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Kalendář akcí v Horních Počernicích v

1. 3. 18.00
2. 3.– 4. 3.
3. 3. 15.00
3. 3. 19.30
6. 3. 19.30
7. 3. 14.00
7. 3. 16.00
8. 3. 18.00
8. 3. 19.30
9. 3. 9.00
9. 3. 19.00
10. 3. 9.00
13. 3. 14.00
13. 3. 19.30
14. 3. 18.00
14. 3. 18.30
17. 3. 15.00
17. 3. 15.00
17. 3. 19.30
18. 3. 17.00
do 18. 3.
19. 3. 19.30
21. 3. 14.00
22. 3. 18.00

KAREL CUDLÍN: VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA / VERNISÁŽ

DIVADLO H. POČERNICE

POPAD - PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

DIVADLO H. POČERNICE

POHÁDKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

ŠPEJCHAR, CHVALSKÁ TVRZ

JARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ

ŠPEJCHAR, CHVALSKÁ TVRZ

UBOHÝ CYRANO / ROMANTICKÝ PŘÍBĚH O LÁSCE

DIVADLO H. POČERNICE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU

SOŠ, LIPÍ 1911

PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA O BEZPEČNOSTI

KLUBOVNA TJ SOKOL

KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

KONCERT ŽÁKŮ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

RC MUM, MEZILESÍ 2058

SPISOVATEL MARTIN RYŠAVÝ A SKUPINA BOUCHACÍ ŠROUBY

ŠPEJCHAR CHVALSKÁ TVRZ

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

RC MUM, MEZILESÍ 2058

ZÁMECKÉ POSEZENÍ S TANEČNICÍ TEREZOU HERZ POKORNOU

CHVALSKÝ ZÁMEK

LÁSKA A PÁREČKY / KOMEDIE

DIVADLO H. POČERNICE

KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ

GALERIE 14, ČERNÝ MOST

SÍLA SLOVA / PŘEDNÁŠKA O KONSTRUKTIVNÍ KOMUNIKACI

RC MUM, MEZILESÍ 2058

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD / POHÁDKA

DIVADLO H. POČERNICE

ZLATÁ HUSA / BUCHTY A LOUTKY / DIVADLO PRO DĚTI

CHVALSKÝ ZÁMEK

KORUNNÍ SVĚDKYNĚ / DETEKTIVNÍ HRA

DIVADLO H. POČERNICE

EXPEDIČNÍ KAMERA / FILMOVÝ FESTIVAL

DIVADLO H. POČERNICE

KAREL CUDLÍN: FOTOGRAFIE 2001 – 2011 / VÝSTAVA

CHVALSKÝ ZÁMEK

PICASSO / HRA PLNÁ NAPĚTÍ A HUMORU

DIVADLO H. POČERNICE

BESEDA JARO NA ZAHRADĚ S ING. ŠONKOU

KLUBOVNA TJ SOKOL

CESTY PO IZRAELI / PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ
MANŽELŮ CUDLÍNOVÝCH Z CEST PO SVATÉ ZEMI

22. 3.–30. 5.

SBOR CČH, NÁCHODSKÁ 171/382

DINOSAUŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU ANEB
ZÁZRAKY A PROMĚNY ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI / VÝSTAVA

24. 3.
24., 25. 3. a 31. 3. POHÁDKOVÝ VÍKEND NA ZÁMKU S RŮŽENKOU
24. 3. 15.00 NA SALAŠI DRACI JSOU / POHÁDKA
JITKA ŠTENCLOVÁ: OBRAZY A KRESBY / PRODEJNÍ VÝSTAVA
do 25. 3.
26. 3. 18.00 V. HUDEBNÍ VEČER / TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY
26. 3. 19.30 ZOJČIN BYT / TRAGICKÁ FRAŠKA
27. 3. 18.30 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJŮ
28. 3. 14.00 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO SENIOŘI
28. 3. 18.30 PERNÍČKOVÉ ZDOBENÍ
29. 3. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLARINETOVÉ TŘÍDY
30. 3. 9.30 MIMINKA SE VŠE NAUČÍ SAMA / PŘEDNÁŠKA
30. 3. 19.30 SVĚTÁCI / KOMEDIE
31. 3. 9.00 JARNÍ BURZA DĚTSKÝCH POTŘEB
31. 3. 10.00 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY A VÝSTAVA V DDM
31. 3. 15.00 POPELKA A KOUZELNÍK / POHÁDKA
DRAČÍ SLUJ NA ZÁMKU ANEB POHÁDKOVÁ ZEMĚ SKŘÍTKŮ
do 31. 3.
31. 3. 15.00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ VÝSTAVY DRAČÍ SLUJ
POHÁDKOVÝ VÍKEND S RŮŽENKOU
31. 3.
1. 4. 15.00 POČERNICKÉ KUŘE
15.00

březnu 2012

DINOSAUŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU / ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
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Slovo starostky
Prahy 20
Vážení spoluobčané,

Z obsahu:
4 Zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 2012
7 Pozvánka na Zámecké
posezení s Terezou Herz –
Pokornou
10 Alexandra Janáčková: Snažím
se uskutečnit představu
konkrétních, přátelských
a pohodlných veřejných
služeb

V minulých týdnech se v Horních Počernicích
staly události, které snad nikdo z našich občanů
nepamatuje. Myslím, že o celé záležitosti bylo už
napsáno dost, přesto bych ráda poděkovala všem,
kteří se v oněch krizových dnech zachovali zodpovědně vůči Horním Počernicím. Zároveň bych
chtěla poděkovat Petru Herianovi a Kláře Bonkové
za práci, kterou odvedli pro Městskou část Praha
20 v době jejich působení v Radě.
Nově vzniklá středopravicová koalice by měla být zárukou dalšího rozvoje naší městské části a zároveň umožnit naplnění volebních programů všech koaličních stran,
které uzavřely novou koaliční smlouvu za plné podpory primátora hl. města Prahy
Bohuslava Svobody. I to je pro mě osobně zárukou stability a politické zodpovědnosti
jednotlivých zástupců této koalice.
Brzy po těchto nelehkých dnech plných komplikovaných jednání následovala krásná
akce – masopust v Horních Počernicích. V průvodu byla spousta nádherných masek
a pro porotu nebylo jednoduché vybrat v soutěži ty nejkrásnější. Alespoň drobnými
dárky byly nakonec odměněny všechny děti, které se letošního masopustu zúčastnily. Počasí se umoudřilo, mrazy konečně polevily a do průvodu svítilo dokonce
sluníčko. Masopustní veselí pokračovalo na nádvoří Chvalského zámku, kde hrála
hudba a připraveno bylo bohaté občerstvení. Lidé se bavili nebo navštěvovali výstavy,
kterých je na zámku v současné době několik.

12 Chvalský zámek ovládlo
masopustní veselí

V následujících dnech jsme přivítali naše nové občánky. Doufám, že v několika
příštích letech je také uvidíme mezi návštěvníky počernických akcí.
Přeji vám všem klidné předjarní dny.
Hana Moravcová, starostka

14 Program Divadla
Horní Počernice

Z DIÁŘE RADNICE

17 ZUŠ zve na koncerty
18 Chvalský zámek
s novými výstavami
23 Knihovna zve na
Noc s Andersenem
25 FZŠ: Pololetní mozaika
školních akcí
26 Pozvání na přednášky
o exotických zemích
28 DDM: Velikonoční výstava
a dílničky
29 Historie dávná i nedávná:
Tělovýchova a sport
32 MUM a jeho jarní aktivity

Foto na titulní straně
Vladimír Mojžíš jr.

■ Proběhla schůzka s Ropidem ohledně
nového rozmístění nástupních stanic na
Černém Mostě a zřizování zastávek na
znamení. Dojde k uspořádání nástupů
na ČM tak, aby občané nemuseli přebíhat z jedné strany nástupiště na druhou,
jako je tomu dosud. Zastávky na znamení se stále řeší, zatím došlo k vybavení
všech autobusů tlačítky tak, aby na ně
dosáhly také děti.
■ Na schůzce se zástupci Ředitelství silnic a dálnic jsme řešili křižovatku Beranka. Do poloviny letošního roku by mělo
být dokončeno zpracování investičního
záměru, následně bude tato stavba
postoupena na projednání Ministerstvu
dopravy ČR.
■ S náměstkem primátora, který je
zodpovědný za dopravu, jsme projednávali dopravní koncepci v Horních
Počernicích a důležité dopravní stavby,
mj. rekonstrukci Hartenberske ulice a
připojovací komunikace na křižovatku
Beranka.

konkrétně patronát Metrostavu nad ZŠ
Stoliňská.
■ Na Chvalském zámku proběhla
pracovní schůzka zastupitelů ohledně
územního plánu. Na četné dotazy odpovídali pozvaní zástupci odboru územního plánování magistrátu hl. m. Prahy,
zaměstnanci odboru rozvoje obce
a stavebního odboru a architekti, kteří
zpracovávali studie jednotlivých lokalit
v Horních Počernicích. Po personálních
změnách na magistrátu dostal tuto problematiku na starosti nový radní, takže
nás čekají další jednání o tom, jakým
směrem se bude ubírat koncept nového
územního plánu.
■ Po neúspěšném jednání s FC Viktoria
Žižkov o koupi společnosti SC Xaverov
pro naši městskou část, prodal ji majitel
fotbalovému klubu Slavie. S vedením
Slavie jsme projednávali formu spolupráce s Horními Počernicemi, především
obnovení fotbalu pro naše počernické
děti a mládež.

■ S víceprezidentem Metrostavu jsme
řešili spolupráci s naší městskou částí,
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■ Po převzetí rybníků Starák a Chvalský
do správy hl. m. Prahy byl Chvalský
rybník vypuštěn. V březnu začne jeho
bagrování a odbahnění, bude také vyspravena pískovcová hráz a instalováno
nové zábradlí.
■ V pravidelných schůzkách kontrolujeme dodržování harmonogramu stavby
MŠ Chodovická. V současné době je
v mírném skluzu z důvodu pozdní výroby oken. Máme ale písemný závazek
zhotovitele, že v březnu bude tento skluz
dohnán a závěrečné stavební práce
budou ukončeny do července letošního
roku.
■ V současné době probíhá výstavba
polyfunkčního domu v blízkosti prodejny
Albert. Jedná se o projekt soukromého
investora, který v tomto objektu plánuje
komerční prostory, zdravotnické ordinace a byty.

BERANKA RODINNÉ DOMY
■ Projekt rodinných domu v lokalitě Beranka je ve fázi územního řízení. V této
záležitosti se uskuteční veřejné projednávání s ostatními účastníky územního
řízení.

ČERTOUSY BYTOVÉ DOMY
■ K projektu bytových domů Čertouzy
zaujala Rada MČ Praha 20 negativní stanovisko už v minulosti vzhledem k výšce
domů a celkové velikosti zastavěnosti
v tomto území. Vedení městské části
se domnívá, že právě tento projekt byl
jedním z důvodů událostí v minulých
týdnech. Ctíme soukromé vlastnictví
majitele pozemku, ale úkolem vedení
radnice by mělo být citlivé rozhodování o městské části, kterou zastupují,
a to s ohledem na současné i budoucí
občany. Věříme, že se nám podaří najít
společnou řeč s investorem tak, aby

v Čertousích tato výstavby proběhla
a zároveň zůstalo zachováno kvalitní
bydlení v Horních Počernicích.

CO PLÁNUJEME
■ V měsíci březnu budeme opět jednat
s PVS ohledně čistírny odpadních
vod Čertousy za přítomnosti radního
magistrátu R. Lohynského, který má tuto
problematiku na starosti. Po následných
opatřeních by mělo dojít ke konečnému
odstranění zápachu z čističky.
■ Chystáme úpravy webových stránek
úřadu. Rádi bychom zachovali rubriku
Názory čtenářů, odkud získáváme vaše
podněty a připomínky.
Začneme vyhlašovat velké množství výběrových řízení, abychom mohli po nyní
schváleném rozpočtu co nejdříve zahájit
všechny plánované investiční akce.
Členové Rady MČ Praha 20

Dne 9. února 2012 schválilo Zastupitelsvo MČ Praha 20
rozpočet na rok 2012
Návrh rozpočtu a ﬁnančního
plánu zdaňované činnosti
MČ Praha 20 na rok 2012
V souladu s harmonogramem tvorby
rozpočtu zpracoval ekonomický odbor
III. variantu návrhu rozpočtu MČ Praha
20 na rok 2012. Do návrhu byly promítnuty požadavky odborných útvarů. Dále
v souladu s harmonogramem postupu
prací na sestavě rozpočtu MČ Praha
20 na rok 2012 se uskutečnilo dne
2. 12. 2011 rozpočtové řízení s jednotlivými řediteli zřízených příspěvkových
organizací. Dne 9. 12. 2011 byl návrh
rozpočtu rovněž projednán s jednotlivými správci rozpočtových kapitol MČ
Praha 20. Dále došlo k upřesnění návrhu
investičních akcí a výše převodu z roku
2011 podle zůstatku neproﬁnacovaných
investic rozpočtovaných v roce 2011.
Podle usnesení posledního mimořádného ZMČ byl zapracován návrh na odkoupení akciové společnosti SC Xaverov
a.s. a Sportcentra HP s.r.o..
Na základě projednání dotačních vztahů
s příspěvkovými organizacemi byla
upravena výše příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím- ZŠ,
MŠ, MVK, KC HP, DDM a nové příspěvkové organizaci Chvalský zámek. Návrh
III. varianty rozpočtu 2012 MČ Praha 20
je vyhotoven před zpracováním účetní
závěrky za rok 2011 udávané údaje za
skutečnost jsou tedy předběžné, zejména za investiční výdaje může dojít ještě
ke změně.
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Zůstatek ﬁnančních účtů k 31. 12. 2011
použitelných k ﬁnancování výdajů roku
2012 činí částku po zaokrouhlení 32 800
tis. Kč, ﬁnanční účet SBF činil k 31.12.
2011 částku 11 073 tis. Kč a lze ho
využít k částečnému posílení ﬁnancování
rozpočtu v průběhu roku.

Návrh rozpočtu očekávaných vlastních
příjmů je odvozen podle zaúčtovaného
vývoje příjmů za období 1- 12/2011.
Návrh výše přijaté daněz nemovitosti byl
navýšen podle vývoje skutečnosti a je
upraven na částku 20 000 000 Kč podle
inkasa daně z nemovitosti roku 2011.

Očekávaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti je předběžně vyčíslen
na cca 19 000 tis. Kč, z čeho bude vyčíslena daň z příjmu právnických osob ve
výši 3 500 tis.Kč. Očekávaný termín vrácení daně do rozpočtu je měsíc 8/2012.

Návrh příjmů rozpočtu: úhrn příjmů ve
výši 165 561 000 Kč; rozpočtové příjmy
byly dále upraveny podle vývoje za
12/2011 především u položky 4131 převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti podle dosaženého hospodářského výsledku zdaňované činnosti za
rok 2011 jak za správu bytového fondu,
tak vlastní zdaňovanou činnost MČ
v celkové výši 26 496 tis. Kč.

Pro sestavení návrhu příjmů na rok 2012
bylo rozhodující usnesení Rady HMP
z 29. 11. 2011 č. 1922, kde byl Radou
HMP odsouhlasen konečný návrh
dotačních vztahů k městským částem.
Oproti předchozím rokům bylo do
dotačních vztahů promítnuto kritérium
plochy vozovek ve správě na území
městské části. MČ Praha 20 má z tohoto
titulu rozpočtové dotační příjmy o 25 063
tis. Kč vyšší.
Do návrhu rozpočtu příjmů byl dále
promítnut dotační vztah ze státního rozpočtu na školství stanovený na základě
počtu žáků ZŠ a MŠ k datu 30. 9. 2011
a odsouhlasený usnesením RHMP č.
1922 z 29. 11. 2011. Počet žáků
1 939 v částce 1 360,20 Kč na žáka
v celkové výši 2 639 tis. Kč. Dále byl do
příjmů MČ zapracován příspěvek na
výkon státní správy za SR ve výši 9 628
tis. Kč odsouhlasený usnesením RHMP
č. 1541 dne 18. 10. 2011.

Financování kryje schodek návrhu rozpočtu ve výši 37 309 500 Kč a je kryté
stavem prostředků běžných účtů. Stav
běžných účtů rozpočtu k 31. 12. 2011 je
32 800 tis. Kč., Stav ostatních využitelných účtů je 15 900 tis. Kč.

