim bude umístěna na detašovaném pracovišti gymnázia na
Černém Mostě. Druhá třída primy bude trvale umístěna v původní budově gymnázia v Horních
Počernicích. O rozmístění dětí rozhoduje vedení gymnázia s přihlédnutím k místu bydliště.

Přihlášky ke studiu je nutno doručit do 15. března 2012
na adresu Gymnázia Praha 9, Chodovická 2250. Zájemci o studium obdrží dopis s podrobnými
instrukcemi k přijímacímu řízení. Přijímací zkoušky, které žáky 5. ročníku ZŠ na našem gymnáziu
čekají 23. 4. a 24. 4. 2012, proběhnou formou SCIO testů z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů. Podrobnější informace o gymnáziu na www.gymnchod.cz, o přijímacích
zkouškách na http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/info.asp Těšíme se na naše budoucí studenty
a všem držíme palce.
Mgr. Z. Suchomelová, zástupce ředitele gymnázia

10– 11

Čeština pro cizince

B

ezplatná výuka českého jazyka,
přizpůsobená potřebám žáků –
cizinců z tzv. třetích zemí v rámci
rozvojového programu MŠMT, probíhala
na FZŠ Chodovická už druhým rokem
od září do prosince.
kupina šesti dětí z Mongolska,
Ukrajiny a Vietnamu se scházela
dvakrát týdně na čtyři vyučovací
hodiny, kde jsme se věnovali výuce
čtení, mluvení, psaní, poslechu a porozumění českému textu. Stejně důležitá
byla správná výslovnost, rozšiřování
slovní zásoby a gramatika, schopnost
rozlišovat zvukovou a graﬁckou podobu

S

slova. V přátelské atmosféře se vytvořily
ideální podmínky k motivaci optimálně
pokročit ve znalostech českého jazyka,
nestydět se při opravování chyb, vybrat
vhodnou strategii výuky, plánovat a organizovat vlastní učení.
žáků 8. tříd jsme s předstihem
zahájili i pomoc při výběru dalšího studia po absolvování ZŠ,
informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech, vyplňování přihlášek
na SŠ nebo účast na výstavě Schola
Pragensis. Prohloubila se také spolupráce s rodinami cizinců. Vedení školy
zorganizovalo setkání s rodiči těchto

U

žáků. Ve spolupráci se
sdružením pro příležitosti
mladých migrantů META
jsme využili přítomnosti
tlumočnice.
ostupně se nám daří nalézat nové
možnosti nadstandardní a efektivní
péče o žáky z cizích zemí, abychom jim maximálně pomohli zapojit se
do života naší společnosti. Žáci, rodiče
i učitelé velmi oceňují přínos tohoto
rozvojového programu ministerstva
školství.
Mgr. Anna Vavřincová, FZŠ Chodovická

P

Olympiáda v českém jazyce i v tělocvičně

Š

kolního kola Olympiády v českém jazyce 14. prosince 2011 se
z 8. a 9. tříd naší školy zúčastnilo
15 žáků. První čtyři místa obsadili Mariana Malá (9. B), Jana Bartalová (9. A),
Denisa Pouchová (8. A), Vojtěch Brak
(9. B), Michal Skuček (8. B) a Barbora
Beránková (9. A). Jako nejlepší postupují Mariana Malá a Jana Bartalová
do obvodního kola, které se uskuteční
koncem března 2012.

T

radiční je u nás také Vánoční laťka,
soutěž žáků 2. stupně ve skoku vysokém. I když se závodníci snažili
ze všech sil, školní rekordy (2008 David
Tomek - 169 cm, 2009 Mariana Malá
- 149 cm) se jim překonat nepodařilo.
Bylo to ale jen o fous. Tady jsou jména
a výsledky těch nejlepších v jednotlivých
kategoriích: Jan Müller (8. A) 162cm,Tomáš Hochman (9. B) 162cm, Mariana
Malá (9.B) 144 cm, Václav Hejsek (7. B)
138 cm a Markéta Brázdová (7. B)
137cm.
Pedagogové FZŠ Chodovická

Třeťáci
mezi
poslanci
Studenti oboru provoz diplomatických
služeb se vypravili na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Návštěva v době státního
smutku byla touto skutečností silně
poznamenána. Před mimořádnou schůzi
Parlamentu proběhla tryzna za zesnulého exprezidenta Václava Havla, kterou
studenti viděli v přímém přenosu na velkoplošných monitorech. Poté z galerie
pro návštěvníky přihlíželi jednání a hlasování poslanců o novele školského
zákona. Součástí exkurze byla beseda
se zaměstnanci informačního centra.
Vhled do činnosti zákonodárného orgánu a informace související s protokolem
byly pro studenty velmi přínosné.
Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Němčináři
v Norimberku
Při jednodenním výletu do Norimberku koncem minulého roku měli naši
studenti dostatek času na všechny
pamětihodnosti i nákupy. Formou
referátů si během cesty sdělili nejdůležitější informace k norimberským zajímavostem. Prohlídka města pod vedením
vyučujících němčiny začala pročítáním
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německých nápisů na různých cedulích
a pokračovala přes kostely sv. Vavřince
a sv. Sebalda na nádvoří Císařského
hradu a proslulé norimberské vánoční trhy. Viděli jsme Dürerova zajíce,
architektonicky zajímavý dům Mauthalle,
fontánu znázorňující kolotoč manželství,
orloj Männleinlaufen na kostele Panny
Marie na náměstí Hauptmarkt, zkrátka
všechno, co musíte v Norimberku bezpodmínečně vidět. Abychom si osvojili
německou slovní zásobu, dostali jsme
kvíz a během dne museli najít správné
odpovědi na všechny otázky. Vrátili jsme
se spokojení a s novými zážitky, stejně
jako minulý rok z Mnichova. Už teď se
těšíme na výlet do Berlína!
Veronika Bednáriková a Martina Vávrová,
studentky 2. ročníku

Setkání s bývalými
zaměstnanci SOŠ
V prostorách školní jídelny naší školy
se uskutečnilo tradiční vánoční setkání
bývalých pracovníků školy, kteří odešli
do důchodu. Ředitel školy Mgr. Roman
Liška všechny srdečně přivítal, připomněl události letošního školního roku
a všem popřál pevné zdraví do dalších
let. Následovala prohlídka zrekonstruovaných prostor školy a posezení se
sváteční večeří. Těšíme se za rok opět
nashledanou.
Ivana Nová,
referentka pro mimoškolní činnost

Dvě milá setkání
v hornopočernickém
divadle

To první - s fotografem Karlem Cudlínem - bylo domluvené, to druhé pak náhodné a nečekané, ovšem také
překvapivě milé. O něm však později. Schůzku s Karlem
Cudlínem jsme si dohodli v hornopočernickém divadle nejen
proto, že nedaleko odtud bydlí. Hlavním důvodem byla připravovaná výstava jeho fotograﬁí s názvem Vzpomínka na Václava
Havla, kterou ve foyeru divadla uvede 1. března.
“Výstavou chceme uctít památku prezidenta Havla a vzpomenout na slavnou
premiéru jeho divadelní hry Žebrácká
opera v sále restaurace U Čelikovských
v Horních Počernicích před šestatřiceti
lety. Dnes slavné ochotnické představení se stalo záminkou pro rozsáhlou
policejní akci proti autorovi, hercům

nějaké osobnější, neoﬁciální věci.
Měl jsem možnost fotografovat
tak, aby nevnímal fotoaparát jako
nebezpečí, v tom byl prezident
Václav Havel jedinečný. Důležitou
součástí toho všeho byl i fakt, že
se měnily dějiny, celý politický
systém. Byla to vzácná zkušenost
vyměnit tradiční místa a motivy za setkání význačných světových politiků. Fotožurnalistika je jenom kultivovaná zpráva,
ve které jde o to, co se stalo. Pro mě
je ale důležité, co se děje s lidmi, když
se na fotku dívají, co v nich ten obraz
vyvolává,” říká fotograf Cudlín, který
jednoznačně patří k nejlepším českým
fotografům – dokumentaristům. Jeho
snímky hovoří jasným jazykem, netřeba
k nim žádné komentáře. Výstavě Vzpomínka na Václava Havla v Divadle Horní
Počernice bude předcházet výstava
na Chvalském zámku s názvem Karel
Cudlín: Fotograﬁe 2001 - 2011. Ojedinělý cyklus fotograﬁí je průřezem jeho
dokumentaristické tvorby za poslední
desetiletí.

Setkání druhé
i některým divákům,” říká Hana Čížková,
která s nápadem na uspořádání výstavy
přišla. Karel Cudlín patřil do skupiny
fotografů prezidenta Václava Havla mezi
roky 1996 a 2003. “Byl jsem jedním
z jeho fotografů a v devadesátých letech
fotil pro Správu Pražského Hradu.
Václava Havla jsem fotografoval v letech
1997 až 2002, a bylo to focení skutečně
výjimečné. Jednak jsem dělal oﬁciální
dokumentaci akcí kanceláře prezidenta
a současně jsem se snažil fotografovat

Před desátou hodinou začal náš rozhovor rušit hluk. Do divadla se hrnuli
žáci místních základních škol a studenti
druhých ročníků SOŠ pro administrativu
Evropské unie na dopolední představení Evžen Oněgin pražského divadla
Anfas, které se zaměřuje jak na dospělého diváka, tak na děti a mládež. “To
zas bude v hledišti žvýkaček po zemi
a nalepených na sedadlech, esemeskování, zvonění mobilů a “vtipných”
poznámek,” zaslechla jsem lamentace
od zkušeného personálu
divadla nad obvyklým
chováním dětí při “povinných” představeních. Moje
zvědavost, zda tomu tak
skutečně bude, rozhodla,
že jsem zůstala. Ještě před
začátkem představení, kdy
hlavní protagonista Petr
Mikeska vysvětlil děj celého
příběhu a důvod, proč se
rozhodli pro dramatizaci
jednoho z nejslavnějších

milostných
příběhů všech dob, byl v hledišti
dost nepříjemný hluk. Ten však brzy
ustal a bylo jasné, že tento veršovaný příběh má rozhodně šanci oslovit
mladé publikum. Výborné herecké
výkony a pohybové kreace, emotivní
hudba a jednoduchá scéna, v níž hrají
důležitou roli stínové výjevy za jejím
průsvitným pozadím, to vše teeneagery
oslovilo natolik, že bylo v hledišti už
několik minut po začátku představení
absolutní ticho. Měla jsem velkou radost
nejen proto, že mi náhoda přihrála možnost vidět skvělé představení, ale též ze
zjištění, že to může být zajímavá, zábavná a někdy i docela vzrušující záležitost
pro tak mladé publikum. Bez nadsázky
lze říct, že to bylo jedno z nejlepších
představení, které jsem v poslední době
viděla. To dvouhodinové soustředěné
ticho v hledišti můj dojem jen potvrdilo. V představení divadla Anfas se
v režii Pavla Kheka představuje Petr
Mikeska, Svatava Milková, Ivo Theimer
a Anna Suchánková. Adaptace díla A.S.
Puškina z pera Petra Mikesky vznikla na
základě dramatizace Jaroslava Janovského, s použitím překladu Milana Dvořáka. Divadlo Horní Počernice ji uvedlo
19. ledna 2012.
Dana Mojžíšová
foto Karel Cudlín a autorka
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Program divadla v únoru 2012
Neděle 5. února v 15.00

Předprodej vstupenek na březen začne v pokladně divadla
v úterý 14. února v 16 hodin.
Od následujících dnů jsou možné internetové rezervace
a zakoupení vstupenek v pokladně Chvalského zámku.

