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Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu
do 10. 3.
1. 3.
2. 3.
5. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
16. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
29. 3.
29. 3.
30. 3.
5. 4.
6. 4.

ZDENĚK NETOPIL: obrazy, grafika

Výstava ve foyer divadla H. Počernice

15.00 OBUŠKU Z PYTLE VEN

Divadlo H. Počernice

16.00–21.00 EXPEDIČNÍ KAMERA - filmový festival	
11.15–11.45 divadýlko Jak skřítek Toník přivítal jaro	

2014

Divadlo H. Počernice
MUM – Rodinné centrum, Mezilesí 2058

14.00 BESEDA O NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY A KOLCHOZU V SSSR v roce 1958 s F. Šonkou	

ÚMČ Praha 20

19.30 CAVEMAN 		

Divadlo H. Počernice	

9.00–12.00 a 15.00–18.00 BURZA dětského a těhotenského oblečení	

MUM – Rodinné centrum, Mezilesí 2058

9.00–12.00 BURZA dětského a těhotenského oblečení	

MUM – Rodinné centrum, Mezilesí 2058

14.00 výroční členská schůz e zahrádkářů

restaurace na xaverově

15.00 TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY

Divadlo H. Počernice

19.30 SVĚTÁCI		

Divadlo H. Počernice

17. 30 Vernisáž výstavy Jany Sedlákové: Obrazy nejen z Horních Počernic	Chvalský zámek
10.00 a 19.30 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Divadlo H. Počernice

18.00 Koncert žáků k Roku české hudby

Atrium na Žižkově

18.00 Koncert žáků třídy dechových nástrojů L. Rapčákové 	Sál ZUŠ Ratibořická
17.00 Koncert žáků klavírní třídy I. Likiny	Sál ZUŠ Ratibořická
9.00–11.00 Montessori herna pro všechny

MUM – Rodinné centrum, Mezilesí 2058

10.00–17.00 Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou	

chvalský zámek

10.00-17.00 Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem ze Chval	Chvalský zámek
15.00 POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ

Divadlo H. Počernice

18.00 VLADIMÍR KOČIČKA: FOTOGRAFIE, Vernisáž výstavy

Divadlo H. Počernice

18.00 VI. Hudební večer - tradiční koncert žáků školy 	Sál ZUŠ Ratibořická
18.00 představení studie nově navrhovaného parku s přírodním hřištěm...

KS Domeček, Votuzská 322

19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Divadlo H. Počernice

14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ s cestovatelkami Lídou Harcubovou a její dcerou Maruškou	
15.00 PŘEDNÁŠKA Městské Policie Praha
19.30 INTERVIEV S UPÍREM

ÚMČ PRaha 20
Divadlo H. Počernice

16.00-19.00 Jarní bazárek knih 	divadelní kavárna
15.00 TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ

Divadlo H. Počernice

14.00 výroční členskoá schůze MO svazu tělesně postižených občanů 	úmč praha 20
18.00 představení studie parku mezi domy Canaba a ulicí Jizbickou

KS Domeček, Votuzská 322

18.00 Koncert žáků klarinetové třídy R. Kudly	Sál ZUŠ Ratibořická
14.00 LETEM SVĚTEM: Vyprávění o Číně s alenou štrobovou	

ÚMČ PRaha 20

17.00 SE ZVÍŘECÍMI KAMARÁDY SE NENUDÍME	modlitebna Církve husitské, Náchodská 382/171
19.30 DITA HOŘÍNKOVÁ & ARTHARMONY	

Divadlo H. Počernice

10.00–12.00 a 15.00–17.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL	kulturní středisko DOMEČEK, Votuzská 322/12
20.00 TANČÍRNA		kulturní středisko DOMEČEK, Votuzská 322/12
15.00 FERDA MRAVENEC	
10.00-17.00 Pohádková sobota s Bludným rytířem

Divadlo H. Počernice
Chvalský zámek

10.00-17.00 Pohádková neděle se Zlatovláskou	Chvalský zámek
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně: Renatu Čurdovou z RC MUM zachytila při loňském masopustním průvodu Blanka Musílková.