Návrh rozpočtu běžných
výdajů
sestavený na základě požadavků jednotlivých odborů byl redukovaný na
výši 108 587 500 Kč, návrh rozpočtu
běžných výdajů je sestaven s přihlédnutím ke zvýšení DPH z 10 % na
14 % a zvýšení cen energií
návrh rozpočtu je sestavený po útvarech, které s ﬁnančními prostředky
disponují

do návrhu běžných výdajů bylo
promítnuto navýšení grantů, navýšení
výdajů na údržbu a obnovu zeleně,
které jsou částečně ﬁnančně kryty
příspěvky z darovacích smluv.
navýšení výdajů neinvestičních dotací
příspěvkovým organizacím bylo
o 1 298 500 Kč.
příspěvek PO CHVZ byl navržen ve
výši 4 489 500 Kč, zahrnuje rovněž
výdaje na Hornopočernický zpravodaj, odd.§ 3322 byl tedy výdajově
snížen o cca 900 tis. Kč.

Návrh rozpočtu investičních
kapitálových výdajů
Celkové investiční výdaje návrhu rozpočtu 2011 činí 94 283 000 Kč, z toho
je 22 296 000 Kč převod investic
z roku 2011. Nevyčerpaná dotace na
přístavbu MŠ Chodovická v aktuální
částce 12 820 100 Kč bude předmě-

tem ﬁnančního vypořádání s MHMP,
částka bude upřesněna v měsíční
závěrce za 12/2011 cca kolem
20. 1. 2012.
Nově rozpočtované investice pro
rok 2012 činí částku 71 987 000 Kč,
z toho 32 000 000 Kč na odkoupení
společnosti SC Xaverov a.s. a Sportcentra HP s.r.o. Vlastní nové investice
činí 39 987 000 Kč priority byly sestaveny na základě podkladůOHSaI.
Oproti roku 2011 jsou tedy investice
do vlastního majetku vyšší ještě
o 5 972 000 Kč.
Rozpočet kapitálových výdajů je
sestaven v maximální možné míře
s možnostmi realizace dle kapacity
personálního obsazení odboru
OHSaI.
Celkové výdaje činí částku
202 870 500 Kč.
Ing. Lusková, tajemnice

Změny
v MHD od 4. 3. 2012
Na základě požadavků a připomínek
občanů byla vedena jednání s organizací
ROPID, díky kterým dochází od neděle
4. 3. 2012 k několika změnám, které mají
vést ke zlepšení dopravní obslužnosti naší
městské části.
Zásadní změnou je úprava odjezdových
stání na terminálu Černý Most. Od výše
uvedeného data dojde k přesunu linek 240,
250 a 261 ze současného stání 13 na stání
17. Touto změnou dojde k tomu, že autobusy ve směru do Horních Počernic budou
odjíždět ze stání 15, 16 a 17. Současně
s touto změnou bude přesunuto odjezdové
stání pro linky 181, 186, 223, 273, 296 a H1
ve směru Černý Most do stání 13.
Další změnou je zavedení zastávky Sekeřická pro linku 296 ve směru Černý Most
a Sídliště Skalka v ulici Chvalkovické před
křižovatkou s ulicí Sekeřickou. Zavedením
této zastávky dojde ke zlepšení dopravní
obslužnosti centrální části Horních Počernic
v okolí SOŠ Lipí.
Jan Kotouč,
předseda komise dopravy

Tabulka ?

POZOR, zřídili jsme novou, pružnější e-mailovou schránku
Hornopočernického zpravodaje. Vaše příspěvky, veškerou inzerci a vše
ostatní posílejte, prosím, výhradně na e-mailovou adresu

hpzpravodaj@gmail.com
Děkujeme za pochopení. Redakce

V neděli 1. dubna 2012
od 15 do 17 hodin
Pronájem montážní plošiny
MP 18
Provádíme:
- Doprava materiálu do výšky 18 m
- Údržba zelenČ
- ýeštČní okapĤ
- OdstraĖování rampouchĤ
- NátČrové práce
- Montáže reklamních zaĜízení
- Další montáže ve výškách
Další využití plošiny:
- Údržba veĜejného osvČtlení
- Opravy a údržba staveb
- Natáþení filmĤ
- Ostatní výškové práce
Ceny:
Pronájem plošiny 550 Kþ/hodinu, pĜi dlouhodobČjším
nájmu slevy dohodou.
Obsluha a práce od 190 Kþ/hodinu podle druhu práce.
Doprava plošiny 16 Kþ/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249

se v aleji v Jeřické ulici uskuteční tradiční
Počernické kuře v rámci celostátní akce
Pomozte dětem. Výtěžek ze startovného
(20 Kč) bude věnován na toto konto.
Akci pořádají MUM, Skautské středisko
Horní Počernice, Molechet,
Základní škola Bártlova,
Chvalský zámek, Dům
dětí a mládeže,
VOX, SHM,
Kulturní centrum
Horní počernice
a přátelé.
Čekají vás různé
akce pro děti,
pletení pomlázek
a malování vajíček,
chůze na chůdách
a spousta soutěží.
Srdečně vás
všechny zveme.

4– 5

Vážení spoluobčané, chtěl bych
poděkovat vám všem, kteří jste se
jakýmkoliv způsobem zapojili do
událostí posledních týdnů v Horních
Počernicích. Děkuji především těm,
kteří vyjádřili podporu řádně zvolenému vedení Horních Počernic. Po
několikatýdenní politické exkurzi je na
čase vrátit se zpět k práci. S odstupem
času jsem pochopil i jednání ostatních zastupitelů, zejména těch kolegů,
kteří mají s politikou bohaté zkušenosti. V politických stranách totiž platí,
že politik musí mít moc a vliv a to za
každou cenu, protože bez moci a vlivu
už není politikem. Většina zastupitelů
v Horních Počernicích naštěstí nejsou
politici. Někteří z nás se jimi možná
stanou, jiní z politiky raději odejdou.
Mám radost, že nepolitické seskupení
osobností Šance pro Počernice i nadále
pracuje ve stejném počtu a se stejným
nadšením, jak tomu bylo před volbami.
Pro politiky je možná nepochopitelné
fungování našeho týmu, kdy každý
účastník pracovních setkání (zastupitel
i nezastupitel) má příležitost se vyjádřit
ke konkrétním problémům, a často se
stává, že menšinový názor podpořený
dobrými argumenty, dokáže přesvědčit většinu tak, že je to ku prospěchu
Horních Počernic. Nevzpomínám si, že
bychom někdy museli o něčem hlasovat. Pokud nám tato politická kultura
vydrží, dokážeme společně pro Horní
Počernice udělat ještě hodně práce. Bude-li výsledkem počernické krize i to, že

Nabízíme:

foto zprávy.rozhlas.cz

se do lokální politiky zapojí více občanů
a svými názory budou formovat stanoviska jimi zvolených zastupitelů, jsem
přesvědčen, že budoucnost Horních
Počernic bude v dobrých rukách.
Závěrem si dovolím (se svolením autora)
ocitovat část projevu Mgr. Tomáše
Mottla, 1. viceprezidenta Soudcovské
unie ČR, který pronesl, když končil ve
své funkci:
“Udělal jsem si takovou analýzu vnitřního psychického vývoje funkcionáře,
kterým prochází v průběhu své funkce.
Novopečený funkcionář se na počátku
ocitá v tzv. období ostychu. Toto období
někteří funkcionáři nezažijí, takoví ti
ambicióznější, ti jdou rovnou do druhého období, které pojmenuji za chvíli.
V období ostychu se funkcionář takřka
nedopouští chyb. Je to proto, že má
ostych, raději třikrát měří, než jednou
řízne, a je velkým přínosem pro svěřenou entitu. Poté se přesouvá, vyvíjí do
druhého období, které nazývám obdobím geniality. Ambiciózní jedinci v tomto
období už jsou, nicméně my ostatní se
k němu propracováváme postupně, jak
se utvrzujeme ve své jedinečnosti a do-

nedia

Neinvazivní diagnostiku krve

Neinvazivní metoda, která poskytne klientům ucelené
informace o jejich zdravotním stavu, je bezbolestná
a nemá žádný vliv na organismus vyšetřovaného pacienta. Doba vyšetření je cca 15 – 20 minut.
Metoda hodnotí až 117 parametrů lidského organismu
bez nutnosti odběru krve.
Máte-li zájem o toto vyšetření, kontaktujte nás na
tel.: +420 724 004 599, email: nedia@email.cz

www.nedia.cz
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konalosti. Řadu úkonů jsme již zvládli,
s minimem chyb, protože jsme byli v období ostychu, řadu z nich jsme dokázali
již úspěšně přehrát na jiné, řada problémů se vyřešila sama. Začínáme se sice
dopouštět chyb, ale tyto chyby nejsou
přičítány nám, právě proto, že jsme na
někoho přehráli ty problémy, atd. To nás
opět utvrzuje v naší genialitě. Následuje třetí období funkcionářské, které
nazývám obdobím bohorovnosti. Někteří
autoři o něm píší též jako o období
konzervace, též údržba. V této chvíli se
již funkcionář cítí postaven na úroveň
bohům, odtud také zřejmě pochází název toho období. Funkcionář svou funkci
bere jako samozřejmost danou mu
navždy, díky jeho výjimečnosti. Nemá již
důvodu ničeho nového přinášet a plně
se soustředí na údržbu pozic. V tomto
období funkcionář nejenom přestal být
tvůrčím. Vyhýbá se jakýmkoli činnostem
pro svěřenou entitu a začíná být překážkou. Své pozice hájí zejména před
těmi, kteří začínají projevovat dostatek
ostychu nebo geniality...”
Petr Herian,
zastupitel

Úprava dopravního značení v ulicích
Komárovská, Pavlišovská,
Chodovická a U Jeslí

!

Do poloviny března tohoto roku bude v oblasti ulic
Komárovská, Chodovická, Pavlišovská a U Jeslí vytvořena již dříve diskutovaná zóna s maximální dovolenou
rychlostí 30 km/h, kde v celém jejím území bude platit
přednost zprava jako jeden z funkčních prvků zklidnění
dopravy. Dále budou v Komárovské ulici instalovány
3 nové zpomalovací prahy, jako doplněk ke zpomalení
dopravního proudu a na křižovatkách se změnou
přednosti v jízdě budou po dobu dvou měsíců
instalovány velkoplošné tabule s upozorněním
na danou změnu přednosti v jízdě.

Informace ze školství
Seminář o dyslexii – pozor, změna termínu!
Koná se 12. dubna 2012 od 17 hodin
Dovolujeme si upozornit zájemce,
že termín připravovaného semináře
a workshopu na téma - Dyslexie aneb
jak to vidím já se z technických důvodů
oproti původně uvedenému údaji o týden posouvá. Termín konání semináře je
ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 17. hodin
na Chvalském zámku. Přednášející Dr.
Alena Kupčíková je úspěšná výtvarnice,
absolventka Akademie výtvarných umění, ale i autorka Multimediálních interaktivních testů a Slabikáře pro děti od čtyř
let, které slouží k prevenci a možnému
odhalení počátečních problémů dětí při
čtení a psaní. Učebnice dokážou malé
dyslektiky i přes jejich handicap provést

úspěšně učením. Autorka sama dyslexií
trpí, založila i neziskovou společnost
Umění a věda na podporu dyslektickým
dětem a na seminářích obvykle spolupracuje s dalšími umělci – dyslektiky.
„Už když jsem byla v první třídě, uvědomila jsem si, že nevidím písmenka, ale
různé tvary,“ říká Dr. Kupčíková.
„Byl to pro mě zvláštní moment. Nedokázala jsem větu přečíst, zůstávala jsem
dlouhé hodiny po škole a musela psát
větu ze slabikáře snad stokrát, ale stejně
mi v hlavě zůstávaly jen její tvary – obrazy. Zřejmě od té doby v podstatě i ve
výtvarném umění stále hledám princip
jazyka. Proto jsem zahájila svůj výzkum.

Šla jsem za nejmenšími dětmi do školek
a škol a ptala se jich, co vidí v písmenech? Jak je vnímají tvarem, barvou
a zvukem?
Pracovala jsem se spoustou malých dětí
a na základě těchto poznatků a vlastních
zkušeností vznikl můj projekt slabikáře
a testů, které jsou určeny malým dyslektikům.
Jsou založeny na zcela odlišných
principech než klasické učebnice. “ Více
o tématu dyslexie a možnostech, jak
se s ní úspěšně vyrovnat, se dozvíte na
semináři na Chvalském zámku. Všechny
zájemce srdečně zveme!
Mgr. Alena Štrobová, radní

Pozvánka na Zámecké posezení

s herečkou Terezou Herz Pokornou
Srdečně vás zveme na Zámecké posezení, které se koná v úterý 13. března 2012
od 14 hodin na Chvalském zámku. Milým hostem tentokrát bude herečka,
choreografka a galeristka Tereza Herz – Pokorná. Promítne nám ukázky z ﬁlmů, na
kterých se podílela jako herečka, choreografka nebo asistentka režie.
K prvním z nich určitě patří slavný ﬁlm režiséra Karla Kachyni Lásky mezi kapkami
deště, jedním z posledních je Habermannův mlýn režiséra Juraje Herze.
„Na besedu v Horních Počernicích se moc těším,“ říká Tereza. „Těším se nejen
na inspirativní prostředí výstavních prostor Chvalského zámku, ale hlavně na
samotné posezení a příjemné setkání s milými lidmi.“
Mgr. Alena Štrobová, radní

Poslední dobou se na nás obrací řada rodičů se žádostí o kontakt na soukromé školky a organizace,
které v naší městské části poskytují alespoň občasné hlídání dětí. Nabízíme vám jejich přehled.

Školička Kostička
Šanovská 1579/13
Horní Počernice

Vzdělávací centrum
a mateřská škola Šalamoun

Školička s prvky
montessori RC MUM

Křovinovo nám. 12
Horní Počernice

Mezilesí 2058
Horní Počernice

Kontakt:

www.skolickakosticka.cz
tel.: 775 599 225

Kontakt:

IQ school
s výukou angličtiny

Dětský klub Dráček

www.skolka-salamoun.cz
tel.: 603 475 901

Krčínská 2511/5
Horní Počernice

Pavlišovská 2283
Horní Počernice

Kontakt:

Kontakt:

www.iq-school.cz
tel.: 777 881 153

www.klubdracek.cz
tel.: 734 608 784

Kontakt:

www.rcmum.cz
tel.: 775 720 586
(od 2. pololetí je Školička v provozu
po, út, st, pá, 9 – 12 hodin)
Občasné hlídání dětí dle dohody

Blanka Stezková
Běchorská 2229
Horní Počernice
Kontakt:

tel.: 777 595 484
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Blokové čištění komunikací
V pátek 23. 3. 2012 od 8.00 do 14.00 hod. bude prováděno blokové čištění sídliště I. Mezilesí a sídl. II. Lhotská
včetně přilehlých ulic Libošovická a Běchorská (viz situace v levé části mapky). V pátek 30. 3.2012 od 8.00 do 14.00
hod. bude prováděno blokové čištění sídliště III. Pavlišovská včetně přilehlých ulic U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská
a Chodovická (viz situace v pravé části mapky).
Další komunikace v obci budou čištěny v druhé polovině března a v průběhu dubna. Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly
budou označeny dopravními značkami. Žádáme majitele vozidel, aby svou kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po
zimním období.
Jaroslav Píša, vedoucí místního hospodářství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Zabíjačky prasat na
veřejném prostranství
Vzhledem k tomu, že některé sdělovací prostředky mylně informovaly
o zákazu domácích porážek prasat
(domácí porážka je porážka jatečních zvířat v hospodářství chovatele
pro spotřebu masa v domácnosti
chovatele), odbor ŽPD upřesňuje
a podává následující informaci na
základě žádosti Městské veterinární
správy v Praze Státní veterinární
správy. Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 308/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správnívh
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Označeným zákonem č. 308/2011 Sb. byl novelizován
text § 21 odst. 2 veterinárního zákona, na jehož základě lze
provádět domácí porážku skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých v hospodářství chovatele, pokud jsou maso a orgány
určeny pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka). Podmínky domácí porážky stanoví blíže odstavce 3 a 10
tohoto paragrafu. Nadále není možné provádět tzv. zabíjačky
prasat na veřejném prostranství s následným uváděním produktů z těchto zabíjaček do oběhu (prodej v místě zabíjačky).
Totéž platí i pro zabíjačky prasat, které jsou součástí jarmarků
a jiných akcí pořádaných hl. m. Praha, jejími městskými částmi
nebo obcemi. Pro úplnost poznamenáváme, že právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která poruší povinnost stanovenou v § 21 odst. 2 a 3 veterinárního zákona, se dopustí
správního deliktu podle § 72 odst. 1, písm. d) veterinárního
zákona a může jí být uložena pokuta až do výše 300.000 Kč ve
smyslu § 72 odst. 3, písm. a) téhož zákona.
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy
tímto výslovně žádá, pokud bude úřad jednat s pořadateli těch-
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to akcí, aby byl pořadatel upozorněn, že u tzv. zabíjaček prasat
na veřejném prostranství nedošlo oproti roku 2011 k legislativním změnám, a aby je odkázal přímo na Městskou veterinární
správu v Praze Státní veterinární správy. Zde obdrží podrobné
informace o veterinárních podmínkách, za kterých lze na
pořádané akci zpracovat maso a orgány prasat poražených na
jatkách. V případě potřeby uvádíme kontakt na Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy, Na Kozačce 3,
120 00 Praha 2. Tel.: 222 522 126, epodatelna: kvsa@svscr.cz,
ID datové schránky 8fm8b8u.
Ing. Magda Svojanovská, odbor ŽPD