O HLOUPÉM HONZOVI
Úterý 7. února v 19.30

ŠUNEN ROMALE
– POSLYŠTE, ROMOVÉ
Pátek 10. února v 19.30

HERCI JSOU UNAVENI
Neděle 12. února v 15.00

VODNÍK MAŘENKA
Čtvrtek 16. února v 19.30

JAK UVAŘIT ŽÁBU

V den zahájení předprodeje je možné zakoupit nebo
rezervovat maximálně šest vstupenek na jedno představení.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů
od zadání rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
Pokladna v divadle je otevřena po – čt 16.00 – 18.00
a hodinu před každým představením.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně 10.00 – 16.00.
Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si nyní můžete
zakoupit také prostřednictvím sítě TICKETPORTAL. Takto rezervované vstupenky
vyzvednete kdekoli v Praze. V Horních Počernicích provádí tuto službu sázková
kancelář Fortuna v Jívanské ulici (mezi prodejnou Moravec a nádražím).
Další prodejní místa jsou například ve stanici metra B Černý Most a Rajská zahrada.
U konkrétního programu je předprodej v síti Ticketportal označen

Sobota 18. v 15.00

O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ
Pondělí 20. února v 19.30

ČOCHTAN VYPRAVUJE

Neděle 5. února v 15.00
Karel Zima

Sobota 25. února v 19.30

O HLOUPÉM HONZOVI

DIVADLO PRO SLEPÉ

Divadlo Pro malý
Příběh o mládenci jménem Jan, jinochovi v odřených kalhotách, středního
vzrůstu a s velkýma ušima.
Hrají: Karel Zima, Jarmil Škvrna
a Eva Kodešová
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 26. února v 15.00

VALÁŠEK
Pondělí 27. února v 19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Úterý 7. února v 19.30
Čtvrtek 1. března v 18.00

KAREL CUDLÍN VZPOMÍNKA
NA VÁCLAVA HAVLA
Vernisáž výstavy fotograﬁí

Pátek 2. – neděle 4. března

POPAD – Pražská oblastní
přehlídka amatérských
divadel
Hornopočernický zpravodaj – únor 2012

ŠUNEN ROMALE
– POSLYŠTE, ROMOVÉ

Všichni společně se v dobrém rozmaru
vysmáli své bídě a svým chybám, aby
nabrali sílu dál se rvát s tvrdým životem.
To všechno s graciézností a úžasným
vtipem. Nenechte si ujít velkou lekci
vzájemného porozumění a bez předsudků si vychutnejte radost ze společně
stráveného času. Barbora Hrzánová
v tandemu s Janou Bouškovou zaručují,
že bavit se bude celý sál, Romové i gádžové společně.
Vyprávějí a zpívají: Bára Hrzánová
a Jana Boušková
Hudební spolupráce: Mário Biháry,
akordeon
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Produkce: divadlo Viola
Scénář a režie: Hana Kofránková
Znáte nějaké romské pohádky, příběhy,
písně nebo anekdoty? Pokud je chcete
poznat, věřte, že Šunen Romale – Poslyšte, Romové, je přímo chrlí. Tak asi
vypadala atmosféra na tradičních posezeních, Romy nazývanými pro paramisa.

Jana Boušková
a Bára Hrzánová v představení
Šunen Romale – Poslyšte, Romové

Pátek 10. února v 19.30
Eric Assous

ÁNO
VYPROD

HERCI JSOU UNAVENI
Produkce: Agentura Harlekýn

právě narozeniny. Děti uvidí i krásnou
princeznu Květu a strašně strašidelného
skřeta Bořivoje. K tomu, aby všechno
dobře dopadlo nám pomáhají také malí
diváci. V představení vystupují maňásci,
masky i živí herci.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 12. února v 15.00

ÁNO
VYPROD

Stanislav Oubram, Vlastimil Novák

Pondělí 20. února v 19.30

VODNÍK MAŘENKA

Jiří Voskovec, Jan Werich, Burton Lane

DS Máj Praha
Klasická činoherní pohádka Děj pohádky nás zavede do jednoho mlýna, kde
žije mlynář s mlynářkou a Bětka, sirotek,
která mlýn zdědila po rodičích. Zlá mlynářka a chamtivý mlynář chtějí mlýn pro
sebe a Bětka jim stojí v cestě. Nezastaví
se před ničím a dokonce upíší svou
duši ďáblu, aby odnesl Bětku do pekla.
Naštěstí je tu ale Vodník Mařenka. A jak
už to v pohádkách bývá, dobro nakonec
zvítězí a zlo je po zásluze potrestáno.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Pondělí 27. února v 19.30
Geraldine Aron

ÁNO
VYPROD

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Produkce Filmová a Divadelní
agentura a divadlo Viola
Na březen připravujeme:
Čtvrtek 1. března v 18.00

KAREL CUDLÍN
VZPOMÍNKA NA
VÁCLAVA HAVLA
Vernisáž výstavy fotograﬁí

Sobota 25. února v 19.30

DIVADLO PRO SLEPÉ

pátek 2., sobota 3., neděle 4. března

Hraje divadelní soubor Slepýš ve
spolupráci s Tanečním divadlem FAE
Scénář a režie: Petr Urban
Choreograﬁe: Jana Suchá
Autorské drama o síle pravdy, strachu
a lásce tvoří mozaika krátkých příběhů,
které se nenápadně spojují, zapadají do

POPAD

Tragikomedie Jak uvařit žábu je napsaná pro
Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera

Pražská oblastní přehlídka amatérských
divadel V době uzávěrky časopisu jsme
od pořadatele přehlídky, Amatérské
divadelní asociace Praha, neměli k dispozici konkrétní program soutěžních
představení. Sledujte webové stránky
divadla. Vstupné dobrovolné.
Středa 6. března v 19.30
Pavel Kohout podle Edmonda Rostanda

UBOHÝ CYRANO

Čtvrtek 16. února v 19.30
Petr Strnad

A

R
DERNIÉ

JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansámbl
Režie: Petr Strnad
Tragikomedie napsaná pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera měla v našem
divadle premiéru před dvěma roky.
Tentokrát vás na příběh o lásce až na
věčnost zveme již počtrnácté a bohužel
naposledy.
Vstupné 240, 220, 200 Kč
Sobota 18. února v 15.00

O ZAMILOVANÉ
JEŽIBABĚ
Divadelní lázně
Představení s písničkami pro děti od
3 let o zamilované ježibabě, která má

sebe, až nakonec vytvoří obraz,
ze kterého mrazí. Formou „divadla na
divadle“ je čtveřice mladých lidí
konfrontována se zločiny minulosti,
kterým se brání uvěřit. Lidstvo se totiž
rozhodlo zapomenout… Obnovená
premiéra se v Divadle Horní Počernice
konala 10.6.2011 a na četné žádosti
zařazujeme představení znovu
do programu.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Docela velké divadlo a Divadlo U Hasičů Režie: Jurij Galin
Romantický příběh o nesobecké lásce
Cyrana z Bergeracu ke krásné Roxaně
dojímá diváky po celém světě už více
než sto let a přibližuje současnému
divákovi příběh muže, který se vymyká
svému okolí odvahou, fantazií, talentem, ale především svým charakterem.
Opravdového muže, který bez váhání
obětuje svou lásku a pomáhá svému
sokovi jen proto, aby žena, kterou sám
miluje, byla šťastná.
V titulní roli David Suchařípa, který se
zařadil se ctí mezi skvělé Cyrany posledních let. Dále hrají: Lenka Lavičková,
Petr Erlitz, Petr Kozák, Robert Stodůlka,
Lukáš Masár, Jana Galinová, Jiří J. Kohout a Jan Bouše
Vstupné 220, 200, 180 Kč
David Suchařípa
jako Cyrano

Neděle 26. února v 15.00

VALÁŠEK
Dětský taneční soubor
Děti tančí v originálních krojích a představují tance, písně a básně starší více
než 100 let.
Vstupné 150 a 120 Kč.
Internetové rezervace vstupenek
v sekci Jiní pořadatelé

14– 15

Divadelní soubor Právě začínáme
V jednom moskevském, proti pravidlům
získaném bytě, se ve dvacátých letech
minulého století sejde podivuhodná
společnost lidí, o nichž lze říci, že jsou
na útěku, a lidí místních. Společně dají
dohromady módní salón, který, jak se
ukáže, módním salónem není.
Hrají: Alexandra Vytlačilová, Martin Jech,
Milan Rutner, Barbora Jelínková, Filip
Minařík, Jan Procházka, Ondřej Hrubeš,
Šárka Hanušová, Milan Špale, Sabina
Valová, Eva Bartoňová, Jiří Novotný,
Lucie Hendrychová, Nikola Hendrychová
a Jana Povolná
Vstupné 120, 100, 80

Komedie Láska
a párečky se ve
Francii stala hrou
roku 2004

Sobota 24. března v 15.00

NA SALAŠI DRACI JSOU
Pátek 9., sobota 10., neděle 11. března z technických důvodů nehrajeme
Úterý 13. března v 19.30
Jean-Luc Lemoine