Pozvánka na Zámecké posezení
V úterý 18. března 2014 ve 14 hodin budou našimi hosty cestovatelky
Lída Harcubová a její dcera Maruška.

Společně procestovaly celý svět a s vámi se přijdou podělit o úžasné zážitky a fotografie z Brazílie, Thajska,
Indie, USA, Svatojakubské cesty a spousty dalších míst.
Maruška je upoutána na vozík, ale s maminkou Lídou neznají v životě ani na všech společných cestách
žádné překážky, jak o tom píšou v knize Letem světem na vozíku aneb s Maruškou na cestách necestách.
Základem jejich životní filosofie jsou slova: „Maruška je zdravá, jenom nechodí…“
-ašTěšíme se na vás.
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Slovo starostky

Peníze za stížnosti do obecní pokladny
Na únorovém jednání našeho zastupitelstva jsme schválili rozpočet
na letošní rok. Chlubíme se skvělým
hospodářským výsledkem, ale mohl
by být ještě lepší. Než došlo ke
schválení rozpočtu, dostali občané
jako vždy prostor, aby se mohli
vyjádřit a interpelovat. Pokud někdo
upozorňuje na nedostatky, postěžuje si, co ho trápí, patří k našim
povinnostem vyslechnout ho a pomoci. Už po několika slovech lze
poznat, zda stížnost či upozornění jsou oprávněné, a v takovém
případě je radost lidem pomoci. Horší je to s chronickými stěžovateli, kteří si neustále stěžují na postup úřadu, rozhodnutí rady nebo
zastupitelstva, a nechtějí chápat, že tento postup vychází ze zákona
a demokratického rozhodování zvolených zástupců obce. Stěžují si
dál a navíc jsou přitom často velmi osobní.

Vzpomněla jsem si v tu chvíli na případ z jedné severočeské
obce, kde všichni zastupitelé rezignovali, protože nedělali nic
jiného, než celý rok vyřizovali stížnosti jednoho chronického
stěžovatele. Členové rady a zastupitelstva, tajemnice, vedoucí
odborů, úředníci, všichni pracují pro naši městskou část. Někdy
si říkám, jak radostná by mohla být naše práce, kdybychom
nemuseli neustále řešit neoprávněné stížnosti. A napadlo mě, jak
by se problém s chronickými stěžovateli dal vyřešit. Za každou
stížnost by občan v podatelně zaplatil 500 korun, které by ovšem
dostal zpět, pokud by stížnost byla objektivně uznána za oprávněnou. V případě neoprávněné stížnosti by peníze šly do obecní
pokladny. Možná, že by stěžovatelé svou činnost omezili, a když
ne, mohli bychom získané peníze použít třeba na hračky pro děti
nebo na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině.
Hana Moravcová

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ MÚK Beranka

■ České dráhy

Dne 24. 1. 2014 zasedala Centrální komise
Ministerstva dopravy ČR k problematice
infrastruktury pozemních komunikací. Po
projednání a posouzení záměru schvaluje
tato komise předložený záměr projektu investiční akce D11, MÚK Beranka s ohledem
na doplněné podklady a zvýšení významu
MÚK Beranka v případě rozšíření dálnice
D11 na šestipruhové uspořádání.

Na setkání s ředitelem odboru prodeje zbytného majetku ve společnosti České dráhy
Bohuslavem Stečínským jsme projednávali možnost odkupu budovy Českých drah
u nádraží a pozemku v Horních Počernicích,
který potřebujeme pro rozšíření parkoviště. Tento záměr, který řešíme už tři roky, je
bohužel blokován dlouhodobou smlouvou
Českých drah s developerskou společností.
Zahájila jsem proto jednání s novým ministrem dopravy a doufám, že se nám tuto záležitost podaří konečně dořešit.

■ Sportovní hala
V nejbližších dnech bude zahájeno územní
řízení pro výstavbu multifunkční sportovní
haly u ZŠ Ratibořická. V roce 2014 by mělo
být hotové územní rozhodnutí a projednáno stavební povolení. Po získání finančních
prostředků by stavba mohla být zahájena
v druhém pololetí 2015.