Důležité informace k vydávání rybářských
lístků
Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází k častým dotazům ve věci postupu při vydávání rybářských lístků (dále jen
RL), odbor ŽPD podává následující informaci: RL se vydávají
ve smyslu zákona č. 99/2004 o rybářství (dále jen zákona)
a jeho vyhlášky č. 197/2004 Sb. (dále jen vyhlášky) a dále
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Podle § 13
odst. 8) zákona vydává RL občanům České republiky obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel
o vydání RL trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují
v obvodu jeho působnosti (tzn. že, RL nelze vydat občanovi,
který se bude registrovat u místní rybářské organizace v Horních Počernicích, dojíždí do zaměstnání v Horních Počernicích,
není v Horních Počernicích přihlášen k trvalému pobytu). Vydání RL podléhá správnímu poplatku (podle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích - dále jen zákon). Poplatek za
vydání RL s níže uvedenou dobou platnosti se stanovuje podle
položky 14 zákona takto: na 1 rok 100 Kč, na 1 rok pro osoby
mladší 15 let, studující rybářství nebo osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč, na 3 roky
200 Kč, na 3 roky pro osoby mladší 15 let, studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání
nebo funkce 100 Kč, na 10 let 500 Kč a na 10 let pro osoby

mladší 15 let, studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč. Vydá-li se
RL podle této položky osobám mladším 15ti let, žákům nebo
studentům českých odborných škol ve studijních oborech či
učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům
na úseku rybářství a mají-li provozování rybářství v pracovní
náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako
rybářská stráž - tyto osoby se prokážou správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání či
funkce na území České republiky. RL platí ode dne jeho vydání
do termínu v něm uvedeném. Podle § 10 odst. 1) vyhlášky RL

Formulář Žádost o vydání RL je k vytištění na
webových stránkách ÚMČ Praha 20 (odbor
ŽPD - formuláře) dále na podatelně Úřadu
MČ Praha 20 nebo přímo v kanceláři odboru ŽPD, dveře
č. 212, Jívanská ulice 635 - zelená budova. Fotograﬁe se už
nepředkládá.
U cizinců je postup vydání RL shodný. Jako doklad totožnosti
předkládají povolení k pobytu nebo cestovní pas.
Dětí do 15ti let zastupuje zákonná osoba, která předkládá
stejné doklady a navíc doloží rodný list dítěte. Upozorňujeme,
že RL je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu. tzn., že
RL opravňuje výhradně jen k nákupu povolenky k rybolovu.
Bez potvrzeného RL tedy nelze vydat povolenku. Povolenka
opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů
v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané
rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla
za úplatu (příslušné místní organizace rybářského svazu). Pro
občany Horních Počernic vydává RL odbor ŽPD v 1. poschodí
budovy ÚMČ Prahy 20 v ulici Jívanská č. 635 (zelená budova).
Úřední hodiny: pondělí - středa 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00,
pátek 8.00 – 11.00.
Ing. Magda Svojanovská, OŽPD

Seniorpark na sídlišti 1 – Lhotská

se vydává pro celé území ČR na dobu deseti, tří nebo jednoho
roku ode dne jeho vydání. Kvaliﬁkačními předpoklady (§ 10
odst. 3 vyhlášky) pro získání prvního RL jsou základní znalosti
z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících
lov ryb a prokázané osvědčením o získané kvaliﬁkaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování
znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (tzn., že
žadatel - rybář, kterému dosud nebyl vydán žádný RL, předloží osvědčení o získané kvaliﬁkaci). Další RL (§ 10 odst. 5) se
vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným RL, popřípadě jiným
dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem RL (tzn., že dříve
vydaný RL odevzdá, a pokud nemá dříve vydaný RL, předloží
osvědčení). Cizinci se RL vydá (§ 10 odst. 6), prokáže-li se: a)
dříve vydaným RL, b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl
držitelem RL, c) osvědčením o získané kvaliﬁkaci podle odst.
3 nebo d) rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem vydaným ve státě, jehož je občanem (tzn., že cizinci je
vydán RL za stejných podmínek jako občanovi ČR). Žadatel
o vydání RL - občan ČR - předkládá (musí podat) písemnou
žádost o vydání RL (na předepsaném formuláři) a to včetně
všech požadovaných náležitostí, dále občanský průkaz a doklad o kvaliﬁkaci (tzn., že buď odevzdá dříve vydaný RL, nebo
předloží osvědčení) a zaplatí správní poplatek. Vše se vyřizuje
na místě, proto žádost nelze zaslat elektronickou poštou.

Po určitém promýšlení a zvažování bylo rozhodnuto, že
Městská část Praha 20 využije možnosti podat žádost o grant
v programu vypsaném Nadací Partnerství na zřízení Seniorparku. V této věci spolupracujeme se ZO Senioři Svazu důchodců
ČR, MO Svazu tělesně postižených a ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami v Horních Počernicích. Pro vysvětlení,
jedná se o plochu, na které budou umístěny cvičební stroje
pro seniory, ale nejen pro ně. Je to nabídka na procvičení,
případně na zlepšování fyzické kondice, stroje budou veřejně
přístupné pro každého. Pro tento záměr byla vybrána plocha mezi zdravotním střediskem Lhotská a ulicí Běchorskou,
která mimo jiné splňuje určitou míru diskrétnosti pro uživatele
strojů a i přítomnost lékařské péče v bezprostřední blízkosti
je pozitivem pro případ zdravotní indispozice některého ze
seniorů při cvičení. Celá plocha za zdravotním střediskem
projde radikální obnovou, kdy bude třeba odstranit 17 javorů, dříve nevhodně nahusto vysázených a poté každoročně
nepříliš šťastně seřezávaných. Náhradou by mělo být 7 nových
stromů již poměrně velmi vzrostlých a cca 70 keřů, též velmi
vzrostlých vysázených podle zpracovaného projektu. Ostatní
plocha, mimo ploch v okolí strojů, bude oseta travou. Plocha
by tak měla již od uvedení do provozu být dostatečně dřevinami nejen chráněná, ale i esteticky zajímavá. Pokud bychom na
uvedený záměr získali prostředky z grantu, kde je maximální
výše 198 tis. Kč, bude se městská část podílet přibližně stejnou
částkou z rozpočtu MČ. Předpoklad dokončení celého záměru
je konec letošního roku.
Ing. Miroslav Horyna
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Pečovatelská služba MČ Praha 20 a terénní služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Pečovatelská služba, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 20, nabízí individuálně sestavený komplex služeb poskytovaný
přímo v domovech občanů. Jedná se pomoc při každodenních činnostech, jako je zajištění a dovoz obědů, pomoc s nákupy
a pochůzkami, nebo s úklidem domácnosti. Služba je určena především pro seniory se sníženou soběstačností a osoby s postižením, poskytuje se každý všední den od 7.30 do 16 hodin. Ceny za službu se účtují podle skutečně spotřebovaného času,
zaokrouhleného na celé čtvrthodiny.
Ceny nejvíce využívaných úkonů pečovatelské služby: Pomoc při úkonech osobní hygieny 50 Kč/hod. | Zajištění stravy/cena za
oběd/ 56 Kč za oběd | Dovoz nebo donáška jídla 10 Kč za úkon | Běžný úklid a údržba domácnosti 70 Kč/hod. | Běžné nákupy
(do 5 kg) a pochůzky 45 Kč/hod. | Velký nákup (nad 5 kg) 60 Kč/úkon | Praní a žehlení prádla 40 Kč/kg | Doprovod (k lékaři, na
úřady atd.) 45 Kč/hod.
Fakultativní služby, jako je přeprava k lékaři nebo do zdravotnického zařízení vozem PS a návštěva u seniora, poskytujeme po
dohodě v rámci možností provozu pečovatelské služby. V případě vašeho zájmu kontaktujte pracovníky pečovatelské služby buď
telefonicky na č. 271 071 640, 271 071 799 nebo 724 213 202. O službu je možné požádat také na odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, Praha 9. Další informace získáte na www.pocernice.cz.
Olga Švrčulová, DiS., koordinátorka pečovatelské služby
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Alexandra Janáčková:

Snažím se uskutečnit
představu korektních,
přátelských a pohodlných
veřejných služeb
Na počátku letošního roku došlo
k řadě změn v činnosti Úřadu městské části. Na to, co je nového v práci
odboru živnostenského a občanskosprávních agend, jsme se zeptali jeho
vedoucí Ing. Alexandry Janáčkové.

Od 1. ledna došlo ke změně
podoby občanských průkazů. S jakými reakcemi
občanů na tuto změnu se ve
vašem odboru setkáváte?
Dá se říci, že se lidé na nové občanky ve
standardním evropském formátu těšili.
Už někdy od léta se nás dotazovali,
kdy si o ně budou moci požádat. Nový
doklad má tu výhodu, že je podobně
jako dnešní řidičáky ve velikosti kreditní
karty a snadno se tak vejde do peněženky. A také se nerozlepuje a vůbec je
odolnější. Pro občany má své výhody
i nový proces vydávání dokladu. Nevyplňuje se už žádost rukou předem, lidé si
k nám nemusí donést vlastní fotograﬁi.
Zásadně se také zrychlilo vyřizování
dokladů „přespolních“ žadatelů. I dříve
si u nás o občanku mohli požádat ti,
kdo měli trvalý pobyt jinde, ale vydání
trvalo řádově o dva až tři týdny déle.
Nyní trvá příprava občanského průkazu
pro „naše“ i „přespolní“ stejně dlouho,
čehož začali hojně využívat občané,
kteří v Horních Počernicích nebydlí, ale
pracují, popřípadě k nám mají blíže než
na vlastní úřad. Výroba občanky trvá
dnes pro všechny žadatele tři až čtyři
týdny, zákonnou lhůtu třiceti dnů se
nám daří plnit. Je důležité, aby občané
věděli, že my na úřadu tuto lhůtu ovlivnit
nemůžeme. Plně záleží na kapacitách
Státní tiskárny cenin.

S touto tiskárnou jste nyní
spojeni on-line. Jak tuto
změnu pozná občan?
Občan ji nepozná. Nebo alespoň se o to
všemi silami snažíme. Proces vydávání nových občanek v zásadě využívá
technologie zavedené před několika
lety pro biometrické pasy. Před koncem
minulého roku musela být tato platforma
upravena a rozšířena, ale to bylo náročné pro nás úředníky, nikoli pro žadatele. Zjednodušeně řečeno, kdo si nyní
potřebuje požádat o nový doklad, přijde
k nám s příslušnými dokumenty, my si
ho vyfotografujeme, na místě s ním
on-line vyplníme žádost a odešleme ji
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přes síť Ministerstva vnitra
do Státní tiskárny. Odtud
nám doklady přiváží Česká pošta v zapečetěných
kontejnerech. Už několik
let nabízíme občanům
upozornění na možnost
vyzvednutí hotových
dokladů formou sms.
Tato služba je samozřejmě spojena i s novými
občankami.

Přepážkové pracoviště Odboru
živnostenského
a občanskosprávních agend má
vchod hned ve vestibulu
budovy ÚMČ v Jívanské
647. Co se skrývá za ním?
Přepážkové pracoviště úspěšně funguje od července 2008. Podle toho,
co nám říkají pamětníci, si dnes už ani
oni nedokáží představit, že by si své
osobní doklady a podobné záležitosti
vyřizovali u jednoho okénka na chodbě
jako předtím. Přepážkové pracoviště
poskytuje mimo jiné dostatek soukromí
pro sdělování osobních údajů. Dají se
v něm vyřídit cestovní a osobní doklady,
přihlašování a odhlašování k pobytu,
ověřování podpisů a listin a všechny
služby CzechPointu. Na něm si u nás
občané nejčastěji pořizují výpisy
z katastru nemovitostí, z obchodního
rejstříku a z rejstříku trestů. Na žadatele
zde s úsměvem čekají referentky mého
odboru – dvě Hany, Vostrá a Kočišová,
a dvě Martiny, Krátká a Procházková.
Snažíme se v našem odboru o maximální zastupitelnost, takže nezávisí na tom,
kterou z kolegyň nebo kolegů zrovna
u té které přepážky v sále či v kancelářích potkáte. Vždy si vyřídíte to, co potřebujete. Můžete tam ostatně potkat i mne.
Ne z toho důvodu, že by moje kolegyně
na svou práci nestačily, ale protože vím,
že když mám jejich součinnost řídit a vymýšlet na ně různé novoty, musím sama
dobře vědět, oč v té práci jde.

Přepážkovým pracovištěm
služby vašeho odboru
nekončí...
Jak občané Horních Počernic vědí,
odbor tradičně zaujímá prakticky celé

přízemí nové budovy ÚMČ v Jívanské
647. Některé agendy, například vyřizování přestupků, by se v prostoru přepážkového sálu nedaly ani řešit. V sále tím
pádem naleznete naše „rychloobrátkové“ agendy. Pro dlouhodobější správní
řízení potřebujeme přeci jen uzavřený
prostor kanceláří. Tam vyřizuje přestupkovou agendu Ivana Křtínová. Za službami matriky docházejí zase občané do
jiné kanceláře za Janou Keilovou nebo
již zmíněnou kolegyní Procházkovou.
Na převzetí části matrikářské agendy
se nám v současnosti připravuje Michal
Tomeš – po složení příslušné zkoušky
v něm budeme mít určitou raritu, matrikářů-mužů mnoho není. Na jeho případu
je vidět, jak se cestou vzájemné zastupitelnosti snažíme optimalizovat náš
provoz a zlepšit naše služby. Michal totiž
zároveň zůstává kontrolorem živnostenského úřadu.

Živnostenský úřad je do
vašeho odboru zařazen od
srpna 2011. Jakou výhodu
to přineslo?
Jak občanskosprávní, tak i živnostenské agendy spadají pod státní správu,
podléhají legislativnímu rámci danému
správním řádem a nejsou si ve svých
principech vzdálené. Každý si může
představit, co to asi tak znamená
spravovat evidenci obyvatel a evidenci
podnikatelů a v čem se oba procesy
prolínají. Že bylo toto spojení efektivní,
nám ověřuje praxe. Často jsme svědky
toho, jak si klient při jedné návštěvě
našeho odboru vyřeší několik různých
životních situací najednou – přihlásí se
k trvalému pobytu, zažádá si o nový

občanský průkaz a zároveň si změní
údaje v Živnostenském rejstříku. A to
všechno na „našem“ přízemí. Zde
živnostenská oprávnění vydávají Věra
Bernášková a Olga Rösslerová a dnes
jim už vypomáhá i kolega Tomeš. S ním
se zase o kontrolní činnost v oblasti
živností stará Dana Martínková. Oba
se spolu s Městskou policií v poslední
době podíleli například na kontrolách
heren v Horních Počernicích. Je ovšem
nutné zdůraznit, že nejsme ani obchodní
inspekce, ani hygiena, ani ﬁnanční úřad,
natož policie. Možnosti živnostenského
úřadu v omezování toho, co občané vnímají jako nešvary, jsou jasně limitovány
příslušnou legislativou.