LÁSKA A PÁREČKY
Režie: Jiří Janeček
Mistrovsky napsaná místy hořká francouzská komedie vycházející z reálných
životních situací se ve Francii stala hrou
roku 2004. Na první pohled nevinná
zahradní slavnost, během které si chce
hlavní hrdinka před vstupem do manželství připomenout své staré lásky, se
s příchodem jejího nastávajícího mění
v kolotoč zápletek, trapasů a omylů.
Samozřejmě, že pohyb po podobném
„minovém poli“ není bez rizik, což se
bohatou měrou potvrdí. Hrají: Simona
Postlerová nebo Kateřina Janečková,
Jan Revai, Ernesto Čekan nebo Juraj
Bernát, Jarmil Škvrna, Karel Zima a další
Vstupné 240, 220, 200 Kč
Sobota 17. března v 15.00

JAK SE HONZA DOSTAL
NA HRAD
Divadlo Julie Jurištové
Klasická pohádka na motivy báchorek
o českém Honzovi.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 17. března v 19.30
Agatha Christie

KORUNNÍ SVĚDKYNĚ
Režie: Jana Sůvová
Poněkud méně známá detektivní hra A.
Christie se odehrává většinou v soudní
síni nebo v kanceláři státního zástupce,
který mladíka, obžalovaného z vraždy
bohaté, postarší dámy, zastupuje. A jak
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už jsme u autorky zvyklí, vyřešení celého
případu je pro diváka šokující.
Hraje divadelní soubor Právě začínáme
v obsazení: Klára Šimicová, Jiří Špaček,
Lucie Hendrychová, Michal Klich,
Alexandra Vytlačilová, Michal Pivarči,
Martin Jech, František Vohralík, Milan
Rutner, Šárka Hanušová, Renata
Sýkorová, Iva Ptáčková, Eliška Povolná
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 18. března od 17.00

EXPEDIČNÍ KAMERA –
FILMOVÝ FESTIVAL

Čtyřhodinové promítání ﬁlmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních
zážitcích a sportech. Přijďte zhlédnout
ﬁlmy o lidech v situacích, do kterých
se sami možná ani netoužíte dostat.
Vstupné 80 Kč
Pondělí 19. března v 19.30
Jeffrey Hatcher

PICASSO
Divadelní společnost Ansámbl
Režie Jiří Svoboda
Příběh o umělci předvedeném v okupované Paříži německými vojáky před
vyšetřovatelku, která po něm žádá
autorizaci jeho tří obrazů, má v sobě napětí, tajemství i humor.Výjimečný skvost
z ní dělají především herecké výkony
obou představitelů – Milana Kňažka
v roli Pabla Picassa a Vilmy Cibulkové
v roli slečny Fischerové. Upozorňujeme
diváky, že herci v rámci představení na
jevišti kouří.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Divadelní společnost
Františka Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a hlavně humorná
valašská klauniáda, která pobaví nejen
děti, ale i jejich rodiče. Pojďte a prožijte
celý rok na salaši s Ondrou a Jurou.
Jsou to bačové jaksepatří, kteří se celý
rok starají o své ovečky, ale vůbec to
nemají jednoduché. Na téhle salaši totiž
nedělají neplechu jen vlci. Zabloudí sem
i drak a vy uvidíte, jestli si s ním naši
kamarádi poradí. Pro děti od 4 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pátek 30. března v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,
Evžen Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
Divadelní společnost Háta Hudební
komedie
Režie: Lumír Olšovský
Notoricky známý příběh party tří fasádníků od Velhartic, kteří doufají stát se
v Praze opravdovými světáky. Odevzdají
se do rukou zkušeného vychovatele,
emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec
natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská,
Monika Absolonová, Ivana Andrlová
anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých
dam, Miriam Kantorková nebo Vlasta
Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor
Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček,
Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský
v rolích fasádníků a Martin Sobotka,
Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních
rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli
emeritního profesora šarmantní Jan
Přeučil nebo Josef Oplt.
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Pondělí 26. března v 19.30
Michail Bulgakov

Sobota 31. března v 15.00

ZOJČIN BYT

POPELKA A KOUZELNÍK

Magie Exclusive – Petr Kasnar
a Dalibor Kubečka
Pohádkové představení plné neuvěřitelných kouzel, her a písniček. Nejprve se
představí kouzelník Petr s kamarádem
Daliborem. Děti pak uvidí zcela nové
pokračování pohádky O Popelce, uvidí
důsledky nápoje neviditelnosti, roztržitého pana komořího, dvorního kouzelníka,
dvorního detektiva Kolíka i statečný
boj o Popelčin střevíček s prohnanou
čarodějnicí Bokomarou. Kostýmové
představení je interaktivní hrou dvou
účinkujících s diváky.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 10. února v 9.00

Středa 28. března v 9.00

Ať žije Kocourkov

Velikonoce aneb jaro vítej

– Kejklířské divadlo
Čtvrtek 23. února v 9.00

Putování s muzikou Réva
Úterý 28. února v 9.00

Nenech si ubližovat
a svěř se
– šikana a kyberšikana JUDr. Miloslav
Dočekal
Čtvrtek 1. března v 9.00

Křoupat zdravě dá se hravě
– Michaela Dolinová a Milan Duchek

Dopolední představení zadaná
pro školy a školky
Začátky dopoledních představení jsou
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak).
Jednotné vstupné na divadelní představení 50 Kč, Evžen Oněgin 100 Kč.
Maminky s dětmi mohou představení
navštívit po předchozí domluvě
na tel. čísle: 281 920 326.
Školy a školky mají při obsazování
míst přednost.
Středa 1. února v 9.00 a 10.30

Zimní příhody Včelích
medvídků
– Divadlo Krapet

Pondělí 5. března v 9.00

O Sněhurce
– Malé divadélko Praha

Doplňující zápis
do jazykových kurzů pro
dospělé na 2. pololetí školního
roku 2011/2012
se koná v Kulturním středisku Domeček
ve Votuzské ulici 322 denně od pondělí
do čtvrtka v době od 17 do 18 hodin.
Bližší informace najdete na http://www.
divadlopocernice.cz/kurzy www.divadlopocernice.cz/kurzy nebo vám je
v uvedeném čase rádi podáme na
tel. 281 920 339.
Hana Čížková, ředitelka divadla

Pondělí 12. března v 9.00

Jak se krotí princezna
– Divadlo Julie Jurištové
Čtvrtek 15. března v 9.00

Zpívej, čaruj, dováděj
– UA Susa
Pátek 23. března v 9.00

Pohádka ze staré knihy
– Divadlo Matěje Kopeckého
Pondělí 26. března v 9.00

Jak pejsek s kočičkou
vařili dort
– Divadlo Úsměv

První ročník plesu sportovců
Horních Počernic byl skvělý
První ročník plesu sportovců Horních Počernic byl skvělý. Organizační tým plesu měl mimořádně šťastnou ruku především při výběru hudby. Skupina Rošáda
hrála výborně a přesně to, na co se všem dobře tančilo. Trochu neobvyklé
předtančení se také povedlo a tanečnice sklidily zasloužený potlesk, tombola
byla bohatá a samé překvapení. Spousta hostů se navzájem znala jako sportovci, hlavně volejbalisté a tenisté, dívky a dámy sportovkyně byly v plesových
šatech krásné, pánové vypadali nejen společensky, ale i velmi spokojeně. Přišli
také sousedé a přátelé, zábava proudila od stolů na parket, k baru, pak zase na
parket a pořád dokola, sál v Radonicích byl opravdu plný radosti. Když jsme se
v časných ranních hodinách rozcházeli, slíbili jsme si, že uděláme ze sportovního plesu TJ Sokol Horní
Počernice každoroční
tradici a příjemný večer
si určitě za rok zopakujeme. Přijďte také!
Vladimíra Škopková

Sportovci, sousedé a přátelé z Horních
Počernic i odjinud na parketu plném
tance a vynikající nálady.

Pořadatelé plesu TJ Sokol Horní Počernice a zpěvačky skupiny
Rošáda vítají hosty sportovního plesu. Děkujeme také všem
sponzorům bohaté tomboly.

16– 17

Jak jsme v lednu
na Chvalském zámku
slavili tradice a vkročili
do pohádky
Deštivé a hřejivé Zavírání Vánoc
Letošní Zavírání Vánoc připadlo na
neděli 8. ledna a počasí nám dalo co
proto. Ač to zpočátku vypadalo na
sluníčko, nakonec se poměrně vydatně
rozpršelo, aby se nakonec ukázalo, že

Tři králové, velbloudi a hornopočerničtí
občané jsou zdatní, aktivní a hned tak
něco je nerozhází. Po čtrnácté hodině
vyrazil od stodoly průvod tří velbloudů
doprovázených Třemi králi – Kašparem,
Melicharem a Baltazarem. Kašpar jel
na velbloudu, ostatní králové šli pěšky.
Déšť věrně následoval jejich kroky až
na zámecké nádvoří, odkud králové
zamířili do kočárovny, aby se poklonili
Svaté rodině – Marii, Josefovi a malému
Ježíškovi – a přinesli jim dary: zlato, kadidlo a myrhu. Velbloudi
zůstali na nádvoří k velké
radosti dětí. K tomu všemu zpívala skupina Boží
nadělení vánoční písně
a koledy, voněl trdelník
a popíjelo se svařené
víno. Zakrátko nebylo
na zámeckém nádvoří
k hnutí a dav návštěvníků se postupně přesunoval na vánoční výstavu
Vánoce se vším všudy,
která ten den končila.
Spojit oblíbené tradice
s výstavou byl dobrý
nápad, a 8. ledna 2012

Jak Popelka přivítala skřítky a draka
Pokud vám Popelka nejde dohromady se skřítky a drakem, pak vězte,
že v pohádkové zemi Chvalského zámku je vše možné a jejich přátelství funguje docela dobře. V sobotu 14. ledna jsme slavnostně otevřeli
výstavu Dračí sluj na zámku aneb Pohádková země skřítků Vítězslavy
Klimtové a zahájili soutěže O nejlepší jméno pro draka na Chvalském
zámku a O kouzelný plamínek víly Ohnivky. Ve sklepení se drakovi
daří dobře a nejvíc se kamarádí se Žabincovými skřítky, neboť mají
smysl pro humor. Přijďte se podívat, zda se vám bude více líbit Pumelice
sněžná, Pukaveček jarní nebo třeba Upírek šatní.
Krásná dlouhovlasá Popelka, která vůbec není ostýchavá, ale je to
„holka do nepohody“, provázela děti od samého rána až do pozdního
odpoledne, vyprávěla svůj pohádkový příběh, ukazovala dětem papírové
vystřihovánky a vysvětlovala, jak to bylo s Ohnivkou a co si o tom všem
myslí. Vzhledem k tomu, že zájem o Pohádkový víkend s Popelkou
předčil naše očekávání, rozhodli jsme se vyjít vstříc všem, na které se
nedostalo, a připravili jsme pro vás Pohádkový víkend s Popelkou 2 ve
dnech 11. a 12. února. Čas prohlídky si včas rezervujte na tel. 281 860
130, Popelka se na děti moc těší. Na výstavu Dračí sluj můžete samozřejmě i bez Popelky denně od 9 do 17 hodin až do 31. března 2012.
Závěrem mi dovolte ještě jeden rekord: 14. ledna 2012 jsme dosáhli
nejvyšší denní tržby v celé historii zámku. Jsme rádi, že i díky tomu
můžeme plánovat další zajímavé výstavy a akce pro děti i dospělé, které
vás budou zajímat, těšit a překvapovat. Děkujeme za váš zájem.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku
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jsme díky vám všem dosáhli rekordní
návštěvnosti této akce. Za spolupráci
děkujeme Společenství Molechet, RC
MUM a skupině Boží nadělení, za půjčení velbloudů Cirkusu Bernes.