■ Ulice Ve Žlíbku

■ Čistírna odpadních vod
Chvalka

■ Městská policie

MČ Horní Počernice získala do svého majetku objekt bývalé čistírny odpadních vod
a pozemek Na Chvalce. Po geometrickém
oddělení pozemku, kde se nacházejí nádrže, které budou zakryté, bude tento objekt
nabídnut místní organizaci zahrádkářů na
vybudování moštárny.

■ Startovací byty

V únoru zasedala pracovní skupina, která
se zabývá výstavbou startovacích bytů pro
mladé rodiny. Vytipovali jsme pozemek
i hodnotili finanční náročnost výstavby.

Koncem měsíce března by mělo dojít k zahájení rekonstrukce komunikace Ve Žlíbku.
Po oznámení termínu od Technické správy
komunikací hlavního města Prahy vás budeme aktuálně informovat na webových
stránkách Horních Počernic v sekci Doprava.

Na pravidelné schůzce se zástupci Městské
policie jsme opakovaně řešili především krádeže vloupáním do bytů a rodinných domů
v Horních Počernicích. Další problém je bezdomovectví, bezesporu nový fenomén současné doby nejen v naší městské části.
Zabývali jsme se také opuštěným objektem
v ul. Šplechnerova, kde se podle místních
obyvatel nacházely závadové osoby. Budeme vyzývat majitele nemovitosti k zajištění
objektu proti vniknutí cizích osob a úklidu
pozemku.
Probírali jsme možnost projektu tísňové
tlačítko pro seniory, které by mohlo pomoci našim seniorům při nebezpečných situ-

acích. Musíme ovšem zjistit více informací
včetně financování tohoto projektu.

■ Úřad práce
Ke 31. 3. 2014 končí v Horních Počernicích
pobočka Úřadu práce, která se stěhuje na
Prahu 9. Kanceláře budou využity pro potřebu našeho úřadu, konkrétně pro odbor hospodářské správy a investic včetně bytové
správy, které se sem přestěhují v létě.

■ Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí a školství připravuje
pro občany tyto služby:
• Pomoc při vyplnění formuláře žádosti
o dávky
• V případě, že občan z různých důvodů
nemůže (zdravotní stav, senior, matka na
MD), zajistí odbor doručení žádosti o dávky na příslušné pracoviště Úřadu práce
• V současné době je představa taková, že
by se tyto žádosti vozily dvakrát týdně,
vždy v pondělí a ve středu (jak v současné době přijímají občany pobočky Úřadu
práce).
Jedná se o současný návrh řešení situace,
aby stěhování pobočky Úřadu práce postihlo občany Horních Počernic co nejméně.
V současné době má vláda v jednání nový
návrh ohledně výplaty sociálních dávek tak,
aby alespoň jejich část byla znovu v gesci
obcí.

■ Pražský triatlon
Rada MČ Praha 20 dělila záštitu nad třetím
ročníkem Pražského triatlonu 2014.
Hana Moravcová
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Se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Praze 20
Paní starostko,
na únorovém zasedání zastupitelstva byl
schválen rozpočet na rok 2014. Jak naše
městská část hospodařila a s jakými největšími investicemi a výdaji letos počítá?
Jsem ráda, že jsme mohli občanům oznámit
příznivý výsledek hospodaření naší radnice
s nejvyšší zůstatkem na bankovním účtu od
r. 1989 ve výši 74 milionů korun. Finanční
zdroje rozpočtu naší městské části pro rok
2014 jsou v celkové výši 193.717 tis. Kč. Na
základě usnesení Zastupitelstva hl. města
Prahy nám také byly navýšeny dotace o tři
miliony korun oproti původnímu návrhu.
Návrh rozpočtu běžných výdajů jsme
sestavili na základě požadavků jednotlivých
odborů a ředitelů příspěvkových organizací
s přihlédnutím k finančním možnostem
městské části Praha 20 a k účelovosti vynakládaných peněz. Nárůst běžných výdajů
oproti schválenému rozpočtu na rok 2013
představuje 10,489 milionů korun, protože
letos plánujeme opravy ve školských zařízeních za více než tři miliony.
V letošním roce bude také pokračovat
oprava budovy bývalého sklenářství v areálu
Chvalské tvrze, na kterou jsme obdrželi
neinvestiční dotaci z magistrátu. Náklady
na opravu budovy v roce 2014 představují
částku pět milionů korun.
Konečně se letos budou opravovat i některé komunikace v obci.
Na konci března začne oprava povrchu ulice
Ve Žlíbku. Odbor městského investora hlavního města Prahy zahájí letos v květnu také
rekonstrukci deseti komunikací, jejichž výčet
najdou občané v informacích z odborů na
straně 6 a 7. Další ulice se budou opravovat
v příštím roce. Tyto rozsáhlé akce sebou přinesou komplikace v dopravě včetně změny
trasy některých autobusů. Občany v dané lokalitě budeme včas o zahájení stavby i všech
změnách v dopravě informovat.
Kolik peněz je v rozpočtu určeno příspěvkovým organizacím a na granty?
Popis účtu