V čele odboru stojíte od
roku 2007. Jakou máte představu o jeho dalším rozvoji?
Chceme dál rozšiřovat možnosti vyplývající z našeho vyvolávacího systému.
Jeho počátky byly spojeny s výstavbou
přepážkového pracoviště, ale postupně
jsme pod něj zahrnuli všechny agendy
odboru, aktuálně i ty živnostenské. Každý kdo za námi na úřad přichází, si jednoduše vyzvedne ve vestibulu pořadové
číslo a podle pokynů na elektronických
tabulích už ví, kam má jít, kde se mu
bude věnovat příslušná referentka nebo
referent. V současnosti připravujeme
rozšíření tohoto systému o možnost rezervace termínu návštěvy přes internet.
Nápadů do budoucna máme tedy dost.

V Horních Počernicích
žiju s rodinou od roku
2002, mám to tady
ráda, ráda poznávám minulost obce
a účastním se jejího kulturního života.
Nepracovala jsem celý život ve státní
správě, ale ráda jsem v kontaktu s lidmi,
ráda jsem jim užitečná. Je to práce, ve
které jsem se našla – nebo která si našla
mě. Celý život také sama chodím na
úřady, a tak vím, co od nich očekávám.
Tuto představu korektních, přátelských
a pohodlných veřejných služeb se snažíme uskutečnit. Ale rozhodně se neuzavírám názorům a nápadům ostatních.
Pokud pro mne nějaké máte, najdete mě
v našem odboru každý pracovní den.
Dana Mojžíšová

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

Soutěž Stejná šance pro zaměstnavatele lidí
se znevýhodněním
V únoru začala prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají
na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tak aktivně přispívají k jejich
začleňování do společnosti. Soutěž vyhlásilo občanské sdružení Rytmus a ve všech krajích
je jejím spoluvyhlašovatelem Česká unie pro podporované zaměstnávání. Cílem soutěže je
podpořit ﬁrmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné
uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní ﬁrmy, aby osoby se
znevýhodněním zaměstnávaly. Sběr nominací do soutěže potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.
V letošním pátém ročníku soutěže můžete i vy nominovat zaměstnavatele vyplněním nominačního listu na portále
www.stejnasance.cz nebo zasláním nominačního listu na adresu: Rytmus, o.s., Londýnská 81, Praha 2 nebo e-mail:
daniela.kolouchova@rytmus.org. Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí.
-red-
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Pestrobarevný průvod masek prošel
v neděli 19. února Horními Počernicemi.
V početné masopustní družině nechyběl
rychtář, vozík s harmonikářkou či medvěd s medvědářem, v čele průvodu jeli
na koních šlechtic se šlechtičnou, za
nimi pochodovaly dětské masky - permoníci, víly, princezny, malí kuchaři, kovbojové a různá zvířátka. Přestože masopustní průvod nemá v naší obci dlouhou
tradici, o předposledním únorovém
víkendu se dočkal už desátého ročníku.

M

aškary převzaly vládu nad obcí v neděli odpoledne. Průvod
tradičních i novodobých masek vyšel od školy v Ratibořické
ulici směrem k radnici, kde krátce po druhé hodině předala starostka Horních Počernic rychtáři symbolický klíč od obce,
pronesla prohlášení o udělení masopustního práva a pohostila
maškary sladkostmi i kořalkou, aby pak průvod pokračoval na
Chvalský zámek.
o velkých mrazech v předcházejících dnech se výrazně
oteplilo, a tak letošní masopust proběhl ve snesitelném
zimním počasí. Časté dopolední přeháňky sice dělaly vrásky
organizátorům, ale po obědě se počasí radikálně změnilo, před
druhou hodinou dokonce vysvitlo sluníčko a přispělo tak k radostné atmosféře masopustního veselí i dobré náladě všech účastníků
masopustu. Komu byla zima, zahřál se cestou zpěvem, tancem či
něčím ostřejším, navíc cesta obcí na zámek netrvá příliš dlouho.
řed zámeckou branou čekalo na všechny příchozí překvapení: Uvítání masek a dalších návštěvníků se letos ujala opravdová víla Ohnivka, která, jak vědí především děti, žije na zámku od začátku letošního
roku a zpestřuje jim
všechny zdejší aktivity.
Poté proběhla tradiční
soutěž o nejkrásnější
dětskou masku, která je
nedílnou součástí této
lidové veselice. “Masek
bylo letos nepočítaně a jedna hezčí než
druhá, takže komise ve
složení starostka Hana
Moravcová, radní a majitel restaurace Sezóna
Richard Stára, vedoucí

P
P
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společenství Molechet Jiří Stibor a příslušník
městské policie Petr Kotrla, měla opravdu
těžký výběr,” uvedla po soutěži ředitelka
zámku a také členka poroty Alexandra Kohoutová. “Nakonec každý z nás dle svého vkusu
vybral dvě nejhezčí dětské masky, kterým víla
Ohnivka udělila keramické medaile vyrobené
dětmi z DDM Horní Počernice a paní starostka
předávala vystřihovánky a drobnosti z Chvalského zámku,” dodala Kohoutová. Masopust
na zámku pokračoval ve znamení hudby,
dobrého jídla i pití a především veselé zábavy.
Zabíjačkové pochoutky věnované sponzorem hornopočernického masopustu, jímž je
hypermarket Černý Most, ale i sladké pečivo
věnované Pekařstvím Moravec s horkým

čajem nebo grogem lákaly přece jen trochu
prokřehlé příznivce tradičních masopustních
zvyků do zámecké kočárovny.
ubilejní 10. ročník hornopočernického masopustu připravili zaměstnanci
Chvalského zámku ve spolupráci s ÚMČ
Praha 20, Společenstvím Molechet, místním
skautským střediskem Oheň, DDM, MUM
a restaurací Sezóna, zabíjačkové hody sponzoroval hypermarket Globus Černý Most. Na
bezpečnost účastníků průvodu obcí bedlivě
dohlíželi městští policisté.
Dana Mojžíšová
autoři fotograﬁí: Vladimír Mojžíš jr.,
Alexandra Kohoutová

J

Z fotograﬁí je znát, že účast v průvodu maškar byla letos vysoká, a všichni se před nadcházejícím postním obdobím náležitě pobavili.
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Program divadla v březnu 2012
Čtvrtek 1. března v 18.00

KAREL CUDLÍN: VZPOMÍNKA
NA VÁCLAVA HAVLA
Pátek 2. - neděle 4. března

POPAD Pražská oblastní
přehlídka amatérských
divadel
Úterý 6. března v 19.30

UBOHÝ CYRANO
Úterý 13. března v 19.30

LÁSKA A PÁREČKY

Předprodej vstupenek na duben začne v pokladně divadla
v úterý 13. března v 16 hodin.
Od následujících dnů jsou možné internetové rezervace
a zakoupení vstupenek v pokladně Chvalského zámku.
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 17. března v 15.00

JAK SE HONZA DOSTAL
NA HRAD
Sobota 17. března v 19.30

KORUNNÍ SVĚDKYNĚ
Neděle 18. března od 17.00

EXPEDIČNÍ KAMERA
FILMOVÝ FESTIVAL
Pondělí 19. března v 19.30

PICASSO
Sobota 24. března v 15.00

NA SALAŠI DRACI JSOU
Pondělí 26. března v 19.30

ZOJČIN BYT
Pátek 30. března v 19.30

SVĚTÁCI
Sobota 31. března v 15.00

POPELKA A KOUZELNÍK
Hornopočernický zpravodaj – březen 2012

Čtvrtek 1. března v 18.00

David Suchařípa

KAREL CUDLÍN:
VZPOMÍNKA NA
VÁCLAVA HAVLA
Vernisáž výstavy fotograﬁí
Výstavu uvede MUDr. Ilja Kotík, hudební
doprovod Saxofonové kvarteto ZUŠ Horní Počernice
Pátek 2., sobota 3., neděle 4. března

POPAD

PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA
AMATÉRSKÝCH DIVADEL
Pořadatel: ADA – Amatérská divadelní
asociace Praha
Program přehlídky na www.divadlopocernice.cz/program Vstupné dobrovolné
Středa 6. března v 19.30
Pavel Kohout
podle Edmonda Rostanda

UBOHÝ CYRANO
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 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

9. - 11. března z technických
důvodů nehrajeme.
Úterý 13. března v 19.30
Jean-Luc Lemoine

LÁSKA A PÁREČKY
UA SophiaArt
Režie: Jiří Janeček
Mistrovsky napsaná francouzská komedie vycházející z reálných životních
situací a ve Francii se 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

v soudní síni nebo v kanceláři státního
zástupce, který mladíka, obžalovaného
z vraždy bohaté, postarší dámy, zastupuje. A jak už jsme u autorky zvyklí,
vyřešení celého případu je pro diváka
šokující. Hrají: 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, 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

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
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová
Poněkud méně známá detektivní hra
A. Christie se odehrává většinou

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
Sobota 24. března v 15.00

NA SALAŠI DRACI JSOU
DS Františka Kreuzmanna
Půvabná a hlavně humorná valašská
klauniáda, která pobaví děti i jejich
rodiče. 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

Tragická fraška o třech dějstvích
V jednom moskevském proti pravidlům
získaném bytě se ve 20. 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, Milan Špale, Ondřej Hrubeš,
Šárka Hanušová, Sabina Valová, Eva Bartoňová, Jiří Novotný, Lucie Hendrychová,
Nikola Hendrychová a Jana Povolná
Vstupné 120, 100, 80
Pátek 30. března v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,
Evžen Illín, Vlastimil Hála

ÁNO
VYPROD

SVĚTÁCI
Divadelní společnost Háta
Sobota 31. března v 15.00

POPELKA A KOUZELNÍK
Magie Exclusive: Petr Kasnar
a Dalibor Kubečka
Pohádkové představení plné neuvěřitelných kouzel, her a písniček. Děti uvidí
zcela nové pokračování pohádky O Popelce, důsledky nápoje neviditelnosti,
roztržitého pana komořího i statečný
boj o Popelčin střevíček s prohnanou
čarodějnicí Bokomarou.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Na duben připravujeme:
Úterý 3. dubna v 19.30
Dany Laurentová

DRAHOUŠKOVÉ
Divadlo Kalich
Režie: Petr Novotný
Překlad: Alexander Jerie
Vyhledávaná dvojice našich předních
komiků Jana Paulová a Pavel Zedníček
v hlavních rolích komedie, která se velice vtipnou a neotřelou formou zabývá
otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století. Hra Drahouškové si okamžitě získala srdce diváků a vyprodává sály
po celé republice. Hrají: Jana Paulová,
Pavel Zedníček, David Suchařípa,
Anežka Svobodová a Jiří Kohout
Vstupné 320, 300, 280 Kč

Pondělí 26. března v 19.30
Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT
Divadelní soubor Právě začínáme
Úprava a režie: Josef Hervert
Překlad: Alena Morávková
Jiří Špaček a Klára Šimicová v detektivní
hře A. Christie Korunní svědkyně

Hudba: Pavel Horák
Jana Paulová a Pavel Zedníček
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Pátek 10. dubna v 19.30
Náhradní termín za zrušené představení
Eric Assous

HERCI JSOU
UNAVENI

ÁNO
VYPROD

Produkce: Agentura Harlekýn
Neděle 15. dubna v 15.00

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

Neděle 22. dubna v 19.30
Rob Becker

CAVEMAN
Produkce: POINT, s.r.o.
Režie: Patrik Hartl
Hudba: David Kraus
Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one man
show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Caveman je
nejen obhajobou jeskynního muže, ale
hlavně obhajobou inteligentního humoru
dlouho u nás nevídanou.
Hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Středa 18. dubna v 19.30
Neil Simon

Jan Holík

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

Křoupat zdravě dá se
hravě
Michaela Dolinová a Milan Duchek
Pondělí 5. března v 9.00

O Sněhurce
Malé divadélko Praha
Pondělí 12. března v 9.00

Jak se krotí princezna

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCHH
MILENCŮ

Divadlo Julie Jurištové

Produkce: UA Harlekýn

Zpívej, čaruj, dováděj

Režie: Zdenek Kaloč
Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře.
Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen (v trojroli
Simona Stašová) a dostává se s nimi do
neuvěřitelně komických a choulostivých
situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Vstupné 400, 370, 350 Kč

UA Susa

Simona Stašová
a Petr Nárožný

Neděle 22. dubna v 15.00
Vít Peřina

HRNEČKU VAŘ!
Divadlo Drak Hradec Králové
Režie: Jakub Krofta
Příběh o kouzelném hrnečku a nekonečné kaši pro divadlo zpracoval a upravil
Vít Peřina. Jeho originální verze vychází
sice z klasické pohádky, je však doplněna o nové postavy a motivy. S velkým
úspěchem ji uvedlo také Naivní divadlo
v Liberci a Divadlo ALFA v Plzni.
Pro děti od 3 let
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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Čtvrtek 15. března v 9.00

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

Pátek 23. března v 9.00

TŘI V HÁJI

Pondělí 26. března v 9.00

Divadlo Artur

Jak pejsek s kočičkou
vařili dort

Dramatizace: Miroslav Oupic
Láska verus Sex v komedii o vztazích
během krize středním věku Divadelní
adaptace stejnojmenného literárního
bestselleru. Hlavními hrdiny této hry, ve
které má nejdůležitější roli láska a sex,
jsou tři osoby – Albert, Kristýna a Olga.
Albert, jemuž bude čtyřicet, byl vždy třídní premiant, přesto má jen čtyři semestry
medicíny a nyní pracuje jako recepční
v Centru plastické a estetické chirurgie.
Se svou manželkou Kristýnou, kterou si
bral ve svých dvaceti jedna letech, a která v té době byla o dvacet kilo lehčí, má
dvě děti. Do jejich vztahu, který pomalu
přestává fungovat vstupuje Olga, jen
o dva roky mladší hlavní manažerka
Centra, ve kterém Albert pracuje. Hlavní
postavy se vzájemně opouštějí, pak se
k sobě zase navracejí, ale je toto ten
pravý recept na spokojený život? Očekávaná novinka divadelní sezóny Tři v háji
přibližuje s humorem a ironií v dnešní
době tak rozšířenou krizi středního věku
a pokračuje tak v tradici kvalitních a divácky úspěšných adaptací knih našeho
nejprodávanějšího spisovatele Michala
Viewegha, který Tři v háji napsal spolu
s Halinou Pawlowskou a Ivou Hercíkovou.
Hrají: Michaela Kuklová, Jindra Kriegel,
Martin Zounar / Tomáš Krejčíř,
Vanda Károlyi Konečná, Veronika Nová
Vstupné 280, 260, 240 Kč

Pohádka ze staré knihy
Divadlo Matěje Kopeckého

Divadlo Úsměv
Středa 28. března v 9.00

Velikonoce aneb jaro vítej
Pátek 13. dubna v 9.00

Český rok
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Pátek 20. dubna v 9.00

Jarní sněhánky
Michaela Dolinová a Milan Duchek
Čtvrtek 26. dubna v 9.00

Eliščiny pohádky
Víťa Marčík jr.
Hana Čížková, ředitelka divadla

POZVÁNKA NA KONCERTY V BŘEZNU 2012
Čt 8. 3. v 18.00, sál ZUŠ

Koncert žáků dechového oddělení
Čt 8. 3.v 19.30, sál ZUŠ

Koncert žáků dechového oddělení
St 14. 3. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků klavírního oddělení
Po 26. 3. v 18.00, sál ZUŠ

V. Hudební večer tradiční koncert
žáků školy
Út 27. 3. v 18.30, sál ZUŠ

Koncert žáků třídy dechových
a bicích nástrojů K. Mirošníka
Čt 29. 3. v 18.00, sál ZUŠ

Koncert žáků klarinetové třídy
R. Kudly

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Aktuality ze
ZŠ Ratibořická
Mladý Demosthenes
Stalo se už tradicí, že se naše škola
zapojuje do soutěže Mladý Demosthenes, která je zaměřena na
umění komunikace. Úkolem řečníka
je vymyslet monolog na libovolné
téma. Tradicí také je, že se této soutěže pravidelně účastní Petr Beneš,
žák 9. B. A do třetice: Petr je v této
soutěži tradičně velmi úspěšný. Letos opět vyhrál školní kolo a svým
velmi vtipným monologem na téma
Moje třetí ruka opět okouzlil porotu
v regionálním kole této soutěže.
Nyní ho čeká kolo krajské, ve kterém mu budeme držet palce.