Únorové nadělení na zámku
Delší a světlejší únorové dny vám dávají
příležitost navštívit řadu zajímavých akcí
a výstav. Na zámku stále ještě bydlí
drak, skřítci, víly a vodníci.
Výstava Dračí sluj probíhá do neděle
31. března.
Až do 30. března 2012 se
můžete zúčastnit soutěže
O nejlepší jméno pro draka.
Máte také poslední příležitost vidět
papírové modely z padesátileté
historie časopisu ABC na výstavě
Od Vostoku po Chvaly a výstavu
Cesta k dětem, obě do neděle
12. února.
Na únor je připravena nová soutěžní
otázka v celoroční soutěži O kouzelný
plamínek víly Ohnivky, která bude tentokrát ukryta na jiném místě než otázka
lednová. Kdo z vás ji objeví jako první?
Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za leden uveřejníme
v prvním únorovém týdnu na webových
stránkách Chvalského zámku a v březnovém HPZ.
První pohádkový víkend s Popelkou se
dětem moc líbil, a tak jsme ji poprosili,
aby přišla znovu. Pohádkový víkend
s Popelkou 2 vás čeká víkend před
jarními prázdninami 11. a 12. února,
takže můžete začít prázdniny opravdu
pohádkově. Popelka vás provede
zámkem a výstavami, bude vyprávět
svůj pohádkový příběh a pověst
o víle Ohnivce.
Nečekejte a určitě se objednejte předem
v recepci na tel.: 281 860 130
či infocentrum@pocernice.cz.
Prohlídka trvá 20 - 30 minut.
Prohlídka pro
1 dítě – 160 Kč
2 děti – 140 Kč/dítě
3 děti – 120 Kč/dítě
4 děti – 100 Kč/dítě
5 dětí – 80 Kč/dítě
Skupiny dětí hlaste dle jmen. Rodinné
vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) –
350 Kč. Určeno pro děti od 3 let výše.
Sourozenci do 2 let zdarma, dospělí
běžné vstupné.

Pokud jste zamilovaní pár týdnů, měsíců
či už dokonce desítek let, objednejte se
v úterý 14. nebo v sobotu 18. února na
akci FotoValentýn na zámku.
Krásné fotograﬁe na památku z romantického prostředí vám zhotoví naše
dvorní fotografka Walnika.
Za 450 Kč získáte pět upravených fotograﬁí v elektronické podobě, prohlídku
zámku zdarma a sladký valentýnský
dáreček.
Rezervujte si konkrétní termín buď
14. 2. mezi 9 a 17 hodinou nebo
18. 2. mezi 13 a 17 hodinou na
tel.: 775 606 824.

ulicí Mezilesí, Šplechnerovou,
Řešetovskou a Na Chvalské tvrzi
až na nádvoří zámku. Po soutěži
o nejlepší masku budou v kočárovně
připraveny zabíjačkové hody,
sponzorované hypermarketem
Globus Černý Most.
Další akce a výstavy na Chvalském
zámku: 31. 1. - 26. 2. Nejkrásnější den
Výstava svatebních fotograﬁí Petra
Prokopa.
Fotografování lze objednat u P. Prokopa
na tel. 723 451 042
(profesionální fotograﬁe v zámeckém
prostředí, líčení a úprava vizážistkou,
10 upravených fotograﬁí za 2.500 Kč).
1. 2. - 26. 2. Zírání
Prodejní výstava v kočárovně
Autoři Emil Pejša, Zdena Bočarová,
Pavel Kreml a Petr Vránek
Vernisáž 31. 1. v 17 hod. s hudebním
doprovodem Jozefa Cyrila Jirků,
úvodní slovo Milada Střítezská.

Karel Cudlín: Mongolsko 2003

Od čtvrtka 16. února do neděle
18. března představujeme ojedinělý
cyklus dokumentárních fotograﬁí
Karla Cudlína, oﬁciálního fotografa
prezidenta Václava Havla
a hornopočernického občana.
Výstava Karel Cudlín:
Fotograﬁe 2001 - 2011 představí
50 fotograﬁí, které vás vtáhnou
do konkrétních příběhů nás všech.
Styl fotograﬁí vám připomene časy,
kdy reportážní a dokumentární
fotograﬁe byla víc než televizní či
rozhlasové zpravodajství. Vernisáž
za účasti autora se uskuteční v úterý
21. února v 18 hodin.
Srdečně vás také zveme na
10. ročník Masopustního průvodu
v neděli 19. února, který organizujeme
ve spolupráci se Společenstvím Molechet, našimi skauty, DDM, o.s. MUM,
hotelem Chvalská Tvrz a restaurací
Sezóna. Účastníci průvodu se budou
shromažďovat od 13.30 před
ZŠ Ratibořická, kde si můžete vypůjčit
masku. Masopustní průvod vyrazí
ve 14 hodin ulicí Jívanskou k Úřadu
MČ, kde mu starostka udělí
masopustní právo, pak bude pokračovat

Připravujeme na březen:
od 29. 2. do 25. 3. prodejní
výstava Obrazy a kresby autorky
Jitky Štenclové s vernisáží
1. 3. 2012 v 17.00, úvodní slovo
Richard Drury.
Pá 9. 3. v 19.00 ve špejcharu
autorské čtení spisovatele
a hornopočernického rodáka
Martina Ryšavého z kniky Vrač
s doprovodem industriálně-melodramatické skupiny Bouchací šrouby.
Kniha Vrač získala ocenění
Magnesia Litera 2011 a Cenu
Josefa Škvoreckého 2011.
So 17. 3. v 15.00 zahraje divadlo
Buchty a loutky představení
pro děti Zlatá husa.
22. 3. - 31. 5. výstava Dinosauři
na Chvalském zámku aneb
Vznik života na zemi.
Těšíme se na vás.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

18– 19

Někdy uprostřed ledna začali do sklepení Chvalského zámku putovat malí človíčkové. Byli to skřítci, kteří si na zimu
vybudovali ve sklepení domečky. Ohnivce se to moc nelíbilo, na zámku přece bydlí ona! Navíc ke skřítkům přibyl ještě
velký trojhlavý drak. To už bylo na Ohnivku trochu moc! Nazlobeně křísla jiskrou... a co se nestalo! Drakovi rozpálila dračí
ohýnek v krku a skřítkům ohřála domečky. Začali se smát a dohodli se: drak bude hlídat všechny před zlými živly
a Ohnivka všem dovolí bydlet na zámku až do jara. Uzavřeli spolu „ohnivé“ přátelství.

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

Fotograﬁe, jejichž tématem budou vaše
oblíbená místa v Horních Počernicích
(ale mohou to být i fotograﬁe z místních
akcí, ze sportu v Horních Počernicích
atd.) zasílejte ve formě odkazu ke
stažení snímku přes úložný informační
systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD
na recepci Chvalského zámku. Snímky
musí být ke stažení v obvyklých souborových formátech (např. jpeg, jpg, tif,
raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním
rozlišení 300 Dpi ve ﬁnálním rozměru
(1:1), ve kterém se použijí (velikost cca
5 MB). E-mailová adresa, na niž budou
fotograﬁe zasílány, bude: ruzena_berankova@pocernice.cz.
Uveďte prosím: • odkaz ke stažení
fotograﬁe • název fotograﬁe • jméno

Z historie masopustního veselí
Obnovení Masopustu
v Horních Počernicích
Z obecní kroniky není o Masopustu nic známo. Nejsme tedy vázáni nějakými historickými tradicemi. Poprvé se zde konal v roce
2003, kdy ho organizovalo místní DDM. Kromě jejich členů se do
průvodu zapojili i členové MUMu a Společenství Molechet. Byla
to věc nová, ale vcelku vydařená. Od té doby se konal průvod
každý rok. Až v roce 2009, po organizačních změnách v DDM, se
spojil Chvalský zámek s DDM a se Společenstvím Molechet. Za
podpory nového sponzora (Hypermarket Globus Černý Most) byl
průvod zakončen zabíjačkovými hody na nádvoří. V letošním roce
se Chvalský zámek s novým vedením opět ujal organizace a společně se všemi, kteří se podílejí na přípravě akce a průvodu, vás
zve na neděli 19. února 2012 od 13.30 k ZŠ Ratibořická. Podrobný program najdete v programu Chvalského zámku.
Text a foto Jiří Stibor,
vedoucí Společenství Molechet
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a příjmení autora • adresu •
kontakt: telefon, e-mail • můžete
uvést věk (není podmínkou, zajímavé
je to u dětí) • něco o sobě, například
jak dlouho žijete v Horních Počernicích • jeden autor může zaslat max.
15 fotograﬁí.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2012
Alexandra Kohoutová
Zasláním odkazu ke stažení fotograﬁe poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní,
územně a časově neomezené oprávnění
(licenci) k použití fotograﬁe v rámci veškerých
propagačních aktivit MČ Praha 20
a Chvalského zámku.

ÚNOR 2012
St 1. 2.

Čt 9. 2.

Po 27. 2.

Koncert žáků
pěvecké třídy
M. Bachůrkové

Koncert žáků
klavírní třídy
D. Kallmünzera

IV. Hudební večer
– tradiční koncert
žáků školy

Divadlo Horní Počernice
18.00 hod.

Sál ZUŠ
18.00 hod.

Sál ZUŠ
18.00 hod.