Základní běžný účet
Základní účet příjmový
Základní účet výdajový
Základní účet výdajový
Základní účet CCS
Základní účet depozita OHS
HLAVNÍ ČINNOST CELKEM
Popis účtu

Běžný účet VHČ
Běžný účet SBF
ZDAŃOVANÁ ČINNOST CELKEM
Popis účtu

Běžný účet sociál.fond
Běžný účet depozita

Zastupitelé za Šanci pro Počernice: Jiří Beneda, Klára Bonková , Alexandra Kohoutová, Dana
Mojžíšová, Hana Moravcová, Pavel Wágner, Petr Herian

Do schváleného rozpočtu je zahrnuta i dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení. Nevyčerpaná část dotace, kterou Praha 20 obdržela, činila v roce 2013 více než jeden milion
korun. Z těchto peněz je letos 500 tisíc korun
určeno pro Základní a mateřskou školu Spojenců na nákup konvektomatu a pro Kulturní
centrum Horní Počernice na nové divadelní
tahy. Na granty v letošním roce tedy rozdělíme milion šest set tisíc korun.
Naše městská část je zřizovatelem deseti
příspěvkových organizací. V roce 2014
budou dotovány celkovou částkou téměř 37
milionů korun, což je o 1,6 milionů víc než
v loňském roce.
Je něco nového s plánovanou výstavbou
v Léčebném a rehabilitačním středisku
Chvaly?
Kdo chodí na jednání zastupitelstva pravidelně, ten ví, že se už stalo téměř pravidlem
toto téma probírat především ze strany
členů občanského sdružení Chvalská. Jinak
tomu nebylo ani v únoru, kdy jsme museli
vyslechnout třístránkový elaborát o tom,
proč by se v LRS nemělo stavět. K tomuto
tématu jsem se vyjádřila už několikrát,
učinili tak i někteří zastupitelé. Považuji tedy
za logické rozhodnutí redakční rady tento
třístránkový dopis neotisknout, ale zveřejnit
ho na webových stránkách ÚMČ, kde si jej
každý může přečíst, udělat si na věc vlastní
názor, případně s jeho autory polemizovat.
Členům občanského sdružení Chvalská
jsem už několikrát navrhla, aby předložili
konkrétní návrhy na řešení jimi kritizovaných
záležitostí, dosud se tak ale nestalo.
V této souvislosti bych chtěla ještě rea-

Číslo bankovního účtu
2000923349/0800
19-2000923349/0800
27-2000923349/0800
43-6962650247/0100
20028-2000923349/0800
2085423369/0800
Číslo bankovního účtu
29022-2000923349/0800
9021-2000923349/0800
Číslo bankovního účtu
107-2000923349/0800
6015-2000923349/0800

KZ dle bank.výpisu

25 608 869,25 Kč
95 836,17 Kč
4 645 550,51 Kč
20 390 912,50 Kč
163 459,31 Kč
612,10 Kč
50 905 239,84 Kč
KZ dle bank.výpisu