Lentilkový den
V úterý 31. ledna se naše škola jako každoročně proměnila v krabičku barevných lentilek. Každá třída se oblékla do předem určené barvy. Letos byla určena barvou třídní
stužky na školním Ekokodexu. Na školních chodbách jste mohli potkat modré šmouly,
ﬁalové příznivce Justina Biebera, bílé rytíře a duchy nebo oranžové mrkvičky. Po
společném fotografování v tělocvičně, kde se sešly všechny barevné třídy, se
děti rozdělily do jednotlivých skupinek s názvy sladkostí. Poté následovalo
dvouhodinové soutěžení. Děti skládaly hlavolamy, tančily na podložkách
nebo stavěly papírové pyramidy. Kolem poledne se vše zklidnilo a žáci
dostali tolik očekávané vysvědčení. Byl to moc hezký den, a tak se těšíme
na příští lentilkování.
Jana Jeřábková, učitelka ZŠ Ratobořická

16– 17

Skřítci, drak, dinosauři,
Šípková Růženka i Kuky
oslaví jaro na Chvalském
zámku
Jaro na Chvalském zámku potěší
dospělé a nadchne malé i větší děti.
Fotograﬁe Karla Cudlína budou k vidění do 18. března, aby je následně
vystřídali dinosauři a všechny zázraky
života, které se dějí na planetě Zemi.
Mezitím děti pobaví divadlem Buchty
a loutky, poté se skřítci a drak setkají
s dinosaury, aby následně zámek navštívil Kuky, Hergot, Anuška a ostatní
postavičky ze známého ﬁlmu Kuky se
vrací. Na zámek zavítá i nová princezna, tentokrát Šípková Růženka, která
vás na zbrusu nové prohlídce provede
nejen zámkem a výstavami, ale budete
mít možnost objevit i tajemnou zámeckou půdu! Jarní Chvalský zámek vám
vlije energii do žil.

do konkrétních příběhů a styl fotograﬁe
vám připomene časy, kdy reportážní
a dokumentární fotograﬁe byla víc než
televizní či rozhlasové zpravodajství.
Právě takto vypadá svět nového tisíciletí
a životy lidí v něm.
do neděle 25. března

Jitka Štenclová: Obrazy
a kresby Prodejní výstava

princeznu rád vzal za ženu. Jenže pan
král je proti, a tak mu musí pomoci
jedna hodná obryně… Přijďte se podívat
do zámeckého divadla, jak to všechno
dopadne.
Jednotné vstupné pro děti i dospělé
60 Kč zahrnuje kromě představení
i prohlídku všech výstav.

do soboty 31. března

Dračí sluj na zámku aneb
Pohádková země skřítků
Vítězslavy Klimtové
Skřítci, víly, elfové, vodníci a tříhlavý drak
se těší na návštěvu malých i velkých
dětí. Až do 30. března se můžete zúčastnit soutěže O nejlepší jméno pro draka
na Chvalském zámku. Vítěz soutěže
bude vyhlášen v sobotu 31. března
v 15 hodin.
od čtvrtka 22. března do středy
30. května

Dinosauři na Chvalském
zámku aneb zázraky
a proměny života na
planetě Zemi

pátek 9. března v 19 hod., špejchar

Martin Ryšavý: Vrač
Autorské čtení spisovatele a hornopočernického rodáka Martina Ryšavého
s doprovodem industriálně-melodramatické skupiny Bouchací šrouby. Kniha
Vrač byla oceněna Magnesií Literou
2011 - Litera za prózu a Cenou Josefa
Škvoreckého 2011. Přijďte se pobavit na
nevšední večer plný vynikající literatury
a netradiční hudby.
do neděle 18. března

Karel Cudlín: Fotograﬁe
2001 – 2011
Ojedinělý cyklus dokumentárních fotograﬁí Karla Cudlína, oﬁciálního fotografa
prezidenta Václava Havla a hornopočernického občana. Průřezová výstava
přibližně padesáti fotograﬁí vás vtáhne

O kouzelný plamínek víly
Ohnivky
Děti čeká nová březnová otázka víly
Ohnivky, ukrytá opět na tajném místě.
Zúčastněte se této celoroční soutěže
o ceny.
sobota 17. března v 15 hod.
velký sál 2. patro

Buchty a loutky:
Zlatá husa
Divadelní představení pro děti od čtyř
let oceněné na festivalu Mateřinka
Liberec 2011. Nejmladší ze tří bratrů,
kterého mají všichni za hloupého, vezme
krásnou zlatou husu ukázat princezně,
aby ji rozesmál a taky proto, že by si

Zajímá vás, jak vlastně vznikl život na
planetě Zemi? Nechcete studovat encyklopedie, ale rádi byste viděli vše přehledně na obrazech a maketách? A co
vy děti, chcete vidět přímo na zámku
živého krokodýla, kajmánka trpasličího?
Malířka a spisovatelka Inka Delevová,
autorka knihy o evoluci živočišných
a rostlinných druhů na naší planetě,
představí na rozsáhlé výstavě své ilustrace, obrazy a modely pravěkých i současných rostlin a živočichů, od drobných organismů až po člověka. Ucelená
výstava je doplněna doprovodnými texty
a je určena široké veřejnosti. Zajímavými
názornými materiály pomůže doplnit
výuku dějin a biologie. V rámci výstavy
se návštěvníci mohou zúčastnit různých
besed, soutěží a zábavných akcí.
sobota 24. března od 15 hodin

Slavnostní otevření
výstavy Dinosauři na
Chvalském zámku
s doprovodným programem: hudební
program pro děti, zahájení soutěže
O nejhezčího dinosaura, výtvarná
dílna s autorkou – malování dinosaurů.

Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 223, 261 273, 296, 303, 344, 353, 398, první zastávka – Chvaly
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Jedna prohlídka trvá asi 20 - 30 minut
a je důležité telefonicky rezervovat čas
prohlídky na recepci na
tel.: 281 860 130 či e-mailu
infocentrum@chvalskyzamek.cz.

sobota 24., neděle 25. a sobota
31. března

Pohádkový víkend na zámku
se Šípkovou Růženkou
Zbrusu nová komentovaná prohlídka
zámku i všech výstav, tentokrát s princeznou Růženkou a s překvapením
– vstupem na zámeckou půdu! Růženka a provede děti zámkem a novými
výstavami, bude vyprávět svoji pohádku
i pověst o víle Ohnivce.
Nečekejte, zda se na vás dostane na
místě, a určitě se objednejte předem.

VÝHERCE SOUTĚŽE O

Růženka provází v sobotu 24. 3. od 9 do
14.30 hod, v neděli 25. a sobotu 31. 3.
celý den od 9 do 16.30 hod.
Ceny vstupného:
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.
od 7. dubna do 30. června

Kuky se vrací na Chvalský
zámek aneb Naposledy
v Čechách
Vrcholem jarní sezony bude výstava
o malém růžovém medvídkovi Kukym,

který se svým kamarádem kapitánem
von Hergotem a ostatními postavičkami z ﬁlmu Kuky se vrací (Anuška,
Plazivec, Dubánek, Vodák, Pytlík,
Mechomir či Bublina) zabydlí od
7. dubna ve sklepení Chvalského
zámku. Pokud máte rádi ﬁlm Jana
Svěráka, přijďte se podívat, jak vypadá Kuky a jeho přátelé ve skutečnosti.
Podoba loutek je dílem výtvarníka
Jakuba Dvorského a kromě postaviček a návrhů loutek uvidíte prostorové dekorace z ﬁlmu, ﬁlm o ﬁlmu Kuky
se vrací a budete mít možnost zahrát
si hru ze světa Kukyho na PC. Máte
zcela ojedinělou a POSLEDNÍ možnost vidět tuto výstavu v Čechách,
neboť od léta se stěhuje na Moravu,
kde bude později umístěna ve stálé
expozici.
Slavnostní otevření výstavy doprovodným programem se uskuteční
v sobotu 7. dubna od 15 hodin,
účast předběžně přislíbili Jan
a Zdeněk Svěrákovi.
Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová, ředitelka

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY
Y V LEDNU 2012

Historicky prvním výhercem v celoroční soutěži O kouzelný plamínek víly Ohnivky, a to
za měsíc leden 2012, se stal Marek Vízner, žák 1. třídy ZŠ Spojenců. Marek se zúčastnil
výstavy Dračí sluj na zámku aneb pohádková země skřítků Vítězslavy Klimtové společně
s celou třídou. Lednovou otázku víly Ohnivky našel se spolužáky ve sklepení a odpověď
čekala ve skříni, neboť právě tam dlí hrdina první správné odpovědi skřítek Upírek šatní.
Jen za čtrnáct lednových dní od otevření výstavy se soutěže s vílou Ohnivkou zúčastnilo
495 dětí. Z toho 469 odpovědí bylo správných a 26 nesprávných. Otázka zněla: Který
skřítek bydlí v šatně nebo ve skříni a má křídla? Správná odpověď je Upírek šatní.
Aktuálně hledejte otázku na měsíc březen. Výherce za únor bude vyhlášen první březnový týden na webových stránkách Chvalského zámku. Těšíme se na další výherce
a připomínáme, že výherci za jednotlivé měsíce postupují do celoročního slosování
o hlavní cenu víly Ohnivky.

V březnu začalo ve vzduchu nenápadně vonět jaro a přicházelo i na Chvalský zámek. Víla Ohnivka měla radost ze slunečních paprsků a jako správná hospodyňka se pustila do jarního úklidu. Jaký však byl její údiv, když objevila veliké vejce
s pevnou skořápkou! „Copak to je?“, divila se Ohnivka. Navíc ve vejci něco tajemně ťukalo… Ohnivka se nadechla, zahřála
vejce svým ohníčkem, to začalo pukat a najednou se z něj vyklubalo jakési mláďátko. Ale kdepak, nečekejte kuřátko! Před
Ohnivkou najednou stál právě narozený dinosaurus a hned se rozhlížel, co by snědl. Ano, je to tak, na Chvalský zámek
dorazili dinosauři!
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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

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.

Insignie pro Horní Počernice
Starostka Městské části Praha 20 vyhlašuje výtvarnou soutěž na umělecký návrh insignií
městské části. V této souvislosti bude uspořádána výstava v prostorách Chvalského zámku, na kterou bude veřejnost s předstihem srdečně pozvána.

Co jsou insignie
Insignie pochází z latinského insigne, v překladu znamení nebo symbol. To jsou
odznaky hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob.
Insignie jsou také symbolem příslušnosti a funkce
osob. Insignie jako takové
mají symbolizovat legitimitu
osoby zastávat danou funkci a vlastnit určitou hodnost
či postavení, naznačují tedy
i hierarchii různých skupin
lidí. Královské insignie –
regálie – hrály důležitou roli,
jejich držení bylo důležité
nejen jako symbol kontinuity a legitimnosti moci, ale
také při uplatňování regálního práva.

Vyhlášení soutěže
Soutěž je vyhlášena od 20. února 2012, příjem soutěžních
návrhů je do 15. dubna 2012.
Zasedání odborné poroty, která posoudí soutěžní návrhy,
proběhne do konce dubna 2012. Členy poroty budou vedle
zástupců obce a kronikáře, i ředitelka Chvalského zámku
a pedagogové se zaměřením na výtvarnou výchovu.

Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

I. Soutěž pro žáky a studenty

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo navštěvuje školu na
území Městské části Praha 20 nebo zde bydlí.

II. Soutěž pro výtvarníky
K soutěži jsou vyzváni výtvarníci, kteří bydlí v Horních Počernicích nebo mají vztah k naší městské části.

Cena veřejnosti
Hodnotit výtvarné návrhy zaslané do soutěže na hornopočernické insignie bude mít možnost i nejširší veřejnost. Každý, kdo
navštíví Chvalský zámek, může zvolit nejlepší návrh insignií –
autor toho, který se bude líbit většině veřejnosti, získá Cenu
veřejnosti. Také ti, kteří se z řad veřejnosti zúčastní hodnocení,
budou odměněni. Zajímavé ceny čekají na tři vylosované.
Možnost hodnotit vystavené výtvarné návrhy budou mít občané
i na webových stránkách www.pocernice.cz

Pravidla soutěže
Návrh insignií Městské části Praha 20 může být vyroben
z jakéhokoliv materiálu. Podmínkou je pouze možnost
jeho používání. Vítězný soutěžní návrh bude realizován na
náklady městské části. Účastník soutěže dává svou účastí
v soutěži souhlas s tím, aby byl jeho návrh, v případě, že
bude hodnotící komisí vybrán, realizován.
Vítězný návrh bude realizován v letošním roce, představen
při příležitosti oslav Svatoludmilské pouti a bude vystaven
v říjnu v prostorách Chvalského zámku.
Hana Moravcová, starostka
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Připomínka Mezinárodního dne
památky obětí holocaustu

D

ne 27. 1. 2012 se na Gymnáziu
Praha 9, Chodovická 2250, odehrál
při příležitosti Mezinárodního dne
památky obětí holocaustu vzpomínkový program, který připravili studenti
3. A. Celá třída se zapojila do projektu
Krokus, jehož cílem je připomenout zejména dětské oběti holocaustu. Od irské
organizace Holocaust Education Trust
Ireland (HETI) obdrželi studenti sazenice žlutých krokusů. Žlutá barva květin
připomíná žlutou Davidovu hvězdu
(označení Židů v průběhu druhé světové
války), květy krokusů pak symbolizují
jednotlivé dětské osudy.

S

tudenti si připravili doprovodný
program, v jehož průběhu rozdávali
svým spolužákům a zaměstnancům
školy lístky se jmény, věkem a osudy
dětí, které holocaust nepřežily. Lístky po
té každý jednotlivě umístil na nástěnku.
Vzniklo tak vzpomínkové místo, kde bylo
možné na chvíli se zastavit a vzpomenout na konkrétní osudy dětských obětí.
rokusy sice v daném čase nestihly
vykvést, přesto tvořily nedílnou
součást celého vzpomínkového dne. Studenti se o květiny starali
a vysvětlovali svým spolužákům jejich
symboliku. Celé dopoledne se tak stalo
důstojnou vzpomínkou na dětské oběti

K

holocaustu. Nebyla to jen vzpomínka
smutná, ale též plná naděje symbolizovaná zelenými rostlinami krokusů,
které odkazovaly na to, že žádná oběť
holocaustu ani druhé světové války není
zapomenuta. Každý rok si je budeme
vždy připomínat 27. ledna, v den Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, a taky vždy, když uvidíme rozkvétat
krokusy.
Mgr. Renata Žiláková,
vyučující ČJ a dějepisu

Orion Florbal Cup 2011
V letošním školním roce se podařilo mladším žákům gymnázia v Praze 9
dosáhnout vynikajícího úspěchu v Orion Cupu ve ﬂorbale. Náš tým
sestavený ze studentů prim a sekund obou pracovišť školy – ve Vybíralově
i Chodovické - suverénně zvítězil v okresním kole a postoupil do krajského
semiﬁnále, které se uskutečnilo 6. ledna 2012 v areálu Hamr-Braník. Zde
již naši ﬂorbalisté narazili na daleko silnější týmy. Podařilo se jim postoupit
z druhého místa do celopražského ﬁnále, které se konalo v pondělí
30. ledna v areálu DDM Praha na Kotlářce. Přes obrovské nadšení a bojovnost jsme nakonec obsadili 5. místo. Jedná se zatím o největší úspěch zdejší školy ve ﬂorbale. Náš tým patřil k nejmladším družstvům, a proto všem
chlapcům za předvedené
výkony děkuji a přeji jim,
aby se tomuto sportu
věnovali i nadále.
Mgr. Tomáš Dvořák,
vyučující tělesné výchovy
Mladí ﬂorbalisté gymnázia Praha 9

Lyžařský kurz sekundy A

T

ak už jsme se dočkali a 15. ledna
konečně vyrážíme na lyžařský
výcvikový kurz, kde nás velmi mile
překvapila sněhová peřina. Bohužel
jsme museli jít do tak obrovského „krpálu“, že se nám všem rozklepala kolena
už před výstupem. Už po prvních metrech jsme fňukali, že nás bolí nožičky.
Po dvou a půl hodinové cestě jsme však

kopec statečně zdolali, pokojíčky byly úžasné a my byli tak
unavení, že jsme až do večeře
leželi v postelích.
áno po úžasné snídani jsme
vyrazili na sjezdovku. Jako profesionální lyžaři jsme určitě nevypadali, ale to nevadí, my se zdokonalíme,
jsme šikulky. Každý den
jsme dopoledne trénovali, odpoledne někdy
chodili na běžky, ale
většina z nás pilovala
sjezdařské schopnost.
V závěru týdne už mezi
námi téměř žádný rozdíl
nebyl a všem nám šlo
lyžování skvěle. Poslední večer jsme měli
dokonce diskotéku a rej
masek. Legrace a super

R

Kapitán týmu Josef Juha
přebírá ocenění za 5. místo

večírek! Do Prahy se nikomu nechtělo.
Byl to opravdu krásný lyžařský výcvik.
Krystyna Škorpilová, sekunda A
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NAŠI JUBILANTI V BŘEZNU
VÁŇA VLADIMÍR
BAJEROVÁ BOŽENA
HRADECKÝ JOSEF
NAAROVÁ ANNA
VRBĚCKÁ ANNA
KRESTA OLDŘICH
PROCHÁZKA JIŘÍ
ČERMÁK JAROSLAV
LANG JOSEF
MARKOVIČOVÁ DOROTA
NĚMCOVÁ RŮŽENA
ČERNÁ MARUŠE
KLÍR LADISLAV
KRATKOVÁ MÁRIA
PLÍŠEK JAN

SVIČINOVÁ ANNA
HOUDKOVÁ VĚRA
ŠÍDOVÁ RŮŽENA
BRYCHTA JAROSLAV
KOŠÍK JAROSLAV
LUKEŠOVÁ VĚRA
PŠÁD JOSEF
BABUSKÁ MIROSLAVA
DUDIAKOVÁ ZDEŇKA
DVOŘÁK FELIX OTAKAR
FLÍČKOVÁ HANA
VANĚK SLAVOJ
HELLEBRANDT JAROSLAV
KUBÍČKOVÁ MARTA
NOVÁKOVÁ MILOSLAVA

PROGRAM ZO SENIOŘI v BŘEZNU 2012
středa 7. března v 16.00

PŘEDNÁŠKA Městské policie Praha
o bezpečnosti, prevenci a první pomoci

ROSENDORF ANTONÍN
ROUŠAR MILAN
ŠTĚPÁNKOVÁ RUDOLFA
HADRAVOVÁ ALBÍNA
HANUŠ JIŘÍ
JAKLOVÁ EMILIE
PAČESOVÁ VĚRA
WARAUS PAVEL
FIALKOVÁ ZDEŇKA
PITTNER JOSEF
VRKOČOVÁ MIROSLAVA
PETEROVÁ MILADA
PODZIMKOVÁ DRAHOMÍRA
SEMERÁD JAN
VOTAVOVÁ MARIE

Vzpomínáme
Dne 8. února tomu byl rok, kdy nás opustil
můj milovaný manžel
,
tatínek Radka, Danka a Helenky.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, děti a celá rodina.