Srdeční záležitost těžko kritizovat

lónu“. Také Martin Jech jako Ametystov,
Filip Minařík jako Remeněv nebo Ondřej
Hrubeš /Cherubín/ a Jan Procházka /
Gandzalin/ si s bulgakovskou groteskou
pohráli osobitým způsobem, a jejich
ﬁgury byly jistě i zásluhou režie velmi
dobře propracované a přesvědčivé.
K dalším pozitivům představení patří
tradičně kostýmy Evy Bartoňové, dobrá
je i scéna, jehož autora ovšem program
neuvádí.

drobnosti dobře. Přesto věřím, že ať už
pod Hervertovým či jiným režijním vedením, vzniknou ve spolupráci s našimi
ochotníky ještě zralejší inscenace. Už
v minulosti se totiž nejednou potvrdilo,
že i představení amatérů může po všech
stránkách směle konkurovat tzv. profesionálním scénám.
Dana Mojžíšová
foto Vladimír Mojžíš jr.

Ve zdejším „domácím“ prostředí opravdu není jednoduché přijít byť s minimální
kritikou. Chval, nebo mlč! A netýká se to
jen divadla. Reakcí nebývá polemika, ale
zloba vůči kritice. Srdeční záležitost však
těžko kritizovat.

Divadlo Horní Počernice, 22. 1. 2012

Zojčin byt

Režii i hercům tímto gratuluji, nelehkého
úkolu se zhostili s odvahou a až na malé

Úprava a režie: Josef Hervert

Bulgakovův Zojčin byt
rozhodně nepatří mezi běžné repertoárové tituly místního divadelního
sdružení Právě začínáme, a snad také
proto byla premiéra hry 22. ledna
očekávána s oboustranným napětím.
Novinkou je také spolupráce herce
Josefa Herverta s místními ochotníky,
tentokrát však poprvé v roli režiséra.
Možná právě proto, že rolí Ametystova
v Bulgakovově Zojčině bytě /tehdy v režii Sergeje Fedotova/ absolvoval Hervert
DAMU, stala se pro něj tato inscenace
„srdeční záležitostí“. Možná chtěl také
využít zkušeností zdejšího početného ansámblu s komediálním žánrem
v inscenaci, kterou sám její autor označil
podtitulem „tragická fraška“, a dát mu
tak prostor k poněkud odlišné prezentaci. To však jsou jen domněnky. Pravdou
je, že výsledkem je poněkud dlouhé
představení se slabou důvěrou v sílu
a kvalitu Bulgakovova textu a možná
i obavou z divácké reakce. Myslím však,
že tvůrci představení v tomto případě
diváka opravdu podcenili. V grotesce
o lidech, kteří se snaží uniknout z bídy
a politického zmatku tehdejších sovětských poměrů, není přece potřeba
zalíbit se za každou cenu komickými
výstupy.

Michail Bulgakov
/premiéra, DS Právě začínáme/
Překlad Alena Morávková

Nová režijní i herecká interpretace Zojčina bytu ale na druhou stranu nabídla
přece jen něco navíc. Dala totiž po
čase vyniknout opravdovým talentům
zdejšího divadelního souboru Právě
začínáme, ať v dámském či mužském
obsazení. Výborně se role chopila Saša
Vytlačilová jako Zoja, vysoké herecké
kvality opět potvrdila představitelka Maňušky Bára Jelínková, nelze pominout
ani talent některých „dam z módního sa-

20– 21

Doprava musí být šetrná k životnímu prostředí
Území městské části Praha 20 je díky
své nadmořské výšce a vzdálenosti
od velkých toků dobře odolné povodňovým stavům, přesto je na vodu bohaté jak ve zdrojích podzemních, tak
v soustavě rybníků a nádrží, kterých je
na našem území celkem deset. Stále
zde převládá zemědělská půda i velký
rozsah zeleně, jak v lesních porostech (přes 80 ha), tak parcích a další
veřejné zeleni v intravilánu obce. Tolik
informace, kterou uvádějí webové
stránky Horních Počernic. Na otázku,
zda je to informace stále aktuální a návrh nového územního plánu dostatečně akceptuje názory radnice a občanů
týkající se problémů dopravy a životního prostředí, odpovídá vedoucí tohoto
resortu ÚMČ Praha 20 Ing. Miroslav
Horyna.

plánu ve srovnání s výše popisovaným
problémem lze hodnotit spíše neutrálně, má svá pro i proti. Ještě k rozloze
veřejné zeleně musím potvrdit poměrně
slušnou rozlohu blížící se 50 ha, kdy
kvalita těchto ploch, zejména parků, díky
navyšování prostředků na péči v poslední době a zkvalitnění péče jak vlastními
prostředky, tedy díky místnímu hospodářství nebo dodavatelsky, se viditelně
zlepšila. A to je právě jedna z věcí, které
odbor životního prostředí a dopravy
řeší průběžně, ve spolupráci s odborem
místního hospodářství. Ostatně myslím,
že péči o zdejší zeleň mohou nejlépe
posoudit občané sami.

Určitě bych poopravil informaci o převládání zemědělské půdy. Plochy
zemědělské půdy se výrazně redukovaly
výstavbou skladovacích hal severně od
železniční trati v tzv. průmyslové zóně.
I tak se dá využít dosud platný územní
plán a orgány ochrany životního prostředí nemají prostředky tomuto deklarovanému „přínosu pro městskou část“
zabránit. Návrh nového územního plánu
už na tomto stavu nic nezmění, nicméně
je špatný zejména v řešení nebo spíše
neřešení dopravy ve vazbě na Horní
Počernice. Jde zejména o nezměněnou
trasu Pražského okruhu na náspu mezi
Horními Počernicemi a Černým mostem,
kde by po dokončení celého okruhu
okolo Prahy mělo projíždět téměř 200
tisíc vozidel denně. Průvodním jevem je
pochopitelně hluk, ale i to co není vidět,
slyšet ani cítit, tedy výrazné navýšení
oproti současnému stavu v hodnotách
emisí ze spalovacích motorů a polétavého prachu. Pokud k tomu připočteme
převládající západní nebo severozápadní proudění vzduchu, i laik pochopí, že
to přínos pro životní prostředí a hlavně
zdraví obyvatel Horních Počernic je, ale
s výrazně záporným znaménkem. Ostatní parametry návrhu nového územního

Tak jak jsem se ve své funkci v letech
předcházejících více musel věnovat péči
o všechny složky životního prostředí,
tedy zeleň, ovzduší, vodní hospodářství
a odpady, tak v poslední době jasně
vítězí problémy dopravy. Je to již výše
popisovaný problém s obklíčením
Horních Počernic ze tří stran komuni-
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Jaké hlavní problémy řeší
odbor životního prostředí
a dopravy v naší
městské části?

kacemi dálničního typu, ale v poslední
době strmý nárůst průjezdné dopravy,
zejména po Náchodské ulici, ale i po dříve poměrně klidných ulicích Ve Žlíbku,
Božanovské a dalších. V tomto směru si
velmi vážím výrazného a stále trvajícího tlaku vedení městské části na co
nejbližší termín výstavby mimoúrovňové
křižovatky Beranka, kam by se svedením právě průjezdné dopravy ještě před
Horními Počernicemi na dálnici D11
odklonil výrazný podíl vozidel a obyvatelé Počernic a zejména ti na Náchodské
a v jejím okolí by si po dlouhých rocích
trochu vydechli. Jistě při problémech,
které řešíme, nemohu zapomenout na
problémy jednotlivých občanů týkajících
se odvozu odpadu včetně tříděného,
posuzování a povolování kácení dřevin,
problémy výstavby nových kanalizačních řadů a přechodu odkanalizování ze
žump do nové kanalizace. Co se týká
dopravních problémů, lidé si nejčastěji
stěžují na nedostatek parkovacích míst,
volají po zklidnění dopravy před školami
a podporují nás v úsilí o dostatečnou
kapacitu autobusů MHD při jednáních
s ﬁrmou Ropid.
Dana Mojžíšová

22– 23

Nové pravidelné kroužky
od 2. pololetí
Kroužek Výtvarné tvoření
s Barčou
pro děti od 4 do 8 let
ve středu 13:00 – 13:55
vede Barbora Bartošová.
Cena kroužku na pololetí je 600 Kč.

Moderní oděvy a šperky

Od února je opět v DDM kroužek

Breakdance
pro děti od 10 let, kde se učí bezkontaktní akrobatický druh tance street
dance.
Vede ho Serghei Vlasenco a koná se ve
čtvrtek 14:30 – 16:00.
Cena kroužku na pololetí je 800 Kč.

kroužek pro děti od 8 let
ve středu 14:00 – 15:25
vede Barbora Bartošová.
Cena kroužku na pololetí je
800 Kč.

Volný klub
– Výtvarné středy
Zveme všechny zájemce
o výtvarné techniky na
pravidelné středeční
dílničky pro děti od 10
let, mládež a dospělé
každou středu od
17:00 do 19:00.

Nabídka činností a termíny
na měsíc únor
1. 2. 2012 Malba na textilní tašku Cena
50 Kč + taška a materiál, v nabídce je
taška v černé barvě za 50 Kč nebo si
přineste vlastní.
8. 2. 2012 Tác z pedigu Cena 150 Kč.
Kurz je prodloužen 17:00 - 20:00.
22. 2. 2012 Fimo Cena 100 Kč
29. 2. 2012 Pedig: výroba velikonoční
dekorace a vejce
Cena 100 Kč. Nutná rezervace v kanceláři DDM, nejpozději den před akcí.
Tel.: 281 925 264, 605 700 776 nebo
email: volfova@ddm-hp.cz. Maximální
počet účastníků je 10.

Volný klub – keramika
pro dospělé 2. pololetí
Volný klub keramiky bude od druhého
pololetí probíhat 1 x za 14 dní ve vyhlášených termínech:
čtvrtek 9. a 23. 2., 8. a 22. 3.,
19. 4., 3., 17. a 31. 5. 2012 vždy od
17.30 do 19.00 pod vedením Honzy
Jeslínka. Cena klubu je 150 Kč, včetně
hlíny, glazury a výpalu.
Účast na klubu je možná pouze po
předchozí rezervaci
na tel. čísle 281 925 264 a 605 700 772,
e-mail: volfova@ddm-hp.cz,
farkasova@ddm-hp.cz
nebo v kanceláři DDM.