621 917,05 Kč
18 620 158,00 Kč
19 242 075,05 Kč
KZ dle bank.výpisu

362 600,37 Kč
4 608 863,00 Kč

Rozpočet Městské části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný, záporné saldo příjmů a výdajů je kryto vlastními finančními zdroji na bankovních účtech. V tabulce je přehled
zůstatků v celkové výši 74 milionů korun, nejvyšší od r. 1989. Podrobné informace
o rozpočtu na rok 2014 najdete na www.pocernice.cz.
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govat na dotazy některých občanů typu:
Co vlastně ti radní a zastupitelé dělají? Na
straně 13 na tuto otázku někteří z nich
odpovídají. Po více než třech letech ve
funkci starostky musím říct, že ve stávajícím
pětadvacetičlenném zastupitelstvu není
nikdo, kdo by nic nedělal. Je samozřejmé,
že míra angažovanosti jednotlivých členů
souvisí s členstvím v radě, výborech nebo
komisích, ale zpochybňování práce radních
a zastupitelů v Horních Počernicích obecně
považuji za přinejmenším nevhodné.
Kandidovala jsem a byla zvolena za sdružení
Šance pro Počernice, proto mohu posuzovat
především přístup jeho členů k zastupitelským povinnostem. Když to vezmu podle
abecedy, Klára Bonková je předsedkyní
komise sociálně zdravotní a protidrogové,
radní Jiří Beneda předsedou komise výstavby a Nadačního fondu Chvalského zámku,
Petr Herian předsedá finančnímu výboru.
Alexandra Kohoutová se ve funkci ředitelky
Chvalského zámku zasloužila o to, že se
zámek se stal skutečným kulturním a společenským centrem nejen Horních Počernic.
Dana Mojžíšová předsedá zahraničnímu
výboru a je redaktorkou našich novin, Pavel
Wágner je členem komise životního prostředí. To je však pouhý výčet funkcí, za nímž je
spousta práce. Naši zastupitelé, ale i ti, kteří
zvoleni nebyli, se podílejí na organizování
kulturních, společenských a sportovních
akcí, starají se o Nadační fond Šance, věnují
se dětem a mládeži bez nároku na odměnu.
Když jsme začínali, někteří z nás mnoho zkušeností s komunální politikou neměli. Přišli
jsme ale s ideály, nápady a cíli, které se snažíme uskutečnit. Pracujeme jako tým, členové
našeho nepolitického sdružení se scházejí
pravidelně a hledají řešení nejrůznějších
problémů. Nebudu vyjmenovávat všechny
mé gesce, ale to, co někdy vypadá jako moje
práce, je zásluhou celého sdružení. V získávání peněz do rozpočtu naší městské části
a v komunikaci s magistrátem jsme jako
nezávislí daleko úspěšnější než politické
strany. Nemáme proto obavy, že by každá
změna politické situace v Praze měla vliv na
situaci u nás. Vždy jsme si všechny finanční
prostředky dokázali získat sami. Připravenost, jasná argumentace, slušné jednání,
úsměv na tváři, to jsou pravidla, kterými se
v Šanci pro Počernice řídíme.
Také bychom mohli všechno jen kritizovat,
ale raději se snažíme situaci změnit a přispět
ke zlepšení všeho, co zlepšení vyžaduje. Na
otázku, co tedy vlastně děláme, odpovídám,
že zastupitelé a příznivci Šance pro Počernice dělají hodně a hlavně nemrhají časem
a energií sepisováním nesmyslných stížností.
-red-