Josef Petřík

úterý 13. března ve 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

s tanečnicí a choreografkou Terezou Herz Pokornou
úterý 20. března

VYCHÁZKA Kunratickým lesem
po stopách krále Václava IV.
Sraz v 9.20 na stanici metra B
Vysočanská, bus 177, odjezd v 9.33
Vede Zdena Černá
středa 21. března ve 14.00

BESEDA Jaro na zahradě
s Ing. Františkem Šonkou

středa 28. března ve 14.00 v klubovně TJ Sokol

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Prosíme o účast všechny členy
ZO Senioři Horní Počernice.
středa 4. dubna ve 14.00

BESEDA NAD KRONIKOU
s Ing. Hubertem Antesem

Ilona Juklová,
výbor ZO Senioři H. Počernice Tel.: 721 002 992
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Místní organizace svazu tělesné
postižených občanů zve své členy na výroční
členskou schůzi 27. 3. 2012 ve 14 hodin
na Chvalském zámku. Občerstení, tombola a hudba
zajištěny. Těšíme se na vaši účast.
Oldřich Abt, předseda

Členská schůze
MO Českého rybářského svazu
se koná 10. března 2012 v 9 hodin
v KC Domeček v ul. Votuzská.
Za výbor MO Martin Pachta

Výtržníci byli dopadeni
Zásluhou anonymního upozornění občana byli dopadeni
tři mladiství výtržníci, kteří vymlátili skla přístřešku
na konečné linky MHD 223 v ul. Jívanské. Policie tyto
mladistvé dopadla a usvědčila. Škoda vzniklá DP hl. m.
Prahy za tři rozbitá skla představuje téměř 30 tis. Kč.
Velmi dobře se osvědčil kamerový systém, který celou
„likvidaci“ zaznamenal.
Záznam z kamery byl odvysílán v pořadu Krimi zprávy
dne 15. 2. 2012, můžete ho vidět na
www.iprima.cz/videoarchiv/.
Rád bych tímto poděkoval občanovi, kterému nebylo
lhostejné ničení obecního majetku.
Jaroslav Píša, vedoucí OMH

Milí naši čtenáři,
březen neodmyslitelně patří ke knihám,
knihovnám a čtenářům. Letošní rok je
rokem aktivního stáří, proto se soustředíme na naše čtenáře z řad seniorů
a oceňujeme ty nejvěrnější. Vážíme si
ale každého čtenáře, a těší nás, když
si k nám najde cestu. Skutečnost, že
nám je naše knihovna už malá, svědčí
o vašem velkém zájmu. V loňském roce
nám přibylo padesát nových čtenářů
a máme 1.370 registrovaných uživatelů,
z nichž je 506 dětí do patnácti let. Naše
statistika uvádí, že vloni k nám přišlo celkem 14.490 návštěvníků a vypůjčili jsme
42.690 knih. To je velmi slušná bilance
pro hornopočernickou knihovnu.
Kalendárium
150. výročí úmrtí Boženy Němcové jsme
si připomněli už v lednu, ale kulturní
veřejnost se této ojedinělé osobnosti
věnuje v průběhu celého letošního roku.
Němcová patří k zakladatelům moderní
české prózy, je autorkou mnoha venkovských povídek a pohádkových sbírek.
Její Babička se stala čarovným čtením
promnoho generací.
Božena Beňová

Noc s Andersenem
30. března 2012 Také letos chystáme
pro naše malé čtenáře Noc s Andersenem, tradiční akci pod záštitou Svazu
knihovníků a informačních pracovníků na podporu dětského čtenářství.
V knihovnách a školách po celé naší
republice a dokonce i v zahraničí se tato
akce uskuteční v pátek 30. 3. 2012. Děti
se mohou těšit na podvečer plný pohádek, her, zábavy a na společné nocování
v knihovně. Toho se mohou zúčastnit
pouze děti, které jsou registrovanými
čtenáři naší knihovny, chodí už do školy
a není jim více jak 12 let. Přednost mají
děti, které dosud při Noci s Andersenem
v knihovně nespaly. Přihlášky jsou
k dispozici v knihovně, oddělení pro
děti a mládež. Z důvodu této akce bude
knihovna 30. března 2012 uzavřena.
Jana Kaletová,
oddělení pro děti a mládež

krevní msta a maﬁe není pojmem z dobrodružných
románů. Ale pozor! Cizinec je zde váženým hostem.
Petr Horký a Miroslav Náplava hledali v Albánii
během posledních několika let opakovaně odpovědi
na řadu otázek. Jaké věno dostane albánská nevěsta? Dostává ještě dneska ženich od rodičů nevěsty
během svatby kulku, aby ji mohl beztrestně zabít
v případě nevěry? Proč nazýváme Albánii Zemí orlů,
když je to úplná blbost? A proč do Albánie vůbec
jezdit?

Alison Weir

Zajatá královna
Píše se rok 1152 a krásná třicetiletá žena s nepočetným ozbrojeným doprovodem ujíždí s větrem
o závod po území dnešní Francie směrem na jih.
Nechává za sebou korunu, dvě malé dcerky a rozpadlé manželství s francouzským králem Ludvíkem
VII. Tou ženou je akvitánská vévodkyně Eleonora
a jde jí výhradně o návrat do vlastních rozsáhlých
držav a o sňatek s Jindřichem Plantagenetem,
jemuž je osudem předurčeno, aby se proslavil coby
anglický král Jindřich II. Jejich svazek umožní vytvoření skvělého impéria, rozkládajícího se od Skotska až k Pyrenejím. Z něho rovněž vzejde ďáblovo
pokolení Plantagenetů, včetně králů Richarda Lvího
srdce a Jana Bezzemka, a snad nejnechvalněji
známé bouřlivé manželství v dějinách. Historický
román líčí vznik států a vášnivých konﬂiktů mezi
Jindřichem II. a jeho nejbližším přítelem Tomášem
Becketem, mezi Eleonorou a Jindřichovou matkou
Matyldou, jež všem nahání hrůzu, mezi otcem
a jeho syny, poněvadž královi potomci se chopí
zbraní a povstanou proti otci, a konečně i mezi
Jindřichem a samou Eleonorou.

Soﬁ Oksanen

Stalinovy krávy
Román Stalinovy krávy čtenáři podává neobvykle
syrový a přímočarý pohled na dvojí problematiku:
jednak na problém poruch příjmu potravy, bulimii
a anorexii, jejichž hranice je velmi často tak nezřetelná, až by se dalo říci, že neexistuje; a jednak
na problém dvojí identity člověka, který stejným
dílem svého já patří do dvou diametrálně odlišných
světů. Tato kombinace způsobuje skličující pocit
vykořeněnosti, nejistoty a strachu, a u jedince „postiženého“ takovýmto osudem vyvolává závažnou
krizi osobnosti.

Petr Horký a Miroslav Náplava

Jaroslava Vilemína Kadlasová

Albánie Kráska se špatnou
pověstí

Cukr na nitku

Evropská země, a přesto jako by byla z jiného kontinentu. První prezident Ahmet Zogu změnil ze dne na
den republiku v monarchii a sám sebe prohlásil za
krále Zoga I. O čtyřicet let později Albánii prohlásil
stalinistický vůdce Enver Hoxha prvním ateisticko-humanistickým státem planety. Jedinou povolenou
vírou se tehdy staly komunistické ideály střežené
tajnou policií Sigurimi. Malý osamocený stát se
opevnil statisíci betonových bunkrů a žil v úplné izolaci po svém. I dnes je to země, kde stále existuje

Ve své knize se autorka vrací do dětství, dob studií
a dospívání. Nechá čtenáře nahlédnout do chodu
netuctové domácnosti v době normalizace a barvitě
zavzpomíná, co ji přivedlo k vaření, celoživotně největšímu koníčku. S milým nadhledem vypráví, jak ji
od kolébky ovlivňovaly nezdolné ženy předchozích
generací, které si dovedly poradit v každé situaci,
a prozradí, k čemu je cukr na nitku.
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Němčina pro úspěšnou kariéru

V

pondělí 30. ledna 2012 proběhla
na naší škole prezentace projektu
Němčina pro úspěšnou kariéru –
Deutsch für die Karriere, který připravil
Goethe-Institutu v Praze. Chce podpořit spolupráci mezi školami a ﬁrmami
a ukázat na konkrétních příkladech
z praxe, že znalost němčiny se vyplatí
a otvírá nové možnosti. První část prezentace probíhala v německém jazyce.
Barbora Erbová z Goethe-Institutu
seznámila studenty se všemi jeho aktivitami, od jazykových kurzů ukončených
mezinárodní zkouškou, až po pravidelné
promítání německých ﬁlmů s českými či
anglickými titulky.
ruhá část prezentace už pokračovala česky. Zástupkyně ﬁrmy
SAP BSCE, s.r.o., s níž nám právě
Goethe-Institut zprostředkoval kontakt,
seznámila studenty se strukturou, produkty a způsobem fungování ﬁrmy, která
vyvíjí programy a operační systémy pro
velké podniky. Prezentace Petry Štůlové
pomohla účastníkům besedy získat
představu o skutečném pracovním světě

a podnikové kultuře této společnosti,
ale především studenty ujistila o tom, že
výborné jazykové znalosti jsou pro jejich
život velmi důležité.
závěru besedy dostali studenti
možnost zeptat se na vše, co je
v souvislosti s prezentací zajímalo.
Od obou přednášejících se jim dostalo

V

jasných a vstřícných odpovědí. Nejen
proto hodnotili celou akci velmi kladně
a mnozí z nich jistě využijí pozvání ﬁrmy
SAP BSCE, s.r.o. k osobní návštěvě.
Mgr. Petra Bílá,
učitelka němčiny

D

Otevřené dveře opět
přilákaly desítky
návštěvníků
V pořadí už čtvrtý letošní den otevřených dveří proběhl ve
Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie
začátkem února. Zájemci o studium přicházeli během celého
odpoledne. V doprovodu našich žáků si prohlédli moderní
prostory, které škola studentům nabízí nejen během výuky,
ale i pro chvíle odpočinku. Celé vedení školy v čele s Mgr.
Romanem Liškou odpovídalo na dotazy deváťáků i jejich rodičů. Velký zájem o naši školu a blížící se termín pro podání
přihlášek přiměl některé rodiče k rozhodnutí, že zde přihlášku podali osobně. Na další návštěvníky se těšíme 7. března
2012 od 14 do 19. hodin.
Mgr. Petra Bergmanová, učitelka SOŠ

Jsme výborní i pod koši
Tradicí se stala účast SOŠ pro administrativu Evropské
unie v Poháru pražských středních škol v basketbalu dívek.
Letošního ročníku se zúčastnilo dvacet sedm družstev a výsledky našich děvčat předčily všechna očekávání. Během
listopadu a prosince se hrálo v pěti základních skupinách,
ze kterých vítězové postoupili do ﬁnále. To se odehrálo
27. ledna 2012 v hale TJ Sokol Žižkov I.
Z jednotlivých zápasů ﬁnálové skupiny vyplynulo, že největším
soupeřem pro nás bude gymnázium Ústavní z Prahy 8. Přestože jsme proti tomuto soupeři nastoupili oslabeni o dvě hráčky
základního kádru, podařilo se nám uhrát remízu. O celkovém
vítězi turnaje pak při rovnosti bodů rozhodovalo skóre ze všech
zápasů. Do posledního utkání proti OA Heroldovy sady jsme
nastupovali s mankem 31 bodů na největší favority.
Naše studentky ale podaly velmi kvalitní a soustředěný výkon,
zejména ve druhé části přehrály soupeřky ve všech herních
činnostech a zaslouženě vyhrály 49 : 14.
Pohár pražských středních škol pro rok
2011 - 2012 tak putuje do našich rukou.
Vítězstvím jsme si zajistili postup mezi
10 nejlepších družstev z Čech na turnaj
Mládežnický basketbal, který se hraje pod
záštitou ministra školství ČR.
Tato fáze turnaje se bude hrát v polovině
dubna v Klatovech, a je nám velkou ctí,
že zde budeme reprezentovat nejen naši
školu, ale i hlavní město Prahu.
Mgr. Jan Šimek,
učitel SOŠ a kouč týmu
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Pololetní mozaika školních akcí
I když je před koncem pololetí hlavní pozornost dětí i učitelů soustředěna především na
doladění pololetního hodnocení, další školní život se v lednu u nás ve škole nezastavil
a stále se něco děje:

Šplhouni roku
Tradiční školní závod žáků 2. stupně
ve šplhu po tyči. Zde jsou jména těch
nejrychlejších: Michal Tesař z 8. B - 3,86
s, Martina Pašavová z 9. B - 3,96 s, Filip
Tesař z 6. B - 4,20 s, Markéta Brázdová
ze 7.B - 4,17 s .

dvorská, ale stálo to za to. Koncert se
nám všem moc líbil. Každý z nás dostal
CD a zpěvníček, takže si můžeme zpívat
doma i ve škole.

7. celkem 11 minioplympioniků. Se
záludnými úkoly, které pro ně vymyslela
učitelka Prokopová, si nejlépe poradili
Nikola Nagyová ze 6. B a Kira Grófová
ze 7. A.

Výtvarný kroužek
Konec prvního pololetí jsme s dětmi
z výtvarného kroužku uzavřeli dotvořením pirátských šátků. Každý je jiný,
každý je originální. V druhém pololetí
nás čekají dvě návštěvy výstav v muzeu
a plno dalších zajímavých výrobků.

Hrátky s češtinou
Fotbálek v novém roce
S příchodem nového roku nezahálíme
a věnujeme se opět fotbalu. Chlapci
z fotbalové přípravky se zúčastnili 1.
ročníku turnaje Dětský fotbalový pohár
pro žáky I. a II. tříd ZŠ ve sportovní hale
Děkanka na Praze 4. Ačkoli se naši
nejmenší fotbalisté střelecky neprosadili, získali cenné zkušenosti do dalších
turnajů.