Uzávěrka rezervací je dva dny před konáním volného
klubu. Klub bude probíhat při minimálním počtu pěti
platících účastníků. Zdena Horváthová, ředitelka DDM

DDM vyhlašuje výtvarnou soutěž

VELIKONOČNÍ DEKORACE
Soutěžit mohou děti ve věkových kategoriích:
1.
2.
3.

kategorie - děti do 5ti let
kategorie - děti 6 let
kategorie - děti 7 let

4.
5.
6.

kategorie - děti 8 - 9 let
kategorie - děti 10 - 11 let
kategorie - děti 12 - 15 let

Práce je nutno opatřit jmenovkou a věkem. Vyhodnocena
a odměněna budou vždy první tři místa v každé kategorii.
Uzávěrka přijímání soutěžních prací je 23. března 2012. Počet přihlášených prací od jednoho autora pro jednu kategorii
je omezen na jednu práci. Práce budou vystavené od 26.
3. 2012 v prostorách DDM Horní Počernice. Soutěžní práce
budou posuzovat příchozí návštěvníci, vyhodnocení se uskuteční na Velikonoční výstavě v sobotu 31. 3. 2012 v budově
DDM.
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46.
Historie dávná i nedávná
Tělovýchova a sport (pokračování)
Tělovýchovná jednota Slavoj měla
v roce 1952 téměř tisíc členů včetně
mládeže. Pro cvičení využívala tělocvičnu ve Svépravicích a sál v restauraci U Hyků /naproti restauraci Na
Kovárně/. Pro míčové sporty a lehkou
atletiku sloužilo letní cvičiště /říkalo
se tam U vodárny/, kde byly i tenisové
kurty a fotbalové hřiště. Jednota svou
činnost rozvíjela zejména v gymnastice, lehké atletice, tenisu, odbíjené,
košíkové, stolním tenisu, kopané
a turistice.
Tělovýchovná jednota Spartak měla v té
době i s mládeží 400 členů a pro cvičení
využívala sálu v restauraci Na Růžku.
Pro sportovní činnost pak sloužilo fotbalové hřiště, kde se říkalo Na větráku,
později přebudovaném na fotbalový
stadion Xaverov. Svoji činnost rozvíjela
jednota v oddílech gymnastiky, házené,
kopané a cyklistiky.
Na školách se v té době tělovýchova
rozvíjela podle
schválených
školních osnov
pod vedením
učitelů. Ke
cvičení se
využívaly tělocvičny a sály
uvedených
jednot, protože
žádná ze škol
vlastní tělocvičnu neměla.
V šedesátých letech,
vzhledem
k vzájemné
nedůvěře, hašteření mezi funkcionáři
jednot a zvláště pak pro časté konﬂikty
mezi fanoušky kopané, bylo rozhodnuto
o sloučení jednot do jedné tělovýchovné
organizace s názvem Tělovýchovná jednota Slovan. Z té se v průběhu následujících let vyčlenila samostatná Jednota
kopané, která v roce 1966 pod patronací
Drůbežářských závodů na Xaverově
přijala název Tělovýchovná jednota Xaverov. Mimo kopanou provozovala tato
Jednota po několik let také speciﬁckou
činnost jezdectví, které bylo úzce spjato
s chovem sportovních koní na Xaverově.
Toto období centralizovaného řízení sportovní činnosti nebylo příznivé
osobní aktivitě v trenérské činnosti
a mnoho cvičitelů a trenérů svou činnost
ukončilo. To mělo za následek útlum
činnosti v mnoha oddílech. Změna přišla
až ve druhé polovině sedmdesátých let
s návratem zkušených cvičitelů a trenérů
po uvolnění centralizovaného řízení. Se
souhlasem nadřízených orgánů změnila
v roce 1969 jednota Slovan svůj název
na Tělovýchovná jednota Sokol Horní

Počernice. V té době měla 751 členů
včetně mládeže a rozsahem i výsledky
své činnosti patřila mezi vedoucí tělovýchovné organizace na okrese Praha-východ ve Středočeském kraji, kam právě
nově ustavené město Horní Počernice
příslušelo.
Vzhledem k rychle se rozvíjející činnosti
tělovýchovné byla pro zabezpečování potřebných ﬁnančních prostředků
povolena jednotě vedlejší hospodářská
činnost. Její dobré výsledky umožňovaly
nákup nářadí a dalších potřeb. Přestože hlavním úkolem bylo nacvičování
sestav na jednotlivé ročníky Spartakiády,
byla činnost Jednoty rozvíjena v široké
škále podle rostoucího zájmu sportovně aktivních občanů Horních Počernic.
V roce 1980 měla již 1150 členů, z nichž
bylo téměř šest set žáků. Jako dar
k 80. Výročí založení Sokola v Horních
Počernicích dostala jednota v roce 1985
novou tělocvičnu.
Tělovýchovná jednota Xaverov dokončila v roce 1977 v akci Z a za významného
přispění svého patrona Drůbežářských
závodů první etapu výstavby fotbalového stadionu přebudováním hřiště
a výstavbou divácké tribuny. Téhož roku
využilo první mužstvo kopané svoji šanci
a postoupilo mezi mužstva národní
fotbalové ligy. Stalo se tak po 57 letech
od založení prvního klubu kopané v Horních Počernicích. Druhá etapa výstavby
sportovního areálu pro kopanou byla
v rámci akce Z dokončena v roce 1980.
Spolu s nástavbou základní budovy byla
vybudována krytá tribuna s vybavením
pro hráče i zázemím pro návštěvníky.
Druhé mužstvo kopané hrálo v té době
v městské soutěži Prahy a oddíl ženské
kopané v nejvyšší soutěži České republiky na předním místě žebříčku.
Tělovýchovná jednota Xaverov zanikla na valné hromadě členů v roce
1990 a jako samostatný právní subjekt
vznikl Sportovní klub Xaverov. V ročníku
1990/91 skončilo A mužstvo v 1. národní
lize na desátém místě a mužstvo staršího dorostu postoupilo do druhé národní

ligy. Největším úspěchem sezóny bylo
umístění žen hrajících v první lize na
druhém místě mezi Spartou a Slávií.
V následujících letech složitého vývoje
fotbalového klubu se do čela společnosti postavil Vojtěch Tomi, který významně přispěl k dobudování fotbalového
stadionu. V sezóně 2002/2003 bylo
A mužstvo nejdéle hrajícím klubem II.
fotbalové ligy. Pro další činnost bylo
významné dokončení projektu Stadion
2003, to znamenalo termínované splnění
podmínek Českomoravského fotbalového svazu pro konání druholigových
zápasů na vlastním stadionu. Přestavba
v hodnotě cca 60 mil. korun byla z větší
části uhrazena ze zdrojů fotbalového
klubu.
V roce 2006 byla rozhodnutím majoritního vlastníka klubu a odsouhlasením
valnou hromadou akciové společnosti
prodána účast v soutěži II. fotbalové
ligy pražským Bohemians a soutěže
dospělých pod vlajkou Xaverova byly
ukončeny. V činnosti pokračovala jen
družstva mládeže a to i v pořádaných
soutěžích za ﬁnančního přispívání městské části. Po následujícím odprodeji
akcií většinového vlastníka v roce 2007
vstoupil do činnosti jako další vlastník
Ing. L. Vinš, majitel FK Viktoria Žižkov.
Městská část si spolu s příznivci fotbalu
připomněla v roce 2010 devadesát let
od vzniku fotbalového klubu v Horních
Počernicích. Zastupitelstvo MČ schválilo
po posouzení všech okolností na svém
zasedání 22. 3. 2010 záměr odprodeje
minoritního podílu akcií MČ ve společnosti. Tím se prakticky uzavřela historie
domácího fotbalu.
Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, jako samostatný právní subjekt
ustavený v roce 1990, byla následujícího
roku včleněna do obnovené Československé obce sokolské. Mezi nejúspěšnější oddíly současné TJ Sokol patří
dlouhodobě oddíl sportovní gymnastiky.
Největší zásluhy na dosažených úspěších má obětavá trenérská péče manželů Rosendorfových. Dobré výsledky mají
i další oddíly například v basketbalu,
tenise, volejbalu apod. Letitou tradicí je
také každoročně pořádaný Novoroční
běh. Sté výročí od založení TJ Sokol
Horní Počernice bylo slavnostně vzpomenuto 27. září 2005.
Historie tělovýchovy a sportu, kterou
jsem stručně představil v několika pokračováních, by nebyla úplná bez informací o tělovýchově na našich školách.
O tom ale v dalším pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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NAŠI JUBILANTI V ÚNORU
SOMMER ALOIS
BABÁKOVÁ JARMILA
KOHOUTOVÁ MARIE
BAČA OLDŘICH
EISOVÁ MARKÉTA
LINKOVÁ ELIŠKA
KŘINKOVÁ VLASTA
NAUŠOVÁ MILADA
MOUDRÁ ZDEŇKA
ŠRÁMKOVÁ MILADA
VOTAVA BEDŘICH
ADAMCOVÁ VĚRA
DVOŘÁČEK KAREL

ČUPRUNOVOVÁ DANUŠKA
HŘIB OLDŘICH
MUSILOVÁ BEDŘIŠKA
LANGOVÁ JIŘINA
SROSTLÍKOVÁ JARMILA
KRYŠTOFOVÁ HANA
KULHAVÝ JOSEF
ŠERCOVÁ MILADA
KIRIAKOVOVÁ RŮŽENA
KUDRNOVÁ VĚRA
NOVÁK FRANTIŠEK
STRAKA VLADISLAV
ŠVARCOVÁ JANA

PROGRAM ZO SENIOŘI v únoru 2012
středa 1. února

PROHLÍDKA JINDŘIŠSKÉ VĚŽE
Výtah jede do všech pater.
Výstava betlémů ve 3. patře
Sraz ve 13.00 v metru Černý Most
Snížené vstupné 30 Kč
Vede Libuše Frouzová.
úterý 7. února ve 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Host: spisovatel a cestovatel Roman Vehovský
středa 15. února ve 14.00

LETEM SVĚTEM

O akci Proti rakovině napříč USA
vyprávějí manželé Barcalovi
středa 22. února

VÝSTAVA
Carský dvůr pod žezlem Romanovců
Sraz ve 13.00 metro Černý Most
Snížené vstupné 40 Kč, vede I. Juklová
Středa 29. února ve 14.00

PŘEDNÁŠKA SPOLEČNOSTI FARMIA
Rehabilitace ve vyšším věku Přednáší MUDr. Holubová
středa 7. března v 16.00

PRVNÍ POMOC

Přednáška městské policie Praha
Ilona Juklová a Libuše Frouzová
výbor ZO Senioři H. Počernice Tel.: 721 002 992