Co dělají zastupitelé MČ Praha 20
Ráda bych si v HPZ přečetla víc informací také od ostatních činitelů v obci,
nejen od starostky. Co třeba zavést
novou rubriku Slovo zastupitele aneb
jak to vidím já?, kde dá redakce prostor
zastupitelům, abychom věděli, co dělají,
jak se vyjadřují k tomu, co se nás osobně
dotýká v souvislosti s děním v HP?
Jana Hájková
Odpovídá Zuzana Foglarová, zastupitelka
za hnutí Nezávislé Horní Počernice
Jsem opoziční zastupitelkou a nejsem členkou Rady ani žádného důležitého výboru.
Předsedám kulturní komisi a v oblasti kultury se snažím v Horních Počernicích také
angažovat. Dosáhli jsme například instalace
nových panelů pro výlep plakátů, každoročně se věnujeme posuzování a schvalování
grantů.
Před volbami jsem slibovala, že se budu
snažit o lepší informovanost počernických občanů a našeho
okolí o naší městské části.
Proto jsme s kolegou založili
webové stránky www.epocernice.cz, kde zveřejňujeme pozvánky na nejrůznější
akce v Počernicích, dáváme
prostor všem, kdo chtějí
obyvatelům Počernic něco sdělit. Každý
rok pořádáme ples webu, kterého se může
zúčastnit.
Iniciovala jsem akci Na víno se zastupitelkami, která se těší velké oblibě. Pracuji
v Českém rozhlase a mnohokrát jsem už
zajistila propagaci počernických akcí v našem vysílání, včetně pozvání starostky do
vysílání, propaguji setkání majitelů veteránů i motocyklů Böhmerland, inzeruji různé
akce například na Chvalském zámku. Zajistila jsem pozvánky na tyto akce na mnoha
dalších webových stránkách a v denním
tisku, osobně jsem podpořila různé akce
v divadle nebo v knihovně.
Do Českého rozhlasu, na prohlídku spojenou s výkladem o historii i současnosti
rozhlasového vysílání a návštěvu studia
i dalších rozhlasových prostor, za mnou přišly už desítky hornopočernických školáků,
také děti ze sociálně slabých rodin, členové
kulturní komise nebo senioři z počernických klubů.
Na všechna zasedání zastupitelstva
i kulturní komise chodím pravidelně. Za
celé funkční období jsem měla jen jednu
absenci. Nedaří se mi pokaždé přijít na
redakční radu Hornopočernického zpravodaje, protože se koná v době, kdy mám
pracovní povinnosti v Českém rozhlase,
a opravdu se nemohu uvolnit. Sleduji
ale všechny materiály Zastupitelstva MČ
Praha 20 a snažím se hlasovat tak, aby to
bylo ve prospěch dobré věci nezávisle na
tom, za koho jsem kandidovala. K mému

zaměstnání a rodinným povinnostem mi
už mnoho dalšího času nezbývá.
Odpovídá Alena Štrobová, uvolněná
radní, zvolená za Věci veřejné, ale nyní
bezpartijní
Mám radost, že se mi v sociální a školské
oblasti například podařilo uskutečnit
projekt Setkávání. V jeho rámci se setkávají
zdraví školáci s dětmi s těžkým mentálním a fyzickým handicapem z DC Paprsek. První
absolventi ZŠ Stoliňská,
kteří projektem prošli, jsou
už na středních školách
a kamarády se zdravotním
postižením vnímají jako
přirozenou součást svého
života. Mnozí dnes působí jako dobrovolníci v Aktivačním centru a ve svém volnu
lidem s postižením pomáhají. Jejich svět
je pro ně naprosto přirozený. Napadlo mě
využít dobrovolníků i v pomoci dětem
ze sociálně znevýhodněných rodin při
přípravě na budoucí studium. Hned první
výsledek je radostný. Máme už jednoho
šikovného žáka přijatého na prestižní školu.
První výsledky má pěkné a s dalšími dětmi
pracujeme. Sociální empatie, dobrovolnictví a podpora komunitního života je pro mě
jednou z priorit.
A zatím nesplněné sny? Výstavba respitního
centra odlehčovací péče. Také mě mrzí,
že se v Čechách, na rozdíl od civilizované
Evropy, obecně nedaří podpoře flexibilních
a sdílených pracovních úvazků. Mají velký
význam nejen pro rodiče po návratu z rodičovské dovolené, ale obecně pro dobrou
atmosféru na pracovišti.
Odpovídají Vilém Čáp, Barbora Jägerová
a Jan Kotouč, zastupitelé zvolení za ČSSD
Zastupitelský klub sociální demokracie
působí v tomto volebním období ve
tříčlenném složení. Zpočátku období jsme
pracovali jako koaliční subjekt, od začátku
roku 2012 působíme v opozici. Snažíme se
být dobrým příkladem toho, že i s malým
počtem zastupitelů dovedeme pracovat ve
prospěch městské části.