Miniolympiáda z českého jazyka
proběhla na konci ledna v šestých
a sedmých třídách. Ze šestých tříd se
jí zúčastnilo 26 přihlášených žáků a ze

Ptačí hostina
Ani letos nezapomněly děti ze školní družiny na ptáčky a v únorovém
chladném počasí jim přichystaly ptačí
hostinu. Zrníčka i jiné dobroty namíchaly
ve správném poměru a vše nasypaly do
připravených krmítek. Teď zbývá už jen
pozorovat, jak ptáčkům chutná.

Multimediální koncert
pro žáky druhých až pátých ročníků
s názvem Když najdeš přítele, najdeš
poklad jsme navštívili na sídliště Novo-

Pedagogové FZŠ Chodovická

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.
Bez znalosti cizích jazyků se v současné době neobejdeme. Proto je jejich
výuka jednou z nejvýznamnější součástí vzdělávání žáků naší školy už od
první třídy. Hlavním cílem je poskytnout
dětem nástroj komunikace při kontaktu
s lidmi z různých částí světa. A tak je
v hodinách cizího jazyka kladen důraz
především na rozvoj komunikačních
dovedností. Aby se cizí jazyk nestal pro
žáky jen náročným školním předmětem,
je vhodné výuku zpestřovat různým
způsobem.
Před pololetními prázdninami dostaly
všechny děti učící se angličtinu (a těch
je u nás ve škole většina) za své půlroční
snažení od týmu učitelů cizích jazyků
pěkný dárek. Místo části dopolední výuky se zúčastnily divadelního představení
v angličtině. Herci The Bear Educational
Theatre za nimi přijeli přímo do školy.
Přivezli s sebou tři interaktivní představe-

ní různého stupně náročnosti.
Pro prvostupňové děti měli připravenou
hru Jackie and the Giant, napínavý
příběh o malé dívce Jackie, která prchá
před zlým obrem a na své cestě se
setkává s obrem hodným, který jí může
pomoci. V obřím království se však mluví
jen anglicky, a tak malá Jackie nutně
potřebuje také pomoc publika. Tak byli
všichni diváci vtaženi do děje a přirozeně, v rámci situací v příběhu, si procvičili
základní slovní zásobu a gramatiku. Šesťáci a sedmáci shlédli představení The
Alien Grammar show, ve kterém vetřelci
z vesmíru přistáli přímo u nás ve škole!
Rychle se zorientovali a přeprogramovali, aby vypadali a chovali se stejně
jako lidé. Děti je však mohly odhalit
s pomocí mužů v černém. Vetřelci totiž
mluvili jen anglicky, ale dělali chyby při
kladení otázek. Rychlé, energické a velice interaktivní představení posloužilo

(C. Goldoni)

dětem k zopakování si základní anglické
gramatiky.
Žákům z osmých a devátých tříd herci
nabídli hru The Detectives. Před čtyřmi
lety byl v kabaretu na jihu Anglie přímo
na jevišti zavražděn jeden z umělců. Během tohoto rekonstrukčního představení
plného hudby a kabaretních gagů se
žáci spolu s herci stali detektivy a pátrali
po vrahovi a jeho motivech. Procvičili
si přitom zcela nenásilně minulé časy
a tvoření otázek v angličtině a pokonverzovali s rodilými mluvčími.
Z představení odcházely děti všech věkových kategorií rozesmáté a nadšené.
Bára z 6. B napsala: „Toto divadlo se mi
moc líbilo. Bylo zábavné, vtipné a s herci
byla legrace.“
Vlasta Kurucová a Jana Remešová,
FZŠ Chodovická
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Cestovatel Pavel Benda u kmene Mursi v Etiopii.
Ženy tohoto kmene si rozřezávají dolní ret a vkládají
si do něj hliněné talířky jako ozdobu. Mursijka po
pravici má talířek vyndaný, takže jí ret volně visí.

Pozvání na přednášky

o exotických zemích
a setkání se zajímavými lidmi
Není to tak dlouho, kdy jsme zvali veřejnost k návštěvě sborového domu Dr. Karla Farského v Horních Počernicích na
zajímavou přednášku o Etiopii na téma: Země se starobylou
křesťanskou kulturou a divokými kmeny, které stále odmítají
civilizaci. Zdejší sbor Církve československé husitské navštívil
cestovatel Mgr. Pavel Benda 15. února 2012. Než začala přednáška, posluchači byli seznámeni s historií zdejšího církevního domu.

Dne 25. června 1942 v 5 hodin
ráno zde byl gestapem zatčen biskup
pravoslavné církve v Československu
Gorazd – Pavlík, který v tomto domě nalezl své poslední útočiště. Jméno tohoto
biskupa je spojeno s parašutisty, kteří
se po atentátu na R. Heydricha ukrývali
v kryptě pod katedrálou sv. Cyrila a Metoděje v Praze, Resslově ulici, až do

jejich odhalení dne 18. června
1942. Pamětní desku se jménem
tohoto biskupa si lze prohlédnout při vstupu do modlitebny
CČSH v Horních Počernicích.
Před začátkem prázdnin bychom v našich prostorách rádi
uspořádali vzpomínkový pořad
věnovaný této době, spojené
s hrdinskými činy bojovníků za
naši svobodu.
Po krátkém úvodu začal náš
host hovořit o Etiopii, zemi,
kterou v poslední době navštívil
třikrát. Jde o zemi poměrně
málo známou, a tak byli mnozí
posluchači zvědaví. Jak řekl přednášející, uprostřed černé Afriky, kterou
si mnozí představují jako oblast bez
historie, je mnoho mimořádných památek. Pavel Benda nás přesvědčil, že jde
o zemi s dlouhými a bohatými dějinami.
Mluvil také o domorodých kmenech na
jihu země, které stále odmítají civilizaci
a žijí tradičním stylem života. Přinesl
svědectví i z oblastí,
do kterých turisté
prakticky nejezdí.
Přednášku obohatil
obrazovým materiálem, který během

své cesty pořídil, informacemi a mnoha
zajímavostmi o etiopské přírodě. První
polovina programu byla zakončena
společným zpěvem písně od Ludwiga
van Beethovena za doprovodu elektronických varhan.
Druhá polovina středečního podvečera
byla zaměřena na konkrétní dotazy pro
našeho hosta. Bylo vidět, že problematika posluchače zaujala a Mgr. Benda
na položené otázky zasvěceně odpovídal. Akce se lidem velice líbila, a proto
přednášející slíbil brzy její pokračování
v našem sboru, tentokrát o Indii. Přesné
datum přednášky včas zveřejníme.
Škoda jen, že nám nepřálo počasí,
spousta lidí se omluvila. Přesto byl
sbor CČSH dostatečně zaplněn. Horký
čaj a malé pohoštění bylo také příjemným doplněním večera. Další setkání
připravujeme už na jaře. Můžete se těšit
na 22. 3. 2012, kdy nám budou manželé
Cudlínovi od 18 hodin povídat o jejich
cestě po Svaté zemi a zároveň promítat
fotograﬁe.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na
přípravě a organizaci přednášky o Etiopii podíleli.
Těším se na další setkání
ve sboru CČSH v Horních Počernicích.
František Brynych

Cesty po Izraeli
Cesty po Izraeli Srdečně vás zveme na povídání a promítání fotograﬁí manželů Cudlínových z cest po Svaté zemi.
Přednáška se uskuteční 22. března 2012 v 18 hodin ve
sboru Církve československé husitské na Náchodské ulici
171/382, Praha 20 - Horní Počernice
Spojení z Černého Mostu do stanice Votuzská autobusem
č. 221, 303, 304 a 353
Kostel Pater noster, Ježíš učí Otčenáš Foto: Karel Cudlín
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5. ročník dopravně-motoristické soutěže

POZOR ZÁKRUTA! 2012
Zábavné odpoledne pro celou rodinu v neděli 15. dubna, 14 – 17 hod,
na parkovišti Technimat, ul. Jiřího ze Vtelna v Praze 9 - Horních Počernicích.
Jízda zručnosti pro děti i dospělé, nácvik první pomoci a stanoviště SDH Satalice,
další překvapení se chystají!
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Domovu pro seniory Bethesda.
Na malé i velké závodníky se těší RC MUM Horní Počernice

Chvalský zámek

Firma Tronic spol. s r.o.,
výrobce transformátorù,
tlumivek a cívek

úterý 3. dubna - středa 11. dubna:

Velikonoční výstava
hornopočernických škol
Přijďte se podívat na velikonoční výstavu
všech základních škol, ZUŠ
Ratibořická a DDM Horní Počernice
na Chvalském zámku. Srdečně zveme na
vernisáž 3. dubna v 17 hodin,
kde můžete výrobky dětí i zakoupit a jarně
vyzdobit svůj domov.

pøijme do provozovny v Horních Poèernicích
Provozního zámeèníka - údržbáøe
sváøeèský prùkaz na elektriku a plyn podmínkou
Práce je vhodná i pro aktivního dùchodce
Plat >17tis Kè, nástup možný ihned.
tel. 261 212 438-9
e-mail: odbyt@trafo.cz
www.trafo.cz
Pøíjem a výdej zakázek:
Po-Pá 8-16 hod.

kontaktní osoba: Petr Valenta
tel. 736621573
adresa provozovny: Mezi Úvozy 1850/1
Praha Horní Poèernice
vedle fy. Brenntag

26– 27

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
A VÝSTAVA
Zveme všechny do DDM
v sobotu 31. března v 10 hodin.

V dílničkách si s dětmi můžete vyrobit veselé jarní ﬁgurky,
ozdobit vajíčka různými technikami, chybět nebude ani
pletení pomlázek, zdobení věnců a výroba dalších
velikonočních dekorací. Můžete si prohlédnout vystavené
práce dětí z výtvarných a rukodělných kroužků.
Výstava a dílničky budou ukončeny v 17.00.
Upozorňujeme také na polední pauzu od 11.30 do 12.30.
Všichni jste srdečně zváni.

Letní dětský hudební tábor
5. - 15. 8. 2012

Přijímáme přihlášky na letní hudební tábor v hotelu Jizera,
Horní Sytová (www.jizera.pionyr.cz), cena 4.300 Kč.
Na děti čekají hry, soutěže a hlavně muzika.
Informace a přihlášky v DDM, tel.: 605 700 772,
mail: farkasova@ddm-hp.cz.

Lyžařský a snowboardový výcvik

Jarní prázdniny strávily děti na lyžařském a snowboardovém výcviku na Masarykově chatě na Šerlichu v Orlických horách. Sněhové podmínky byly naprosto
vynikající, sjezdovka nádherně upravená a naši instruktoři připraveni naučit děti
vše, co k bezpečné jízdě po svahu potřebují. Některé děti letos poprvé vyzkoušely lyže, a těm s prvními krůčky obětavě pomáhal instruktor Radek, jiné se zase
poprvé snažily zkrotit snowboard s nekonečně trpělivou instruktorkou Beou.
Přestože první pokusy trochu bolely (sníh nebyl až tak měkký, jak na první pohled
vypadal), brzy děti opustily cvičnou louku a nakonec všichni lyžaři i snowboarďáci společně svištěli po sjezdovce. O medaile v závěrečném závodu ve slalomu už
bojovali všichni. Děkujeme našim instruktorům! Jarní prázdniny na horách rychle
utekly, ale příští rok pojedeme zase.

Cestovatelský klub Jede 3. 3. 2012 do mořského světa

Sraz je na Černém Mostě 9:30, návrat zpět ve 13:00 hodin opět na Černý Most. Cena 200 Kč, informace a přihlášky v kanceláři
DDM a tel.: 281 925 264, nebo e-mail: skorpilova@ddm-hp.cz.
Zdeňka 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.

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

47.
Historie dávná i nedávná
Tělovýchova a sport
První písemná zmínka o tělovýchově
na školách v našich původních obcích
pochází z roku 1880 ze školní kroniky
obce Chvaly. V tomto roce zřídila obec
u školy letní cvičiště s bradly, hrazdou,
kruhy a šplhadly. Cvičiště s nářadím
sloužilo současně ke cvičení a udržování tělesné kondice členů dobrovolného hasičského sboru, ustaveného
roku 1878. První zmínka o školním hřišti a cvičišti u hornopočernické školy
je spojena se záznamem o výstavbě
a otevření nové školy v dnešní Bártlově ulici v roce 1895.
V posledních letech 19. století se na
obecných školách začala vyučovat
tělovýchova jako samostatný předmět.
Zpočátku se cvičilo přímo v učebnách
mezi lavicemi a v příhodném počasí na
školním hřišti nebo na jiném volném
místě v okolí školy. Rozvoj školní tělovýchovy, podněcovaný rozvojem sokolského hnutí na počátku 20. století, byl záhy
utlumen 1. světovou válkou.
Nový rozmach školní tělovýchovy pokračoval až ve druhé
polovině třicátých let. Pro
různé sportovní hry využívaly
školy sportovní plochy vznikajících sportovních a tělovýchovných jednot a klubů. Zdárný
rozmach ale zakrátko přerušila
okupace Československa
a nově vzniklý světový válečný
konﬂikt. Ani po ukončení
2. světové války neměla žádná
z našich škol vlastní tělocvičnu
nebo účelově upravené sportovní hřiště. Ještě po mnoho
let byly odkázány na využívání
tělocvičen tělovýchovných
jednot Sokola a hřišť sportovních klubů. S ušlechtilým cílem
zlepšit tělesnou zdatnost dětí,
utužit jejich zdraví a také rozšířit jejich duševní obzor, zahájil
všestranný sportovec, učitel a pozdější
profesor Milan Bukolský v roce 1956
aktivní výuku tělovýchovy na jedenáctileté střední škole hornopočernické. V jeho
záznamech se lze například dočíst: „Po
složitých jednáních, usilovné práci a s
přispěním několika rodičů žáků školy se
ještě koncem září tohoto roku podařilo pronajmout sál bývalé restaurace
U Hyků. TJ Slavoj zapůjčil pro cvičení
nepoužívané nářadí. Výsledek prověrky
tělesné zdatnosti žáků školy byl však
neradostný. Cvičení na nářadí žáci
neznali a někteří ho neuměli ani pojmenovat. Z her byla známa jen kopaná,
ve skutečnosti spíše jen honění se za

míčem, nebo vybíjená. Z disciplin lehké
atletiky většina žáků
také téměř nic neznala. Ještě v říjnu téhož
roku byl uspořádán
přebor školy v přespolním běhu, v kopané chlapců a vybíjené
děvčat. Běhu na 850
metrů se zúčastnilo
68 dětí z 6. – 9. třídy.
Přeborníky školy se
stali Ruda Oliverius z 9. třídy a Marta
Studená 8. B. V kopané si titul vybojovala 7. B, která ve ﬁnále porazila mužstvo
9. třídy vysoko 13 : 4. Tělesná výchova
se v tomto roce stala na škole rovnocenným vyučovacím předmětem a většinou
dětí byla přijata jako zajímavá činnost.
Na jaře následujícího roku se už vybraní
žáci školy zúčastnili okresní soutěže
škol ve Kbelích. V kategorii žáků zde

v běhu zvítězil náš P. Kružík a stal se přeborníkem okresu. V kategorii mladších
dorostenek v hodu kriketovým míčkem
a vrhu tříkilogramovou koulí zvítězila
A. Starostová také z naší školy a stala se
dvojnásobnou přebornicí okresu Praha-východ. Ve školním roce 1958/59 bylo
možno o tělovýchově na hornopočernické škole hovořit z pozice nově založené
sportovní tradice. Nová školní budova
v Ratibořické ulici, kam se škola od září
1959 přestěhovala, neměla však v době
zahájení svého provozu tělocvičnu ještě
vybudovanou. K jejímu otevření došlo
až v roce 1965. Přesto škola nezůstala pozadu za dosaženými výsledky

z předchozích let. Školou pořádané
meziškolní soutěže povzbudily rozvoj
tělesné výchovy také na škole chvalské
a svépravické. Chvalská škola využívala
tělocvičnu TJ Spartak v sále restaurace
Na Růžku a jeho hřiště na kopanou.
Svépravická škola využívala tělocvičnu
TJ Slavoj. Základem tělovýchovy zůstávaly školní osnovy platné pro jednotlivé
ročníky a ostatní tělovýchovná a sportovní aktivita byla dobrovolnou a obětavou prací příslušných
učitelů tělesné výchovy.
Pomocníky jim v tom byli
sportovně nadaní a ochotní
rodiče a někdy také starší
děti. Nedostatek školních
tělocvičen se začal řešit
výstavbou nového školního
areálu v Chodovické ulici,
kde byla vybudována nová
tělocvična a část okolních
pozemků byla postupně
upravena jako sportoviště
pro atletické disciplíny
a další sporty. Tím zde byly
vytvořeny předpoklady
pro rozvoj fakultní základní
školy a její specializace na
rozšířenou výuku tělesné
výchovy. V roce 2002 se
vlastní tělocvičny dočkala
také Základní škola ve
Stoliňské ulici na
Chvalech. V původním projektu byl také
krytý bazén, který nebyl pro vysoké
náklady postaven. V roce 2010 bylo
u školy otevřeno nové hřiště s dráhou
na inline bruslení. Pro rozvíjení tělesné zdatnosti mají také všechny naše
mateřské školy u svých objektů účelové
prostory vybavené herními prvky pro
zdravý tělesný pohyb. Stručné nahlédnutí do historie tělovýchovy na našich
školách uzavírá tuto kapitolu našeho
putování historií městské části. V dalším
pokračování nahlédneme do historie
zdravotnictví u nás.
Ing. Hubert Antes,
kronikář

Bohatou historii tělovýchovy a sportu v Horních Počernicích dokumentuje velké množství fotograﬁí, z nichž některé jsou
k dispozici také v archivu HPZ. Bohužel nejsou většinou popsány ani datovány. Doufáme tedy, že všechny zveřejněné snímky,
které jsme během tohoto seriálu otiskli, udělali radost těm, kteří se na nich poznali. (red.)