Hornopočernický zpravodaj – únor 2012

CEPÁKOVÁ ANNA
HELLEBRANDTOVÁ MILENA
HEMERLOVÁ HELENA
HOUSKA JAROSLAV
JAVŮRKOVÁ LIBUŠE
PĚKNICOVÁ MARIE
STRÁNSKÝ BOHUMIL
STRNADOVÁ EMILIE
SUKOVÁ ZUZANA
ŠTIPKOVÁ THERESIA
VONDRÁČKOVÁ MARIE
LETÁKOVÁ HELENA
SLADKÁ ZDEŇKA

Vzpomínáme
druhé výročí úmrtí paní Josefy Palmové
Rodina

Množící se podvody
na seniorech
Během jednoho dne přijali policisté na území hl. m.
Prahy šest oznámení, kdy se pachatelé pokoušeli za
použití různých lstí okrást důvěřivé starší spoluobčany.
Podvodníci používají různé druhy záminek, aby z důvěřivých spoluobčanů pokročilejšího věku podvodným
způsobem vylákali ﬁnanční prostředky. Tito podvodníci
se pod různými legendami snaží vetřít do obydlí svých
potencionálních obětí a následně je okrást.
Opakujícím se jmenovatelem tohoto jednání bývá kontaktování seniora telefonicky, kdy pachatel tvrdí, že je kamarádem rodinného příslušníka (vnuk, synovec matky, atd.).
Požádá svou oběť o ﬁnanční prostředky, které jejich příbuzný nutně potřebuje na výhodnou koupi motorového vozidla,
a má převzít peníze.
Další ze lstí, kterou podvodníci používají, je vstup do bytu
pod různými záminkami výhodných výměn radiátorů,
koupelnového vybavení, odečtu plynu, elektřiny, vody, atd.
Následně podvodníci požádají o rozměnění bankovky, aby
zjistili místo a způsob uložení peněz, a seniora odlákají do
jiné místnosti.
Varujeme proto seniory, aby nepouštěli cizí lidí do bytu.
Pracovníci různých energetických společností by se
měli prokázat průkazem s fotograﬁí a jejich návštěva je
ověřitelná u společnosti, kterou zastupují. Žádáme také
občany, kteří mají příbuzné v pokročilejším věku, aby je
informovali o shora uvedených podvodných praktikách.
Jak se tomuto protiprávnímu jednání bránit a způsoby,
které pachatelé používají, naleznete na www.policie.cz.
Při jakémkoliv podezření na podvodné jednání se obraťte
na linku 158.
pprap. Bc. Jan Daněk, Policie České republiky

Milí naši čtenáři,
taky čas od času probíráte obsah šuplat,
abyste jim odlehčili? Samozřejmě tím,
že vyhodíte nepotřebné - a že se toho
nastřádá. Archivujete to, co chcete
přenechat potomkům anebo pro použití
k vhodné příležitosti? Tak přesně tohle
se mi stalo při rekonvalescenci. A ejhle,
tolik různých překvapení, která jsem
přitom objevila! Tak třeba přání k Novému roku 1988. Nemohu jinak, než se
o ně s vámi podělit. Je tolik věcí, které
nám působí strach, a proto: Neboj se
nezdarů, které tě potkávají. Vždyť právě
zkušenosti v nich získané tě naučí dobývat úspěchy. Neboj se překážek, které
ti lidé kladou do cesty. Nezapomeň, že
jejich překonáváním sílíš. Neboj se pomluv, které o tobě rozšiřují. Vždyť právě
v těch, kteří jim nevěří, poznáš své pravé
přátele. Neboj se schopných lidí. Vždyť
právě oni tě donutí, abys ze sebe vydal
to nejlepší. Přeji vám dost sil k překonávání různých strachů, či strašáků, ať
už je to mayský kalendář, krize či strach
o zdraví.
Za kolektiv knihovny Božena Beňová

Přijďte nás navštívit!
Lednový den otevřených dveří
proběhl ve Střední odborné škole
pro administrativu Evropské unie
ve středu 4. ledna. Během celého
odpoledne si zájemci o studium
v doprovodu rodičů prohlédli nově
zrekonstruované prostory naší školy
a získali všechny potřebné informace týkající se studia i samotného
přijímacího řízení.
Další den otevřených dveří
se uskuteční 1. února 2011 opět
mezi 14. a 19. hodinou.
Jste srdečně zváni!
Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Den otevřených dveří
v SOŠ pro administrativu EU

Jiřina Šiklová, Magdalena

Břetislav Tureček

Čechlovská a Michal Plzák

Nesvatá válka o Svatou
zemi

Bez ohlávky

Knižní rozhovor s Jiřinou Šiklovou (1935) supluje
memoáry, které uznávaná socioložka a pedagožka
zřejmě nikdy nenapíše. Víc než minulost ji totiž
zajímají přítomné okamžiky naší společnosti, které
břitce a s nadhledem neustále komentuje. Její vzpomínky jsou přitom košaté, detailní a glosátorské.
Šiklová v knize podrobně líčí ilegální kurýrní kanál,
přes který se do Československa v době normalizace dostávaly exilové časopisy a v zahraničí vydané
knihy doma zakázaných autorů. Šiklová si jako
významná spojka mezi disidenty a exilem počínala
velmi neohroženě. Rozvinula k dokonalosti své konspirativní schopnosti, takže zůstala až do zatčení
v roce 1981 neodhalena. Rozhovor s Jiřinou Šiklovou je životopisným líčením sebeironické intelektuálky, která každé své rozhodnutí zpětně analyzuje:
svůj vstup do KSČ, roli při Pražském jaru, politickou
perzekuci, kurýrní práci, roční vězení i porevoluční
aktivity včetně založení Genders Studies. Stranou
nezůstalo ani její soukromí, které je, jak se ukazuje,
často skrytou motivací významných rozhodnutí.

Strhující reportáž o izraelsko-arabském konﬂiktu,
v níž autor využívá téměř dvacetiletých zkušeností
práce novináře na Blízkém východě. Vychází
z osobních setkání se stovkami lidí od prezidentů přes teroristy, cynické manipulátory, mírové
aktivisty až po řadové obyvatele neklidného regionu.
Vykresluje podrobný, věrný obrázek neklidného
regionu a dramatické i dojemné osudy, s nimiž
se setkal, zasazuje do historických a politických
souvislostí.

Jean Sévillia

Statečná císařovna Zita
Habsburská

Milan Balabán

Cestami kulhavého Jákoba

Deníky významného českého hebraisty, evangelického teologa, religionisty a básníka z let 1982–85
přinášejí mimořádně cenné svědectví jak o životě
české inteligence v časech normalizace, tak
o osobních dramatech svého autora. Milan Balabán
byl na začátku normalizace zbaven státního souhlasu k vykonávání duchovní činnosti a dvacet let
pracoval v dělnických profesích. Po podpisu Charty
77 žil pod neustálým policejním tlakem. Kniha
vydává bezprostřední svědectví o době i o mnoha
známých lidech v ní žijících.

Poslední rakouská císařovna a uherská královna,
celým jménem Zita Maria delle Grazie Adelgonda
Micaela Raffaela Gabriella Giuseppina Antonia Luisa
Agnese di Borbone di Parma (9. května 1892 Villa
Pianore u Luccy, Itálie - 14. března 1989 Zizers,
Švýcarsko) prožila takřka celé století historických
zvratů. Zoufalé snahy jejího manžela císaře Karla
I. o vyvázání jeho říše z první světové války od r.
1916 (datum jejího nástupu na trůn) do r. 1918
vyústily ve zhroucení Rakousko-Uherska a exil
celé dynastie v úplné bídě. Poté byl habsburský
manželský pár vypovězen v r. 1921 na Madeiru,
kde Karel o rok později zemřel. Zita ovdověla ve
svých 30 letech a věnovala se výchově svých dětí
a přípravě nejstaršího syna Otta k nástupnictví.
Současně podporovali Habsburkové již od r. 1930
protinacistický odboj. Návrat Zity do Rakouska po
60 letech exilu v Americe byl triumfálním završením
života ženy, jejíž osud vzbuzuje obdiv a úctu.
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Vodní lyžař Adam Sedlmajer vybojoval
v chilském Santiagu dvě medaile

R

ádi vás informujeme o výborných výsledcích sportovců, kteří
pocházejí z Horních Počernic.
Přímo pohádkově skončilo 3. Univerzitní
mistrovství světa v chilském Santiagu
pro Adama Sedlmajera, který závodí za
WSC Neratoviceo a o jehož úspěších
jsme už v HPZ víckrát psali. Pro lyžaře
z Evropy a Severní Ameriky byl lednový
termín konání závodu velmi nepříznivý.
Dvojice lyžařů Adam Sedlmajer a Daniel Odvarko, kteří lyžují v USA, se totiž
potýkali s měsíční tréninkovou pauzou.
Ještě o poznání hůře na tom byla Petra
Povolná, která měla výpadek téměř tři
měsíce. Tým ČR byl tedy ze dvou třetin
tvořen lyžaři WSC Neratovice.

V

šichni se ale velmi rychle dostali do
kondice. Petra Povolná nepřipustila
žádný nezdar a velmi kvalitními
výkony podporovala tým. Daniel Odvarko a Adam Sedlmajer zářili už v rozjížďkách. Všichni naši lyžaři pronikli do
ﬁnálových jízd, kde bojovali o medaile.

V

první ﬁnálové jízdě se dařilo Adamovi, který vylepšil výkon z rozjížděk a získal bronzovou medaili.
Daniel Odvarko skončil na pátém místě.
V trikových jízdách nastalo největší překvapení v podobě bronzového úspěchu
Petry Povolné. Stejná pozice nakonec
připadla i Adamu Sedlmajerovi,
majero který neuhájil
vedení
veden po rozjížďkách,
ale konečných
8310
ko
bodů stačilo na další
bronzovou
medaili.
bron
Dan Odvarko skončil
stejně
stej jako ve slalomu na pátém místě.

V

e ﬁnále skoků se Petra Povolná
dokázala protlačit na konečnou
šestou příčku, Adam Sedlmajer zabojoval ve svém závěrečném vystoupení
na MS a získal 4. místo. V konečném
účtování přidal Adam Sedlmajer z Horních Počernic ještě stříbrnou medaili
v kombinaci. Výborně se umístila i Petra
Povolná, která obsadila páté místo. Celkově se tým ČR umístil na druhém místě
za týmem USA, třetí skončila domácí
Chile.
DiS Aleš Polidor,
foto Alena Šulcová
Adam Sedlmajer byl Evropskou federací vodního lyžování
vyhlášen nejlepším evropským lyžařem.

Studenti si

vyzkoušeli řečnické umění
Řečniště je seminář řečnického umění určený studentům středních škol, který je každoročně pořádaKlamovka, letos se rozhodli tento seminář navštívit
ný
ý klubem
klub
tři z nás kvintánů a rozhodně jsme nelitovali. Seminář se skládá z šesti
bloků, přičemž pro každý blok je přidělen jeden přednášející a závěrem semináře se
týmy z jednotlivých škol utkají v klání.
Po mírně chaotickém a rozpačitém
začátku, plném vyřizování organizačních
záležitostí, jsme byli vrženi do prvního
bloku semináře, kde jsme se dozvěděli
o základech spolupráce, kompromisech
a udržování dobrých vztahů v družstvu.
Tento blok posloužil také k vzájemnému
poznávání účastníků semináře, jichž
bylo celkem přibližně třicet. Tématem
druhého bloku byla hlasová průprava.
Vysvětlili jsme si, jak správně vyslovovat, artikulovat, nadechovat se a jak
při projevu stát tak, aby byla řeč pro
mluvčího co nejméně namáhavá - vše
na praktických příkladech. Druhý den
jsme se ve třetím a čtvrtém bloku učili
nacházet správná slova k poskládání
věty v co nejkratším čase, jak bychom
měli při projevu gestikulovat a jaké prvky
mohou náš projev obohatit či naopak
degradovat. Zkoušeli jsme si i řečnické
improvizování formou různých aktivit,
které se často nápadně podobaly hrám,
české populaci známým z televizního
pořadu Partička (improvizace). Pátý blok
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s tématem rétorika a prezentace vedla
zaměstnankyně novin Blesk. Třetího dne
hned z rána jsme se dověděli něco ze
základů osobního projevu, skladby věty
a sestavení krátké prezentace určitého
projektu. Nabyté znalosti jsme ihned
využili - měli jsme navrhnout a prezentovat na smyšleném výběrovém řízení
reklamu na daný předmět. Protože jsme
se již všichni znali, nikdo netrpěl trémou
a všichni sršeli vtipem a kvalitními
nápady. Poslední šestá část semináře,
základy argumentace, nás měla naučit
správně sestavit a přednést argument
podporující či negující vybrané téma. Na
úvod a pro rozcvičení jsme měli každý
sestavit krátkou sérii argumentů, která
měla umocnit důležitost přidělené slavné osobnosti. Poté jsme buď podporovali nebo negovali různá témata, podle
toho, do jaké skupiny jsme byli zařazeni.
Po skončení posledního bloku začalo
řečnické klání týmů. První disciplína byla
zaměřená na verbální schopnosti každého z týmu - dokončit souvětí, jehož

první část nám byla vylosována - vtipně,
chytře, originálně a hlavně rychle. Další
disciplína testovala naši schopnost
promluvy na zadané téma. Poslední
částí utkání byla debata. Po vyložení
docela složitých pravidel, rozdělení týmů
do dvojic, zadání témat, pro nebo proti
kterým jsme měli argumentovat, jsme
dostali pár minut na rychlou přípravu
a nástin konstrukce argumentů, které
využijeme. Všichni jsme měli „nervy na
pochodu“, někdo se malinko zakoktával, ale všichni nakonec dokázali splnit
zadání a pravidla debaty. Po aplausu pro
všechny účinkující nastal čas pro porotu,
která měla určit pořadí skupin podle
bodování. Celé klání bylo zakončeno
vyhlášením výsledků a předáním cen
absolutním vítězům. Na prvních třech
stupních jsme se neumístili, ale každopádně to pro nás byla cenná zkušenost.
Štěpán Mezenský, kvinta B
a Samuel Hanák, kvinta A Gymnázium
Horní Počernice

Sportovní gymnastika
V sobotu 17. 12. 2011 se 15 našich gymnastek zúčastnilo Vánočního závodu ve Vršovicích. Děvčata závodila v pěti věkových kategoriích. První velký úspěch ve své sportovní kariéře dosáhla Nicol
Bartůšková (nar. 2006), která v konkurenci 28 holčiček skončila na medailovém 3. místě. Stejnou
příčku obsadila i o dva roky starší Natálka Králová. Ostatní děvčata se podělila o 4. až 15. místo.
Nový rok zahájilo devět holčiček ve Všetatech na Memoriálu Jana Palacha v sobotu 14. 1. 2012. Ve
trojboji (přeskok, kladina, prostná) si nejlépe vedla v kategorii ročník narození 2004 opět Natálka
Králová a získala 4 místo, v kategorii r. nar. 2006 byla Nicol Bartůšková pátá a v nejstarší kategorii
obsadila Kateřina Sýkorová také pátou příčku.

AEROBIK

Od února otevíráme nové kurzy PILATES
v pondělí a ve středu od 18.30 a od 19.30. Nové zájemkyně mají
ještě možnost přihlásit se na telef. č.: 776 659 901.
Lenka Barešová

Hokejisté Horních Počernic si v nové sezóně vedou skvěle
Vzhledem k tomu, že na jaře 2011
náš HC Horní Počernice postoupil do
3. skupiny Pražské ligy ledního hokeje,
naplánovali jsme už od začátku září
2011 těžké přípravné zápasy s HC Walkers, mužstvem druhé nejvyšší skupiny.
Ze šesti utkání jsme pětkrát zvítězili a to
se zdálo být dobrým příslibem před
mistrovskou soutěží. Naše mužstvo jsme
navíc posílili o výborného hráče Jaroslava Kočího, nedávného člena sestavy

juniorky Slávie. S jeho příchodem jsme
ještě více přidali na své střelecké údernosti. Věděli jsme, že vyšší soutěž bude
velmi těžká. Zkušení soupeři, výborně
připravení. Za cíl jsme si dali umístění
kolem 5. místa tabulky s tím, že třeba
v dalším ročníku využijeme získaných
zkušeností k vyšším cílům.
Způsobili jsme všem soupeřům velké
překvapení, když jsme začátkem prosince vedli po 7. kole tabulku 3. skupiny
jen se ztrátou dvou bodů
za skóre 38 : 14 a ziskem
12 bodů! Jenže v dalších
kolech se projevila vleklá
zranění klíčových hráčů
(Kočí, Březina, Hozman,
Lisec, Zavřel) Citelně oslabení jsme tak prohráli dva
zápasy za sebou. Obratem
ve výsledcích byla remíza

na ledě Eurocatu 5 : 5 a následná
vysoká výhra HCHP na domácím ledě
v Letňanech s týmem na 4. místě - HC
Tegamo v poměru 9 : 4.
Během příštích dvou týdnů nás čekají
odvetné zápasy s nejtěžšími soupeři
v naší skupině: s DOMINEM ve Velkých
Popovicích (na domácím ledě v Letňanech jsme v prvním kole vyhráli 7 : 2)
a doma s VLKANEM (v Malé sportovní
hale jsme prohráli 3 : 6).
Více o nás na www.pllh.cz / 3. skupina
– pořadí, výsledky
Pořadí vrchní části tabulky 3. skupiny
PLLH 2011/2012 po polovině soutěže:
1. DOMINO, 2. VLKAN, 3. HC HP,
4. MAILSTEP, 5. TEGAMO,
6. KONSTRUKTIVA.
Petr Jirgl, trenér HCHP

Trenér Petr Jirgl s posilami týmu
HC Počernice

28– 29

Hornopočernický zpravodaj – únor 2012

30– 31

Hornopočernický zpravodaj – únor 2012

Když na autě chybí sklo, zachrání Vás Triosklo.

Dálniční známka
ZDARMA
při výměně
autoskla
z pojištění.

AKCE

Více na info: 731 100 008
www.trioautosklo.cz
Náchodská 150, Praha 9
tel./fax 281 920 291
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Hájek – zedník - živnostník
provádí veškeré zednické,
obkladačské, malířské
a bourací práce.
Odvoz sutě zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domku,
kancelářských prostor apod.
777 670 326
PRODEJ - NOVÉ BYTOVÉ
NÁSTAVBY
6 nových bytů 3+kk
vč. 2 mezonetů
Újezd nad Lesy,
sídl. Rohožník, ul. Žehušická
www.rohoznik.cz
T: 602 339 870
SLUŠNÍ MANŽELÉ
KOUPÍ RD
nebo pozemek v HP.
Tel: 605 158 858
Pronajmu dvůr 1200m2,
stodola + buňka.
T: 777 263 261
Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou
Tel.: 606 527 091
Odhady nemovitostí
a projekty provede rychle
soudní znalec Ing. Smetana.
Tel.: 281 924 588,
602 970 835
Věštba-Alpany se
soustředí na zdravotní
stav, ﬁnance,
podnikání, vztahy.
Tel.: 906 505 254
50 Kč za minutu vč. DPH.
alpany@seznam.cz
www.alpany.blog.cz
Doučování matematiky - ZŠ,
SŠ, příprava ke zkouškám.
Tel: 602 350 055
Prodám družstevní byt
3+1, 83 m2,
zděné jádro + přístavba
v Horních Počernicích.
Cena 2.550.000,Tel.: 777 003 349

OK Servis chlazení s.r.o.
sídlo Horní Počernice
přijme admin. pracovnici
(fakturantku),
nástup po dohodě.
Požadavky: SŠ vzděl.,
MS Ofﬁce, zákl. účetnictví,
výhodou pečlivost,
vysoké prac. nasazení.
Tel: 281 861 017,
životopisy na:
servis@okchlazeni.cz
Vyklidíme váš byt,
pozůstalosti,
sklep či půdu.
Tel.: 777 227 840
Knihy a knižní pozůstalost
koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
PRANÍ A ŽEHLENÍ
Prádlo vypereme
a vyžehlíme,
doprava zdarma v H. P.
Rychle a levně.
T: 777 252 831
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění komínů, revize
komínů, opravy.
Kontakt: 775 132 921
PRODÁM NOVÉ
ELEKTROKOLO
(případně poukaz
na elektrokolo - toto jen
přibližně do konce
února - v tom případě
i možnost výběru)
v hodnotě 40.000 Kč.
Dohoda o ceně možná,
jedná se o výhru
v soutěži.
Tel: 606 446 816
(nejlépe mezi 15 - 17 h)
AUTOŠKOLA TRIUMF
H. POČ.
sk. AM, A1, A, B,
kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz
Tel.: 603 418 333,
281 920 134
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Nová restaurace McDonald´s
v Praze – Horních Počernicích

přijme zaměstnance na HPP a VPP
Náplní Vaší práce bude výroba a prodej produktů McDonald´s.
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Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 602 825 947,
nebo na e-mail: amirestaurant@seznam.cz
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