28– 29

Oddíl sportovní gymnastiky a aerobiku
pořádal memoriály J. Mládka a J. Šafáře
ﬁkace, ze které postupovalo v každé
kategorii 8 nejlepších děvčat do ﬁnále,
ve kterém měla všechna naše děvčata
čistý štít k dosažení té nejvyšší mety.
a prostných v kategorii I. zvítězila
Nicol Petříková, druhá byla Zuzana
Kubešová ze Sokola Žižkov a třetí
Anna Pekarčíková z Velké Ohrady. V kategorii II. si na nejvyšší stupínek vyskočila Bára Čadová, druhou příčku obsadila
Klára Válková a třetí Karolína Janovská
z Velké Ohrady.
a kladině stála na nejvyšším
stupínku v I. kategorii Anna
Pekarčíková
z Velké Ohrady
před Kateřinou
Libovickou ze
Sokola Kladno,
naše Kateřina
Sýkorová byla
bronzová. Ve II. kategorii získala zlato
opět Bára Čadová
před stříbrnou
Martinou Sedlákovou a Dominikou
Víchovou z Velké
Ohrady.

N
Zlato za kladinu získala Bára Čadová,
v prostných Nicol Petříková

V

sobotu 28. ledna pořádal náš oddíl
tradiční závod na kladině - Memoriál Jaroslava Mládka a závod
v prostných - Memoriál Jeronýma Šafáře. Oba pánové, po kterých jsou závody
pojmenovány, se zasazovali o propagaci
sportovní gymnastiky v Horních Počernicích. Jaroslav Mládek podporoval
gymnastiku především ﬁnančně jako
ředitel Fruty, Jeroným Šafář byl trenérem a později dlouhodobým předsedou
našeho oddílu.
ávodů se zúčastnilo celkem 33
závodnic, z toho 22 hornopočernických. Letos poprvé se závodilo ve
dvou kategoriích. Nejprve byla kvali-
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Z

ávod zahájil předseda naší tělovýchovné jednoty Sokol Ivan Liška,
který připomněl zásluhy obou jmenovaných mužů. K příjemné atmosféře
přispěla také dostatečná účast gymnastických fanoušků. Ráda bych poděkovala všem trenérům, rozhodčím a příznivcům našeho oddílu, kteří se zasloužili
o klidný a zdárný průběh závodu.
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu SG a AE
Dvaadvacet hornopočernických gymnastek
na memoriálu J. Mládka a J. Šafáře

Boje pod vysokou sítí
Poslední lednovou neděli byla tělocvična v Chodovické zasvěcena přehazované
a volejbalu. Děti z míčových kurzů Studia Salute zde sehrály několik desítek
zápasů o medaile a mnoho dalších sladkých odměn. Prvňáci a druháci ze
Skippiho hráli přehazku jeden na jednoho, starší děti dva na dva. Kluci a dívky
z volejbalu pak soutěžili ve dvojicích nebo trojicích podle upravených pravidel.
Všichni prokázali velkou šikovnost, bojovnost a výdrž. Za nemalé podpory
svých rodičů, sourozenců a kamarádů se děti snažily zúročit nabyté dovednosti a touha po vítězství je někdy vedla k obdivuhodným výkonům. Vítězové se
radovali, poražení byli trochu smutní, ale většinou brali své prohry sportovně
a snažili se hrou hlavně pobavit. Příště třeba vyhrají oni.
Stupně vítězů obsadili:
Volejbal II.
1. Jan Karlík a Jakub Novák
2. Jitka Pachtová a Veronika Juklová
3. Anička Fišerová, Anička Hrubá
a Kateřina Fišerová
Volejbal mini
1. Ondra Vomáčka a Karolína Bechná
2. Jiří Havelka a Štěpán Krejčí
3. Klárka Šilhavá a Bára Horváthová

Přehazovaná mini A
1. Vojtěch Vincenc
2. Martin Kabát
3. Maruška Kaucká
Přehazovaná mini B
1. Daniel Hlavsa
2. Ondřej Novák
3. Bára Koczková
Přehazovaná
1. Jakub Maršál
a Ondra Kříž
2. Ondra Kaucký
a Štěpán Ondřej
3. Ondra Schovanec
a Tadeáš Hoffmann
Lenka Malá

K zimě patří lyžování

Zumba víkend Studia Salute
Na konci ledna vyrazilo 16 statečných „zumbistek“
spolu s cvičitelkami Lenkou Fantovou a Lenkou Malou na víkend do Úžic u Kralup, aby potrápily svá těla.
V nevšedním prostředí polosrubové stavby s nápaditým interiérem /každý pokoj zařízen v jiném stylu:
Čína, Egypt, Mexiko, Turecko/ jsme strávily pěkné
zážitky při cvičení. Kongresový sál, kde se mělo tančit, se nám z počátku zdál trochu malý, ale vešly jsme
se bez problémů, protože dobří lidé jsou prý skladní.
Zumbu ani netřeba popisovat, byla jako tradičně
výborná. Musím říct, že mě osobně tohle cvičení
opravdu učarovalo, protože mi dává možnost zatančit
si a uvolnit se, aniž musím klást přehnaný důraz na
choreograﬁi či koordinaci. Je to cvičení přístupné
i pro nás, které se buď stydíme, nebo nejsme obdařeny tanečním nadáním. Obě Lenky nás potrápily také
aerobikem a posilováním, i když tomu říkaly krycím
názvem strečink. Odjížděly jsme sice možná trochu
unavené, ale maximálně spokojené. Takže Lenky,
velké díky a doufáme, že se nám společně podařilo
založit novou tradici Studia Salute a že se máme
příště opět na co těšit.
Veronika Tůmová

První turnus lyžařského výcvikového kurzu studentů prvních ročníků
Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie probíhal
v termínu od 21. do 28. ledna v Peci pod Sněžkou. Ubytováni jsme
byli v hotelu Hnědý vrch.
Počasí nám celý týden přálo, takže jsme měli možnost plně předvést
své jezdecké, občas spíše letecké schopnosti. Přesto jsme přijeli
celí, bez větších újem na zdraví. Rádi budeme vzpomínat na večerní
zábavu, které se účastnili i naši učitelé a při níž
jsme se všichni skvěle bavili. Lyžák jsme si užili
a už teď se těšíme na další podobné akce.
Studenti 1. ročníku
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chybí inzerát AZARA
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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

AUTOŠKOLA TRIUMF
H. POČ.
sk. AM, A1, A, B,
kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz
Tel.: 603 418 333,
281 920 134

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění komínů, revize
komínů, opravy.
Kontakt: 775 132 921

Vyměním jižní byt 2+k
Holešovice - cihla
s výtahem za rod. dům
s doplatkem
v H. Počernicích.
T: 777 263 261

PRANÍ A ŽEHLENÍ
Prádlo vypereme
a vyžehlíme,
doprava zdarma v H. P.
Rychle a levně.
T: 777 252 831

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

Knihy a knižní pozůstalost
koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
Vyklidíme váš byt,
pozůstalosti,
sklep či půdu.
Tel.: 777 227 840
Doučování matematiky - ZŠ,
SŠ, příprava ke zkouškám.
Tel: 602 350 055
Odhady nemovitostí
a projekty provede rychle
soudní znalec Ing. Smetana.
Tel.: 281 924 588,
602 970 835

Pronajmu byt
v HP 3+1/L+sklep,
ul. Chvalkovická,
volný ihned.
Volejte prosím tel. č.:
774 197 567, 608 240 036.
SPOŘENÍ VE ZLATĚ
Spoříte? Dobře děláte.
Spoříte v penězích?
Chyba - krmíte inﬂaci.
Spořte raději ve zlatě!
Info: pavelma@centrum.cz
Tel.: 281 923 175,
732 542 418
Mytí oken, čištění koberců
a čalounění.
Tel.: 604 609 641

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou
Tel.: 606 527 091

PRÁCE VŠEHO DRUHU
domácí, zahradní,
úklidové, malování
pokojů atd.
Tel.: 732 526 366

SLUŠNÍ MANŽELÉ
KOUPÍ RD
nebo pozemek v HP.
Tel: 605 158 858

Pronajmu zahradu
v Hor. Počernicích
s boudou na nářadí,
skleníkem, sklepem,
a udírnou.
Vhodné pro zahrádkáře.
Tel.: 281 924 585

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

Regenerační centrum
Perla hledá
nové prostory od 70 m2
i v přízemí RD. Telefon
605 289 420. Děkujeme.
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AUTOELEKTRIKÁŘ
- MONTÁŽE
a prodej alarmů s GPS,
rádií a anténních zam.
Drobné opravy.
603 221 226
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
A SPOLEČNOST DOBRÝ TRH VÁS ZVOU NA

CESKY FARMÁRSKY

TRH

KAZDY PÁTEK OD 13-18 HODIN
DUBEN - LISTOPAD
V PROSTORU MEZI
ÚRADEM A INFOCENTREM

(ULICE NÁRODNÍCH HRDINŮ, STARÁ OBEC A BAKURINOVA)

CO NAKOUPÍTE:

ČESKOU ZELENINU A OVOCE, KOZÍ A KRAVSKÉ SÝRY,
UZENINY, VAJÍČKA, MED, ČERSTVÉ KOLÁČE,
ALE TAKÉ SADBU A ŘEZANÉ KVĚTINY...

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT, A NA KUS ŘEČI...
ČI...
WWW.CESKYFARMARSKYTRH.CZ
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UNICREDIT BANK
S POBOČKOU
V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Na konec roku 2011 připravila UniCredit Bank otevření své pobočky v Praze – Horních Počernicích. Moderně pojaté obchodní místo můžete navštívit v Náchodské ulici č. 444/145. Nová pobočka
v Horních Počernicích ukazuje, že banka chce stále více posilovat
svou síť na českém trhu a že má co nabídnout. Při této příležitosti
jsme vyzpovídali ředitelku pobočky Janu Franke.

Jaké služby nová pobočka UniCredit Bank nabízí klientům?
Klienti u nás najdou kompletní bankovní servis včetně nabídky nových produktů občanům, podnikatelům a menším ﬁrmám. K dispozici je
inteligentní bankomat, který umožňuje vkládat bez poplatku prostředky na
účet 24 hodin denně. Vklad se okamžitě připíše, což je možné ihned ověřit
pomocí kontroly výpisu přímo u bankomatu.

Je ještě něco, co umí váš Splátkomat?
Kromě sloučení spotřebitelských úvěrů, kontokorentů nebo úvěrů
z kreditních karet do jednoho výhodnějšího úvěru od UniCredit Bank mohou lidé nově od loňského října požádat také o nový úvěr.

Máte mezi produkty nějaké zajímavé novinky?
Od dubna loňského roku si u nás mohou klienti i neklienti banky, kteří
řádně splácejí spotřebitelský úvěr, kontokorent nebo úvěr z kreditní karty,
sloučit své úvěry do jednoho výhodného úvěru. Jsme moc rádi, že hned
po několika měsících můžeme konstatovat, že zájem klientů o tuto novinku
je nad naše původní očekávání. Jenom pro zajímavost, naší bance v současnosti patří již druhé místo mezi bankami, které sloučení úvěrů nabízejí.

Umíte ale nabídnout něco také těm, kteří především ocení cenově
přijatelné osobní balíčky?
Pro klienty, kteří nechtějí platit měsíční paušál za nejužívanější bankovní
služby a očekávají rychlé a jednoduché zpracování dokumentace včetně převedení konta z jiné banky, je naše další novinka – EXPRESNÍ Konto. Klienti
mohou využít vedení konta zdarma a získají také novou EXPRES Kartu, která
je na místě aktivována, aniž by si museli přijít ještě pro PIN kód.

V čem spočívá tento úspěch?
Pomocí naší novinky Splatkomat.cz jsme totiž na český trh přinesli
netradiční a lidem velmi užitečné řešení. Klienti mají totiž možnost předem
zjistit, kolik mohou ušetřit na měsíčních splátkách nebo kolik mohou získat
peněz navíc bez navýšení měsíčních splátek, a to kdykoli díky naší aplikaci,
která je všem přístupná na internetu. Pokud se klient následně rozhodne
pro některé z nabízených řešení a využije možnost odeslání požadavku
přímo ze Splatkomat.cz, čeká ho připravený bankéř s hotovým řešením.

V poslední době jste vnímáni jako banka, která mění pohled na hypoteční úvěry. Můžete to přiblížit více?
Před dvěma lety jsme na trh uvedli velice zajímavou PŘEVRATNOU
Hypotéku na bydlení. Jejími výhodami jsou nižší splátka než u hypotéky
s ﬁxní úrokovou sazbou, neměnná odchylka v úrokové sazbě po celou
dobu splácení a možnost mimořádné splátky až 4x ročně. Naše nabídka
PŘEVRATNÉ Hypotéky na bydlení s úrokovou sazbou 2,5 % p. a. je aktuálně stále nejnižší na trhu. Už půl roku navíc platí tato skvělá sazba také na
nerezidenční nemovitosti, tedy na koupi chaty, chalupy nebo nemovitosti
určené k pronájmu. Od října jsme ale také snížili úrokové sazby u hypotečních úvěrů s ﬁxním úrokem. Klienti mohou nyní získat úvěr u jednoleté
ﬁxace již od 2,99 % p. a.

Jak takové jednání s bankou probíhá?
Během jedné návštěvy vyřídíme vše včetně úhrady případné sankce
v konkurenční bance za předčasné splacení úvěru. Prostředky lze přitom
použít na cokoli až do 500 000 Kč. Do 250 000 Kč navíc není zapotřebí
spolužadatele. Půjčku lze splatit předčasně bez poplatků a v případě potřeby až 5krát odložit splátku.
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Také tady nezaostáváme, spíše naopak. Na podzim jsme pro klienty
připravili naši „Banku v mobilu – Smart Banking“, díky které mají klienti
nejen okamžitý přehled o svých účtech, debetních a kreditních kartách
a kdykoli mohou provádět tuzemské platby, ale mohou si velmi jednoduše najít nejbližší bankomat nebo zjistit aktuální kurzy zahraničních měn.
Aplikace je podporována pro největší počet typů mobilních telefonů na
českém trhu, aktuálně více než 1200 modelů chytrých telefonů.
Co nabídne UniCredit Bank podnikatelům a malým ﬁrmám v Horních Počernicích a okolí?
UniCredit Bank přináší především komplexní řešení – od vedení účtu
přes úvěry či hypotéku až po individuální poradenství např. pro advokáty či
lékaře. K otevření jsme připravili pro podnikatele speciální nabídku – možnost vedení podnikatelského konta zcela zdarma v případě současného
založení osobního konta. Součástí nabídky je také individuálně nastavený
limit provozního ﬁnancování.
Co byste ráda vzkázala našim čtenářům?
Ráda bych pozvala klienty z řad občanů a podnikatelů k návštěvě
nové moderní pobočky, ve které se budou moci přesvědčit, že naší hlavní
prioritou je osobní a profesionální přístup opravdu ke každému klientovi.
UniCredit Bank Expres, Náchodská 444/145,
Praha – Horní Počernice

V poslední době se hodně mluví o novinkách v přímém bankovnictví, ani tady jste nezaspali?
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