V koalici, která je standardním sňatkem
z rozumu, se nám podařilo prosadit přes
20 našich nominantů do poradních orgánů
zastupitelstva a rady. Během našeho koaličního působení jsme například zlepšili dopravní obslužnost městské části autobusy
a vlaky přes celopražský trend spoje spíše
omezovat (vznikly i nové zastávky a přibyla

jedna vlaková linka), prosadili jsme trvalé
uveřejnění informací o veřejných zakázkách
na webu městské části a koncepčně řešili
dopravu v klidu a bezpečnost žáků základních škol při cestě za získáváním znalostí.
Díky účasti sociální demokracie v koalici na
Magistrátu hlavního města Prahy se podařilo přivést do naší městské části více peněz
na opravy silnic nebo výstavbu školky.
Po rozvodu koaličního sňatku působíme
v opozici. Snažíme se být kritičtí i věcní. Základem naší práce je kvalitní příprava na zasedání zastupitelstva a studium předkládaných materiálů. Minulý rok jsme například
zachránili desetitisícové sumy v grantových
programech pro neziskový sektor díky přepracování koalicí předloženého chybného
návrhu. Naší nezastupitelnou opoziční
úlohou je také kladení interpelací radním
a upozorňování na možné chyby a nedostatky vedení městské části.
Zastupitelská práce, především ta opoziční,
je činností o chlebu a o vodě, u které se
nikdy pochvaly nedočkáte, tedy pokud jste
důslední. O to více nás potěšilo, když se
konečně začal zveřejňovat kompletní program zastupitelstva tak, jak to předpokládal
náš zastupitelský návrh. Zveřejňování faktur
nad 10 tisíc korun se nám zatím prosadit
nepodařilo, ale nevěšíme hlavu. Není všem
dnům konec. Jak říká náš pan prezident,
lepší, než proklínat tmu, je zapálit alespoň
jednu svíčku.
Odpovídá Alena Šefčíková, radní zvolená
za TOP 09
Domnívám se, že nejjednodušší cesta je
navštěvovat webové stránky MČ Horní
Počernice, kde jsou
uvedeny gesce radních
a složení komisí a výborů,
v nichž pracují zastupitelé. Každý občan se může
zúčastnit akcí pořádaných radnicí, například
zasedání zastupitelstva,
kulturních a společenských akcí, setkání s radními a se zastupitelkami, kde také uvidí, kdo na akce chodí
a kdo ne, a může se jednotlivých členů na
jejich práci ptát.
Nechci vyzdvihovat vlastní činnost a aktivity, ale jako neuvolněná radní na většinu
akcí chodím. Také se nedá říct, co považuji za svůj úspěch a neúspěch, protože
práce rady je týmová, včetně kolektivního
rozhodnutí o výsledku. Pracuji jako radní
pro životní prostředí, tudíž mojí prioritou je
toto téma, hlavně řešení dopravní situace,
čistírna odpadních vod Čertousy, revitalizace parků atd.
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Blokové čištění komunikací
V pátek 21. 3. 2014 od 8.00 do 14.00
bude provedeno blokové čištění sídliště
I. Mezilesí a sídliště II. Lhotská, včetně
přilehlých ulic Libošovická a Běchorská
(viz. situace).
V pátek 28. 3. 2014 od 8.00 do 14.00
bude provedeno blokové čištění sídliště III.
Pavlišovská, včetně přilehlých ulic U Jeslí,
Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská
a Chodovická (viz. situace)
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.

Oprava povrchu ulice Ve Žlíbku
Na 31. 3. 2014 je plánováno zahájení stavební akce – oprava povrchu ulice Ve Žlíbku. Stavba má být rozdělena na 2 etapy. V první etapě dojde k opravě v úseku Náchodská – Třebešovská. Druhá etapa pak bude řešit úsek Třebešovská – točna BUS a bude rozdělena na 3 dílčí fáze.
V této souvislosti je navržena náhradní trasa pro autobusové linky č. 269, 273, 512 a 562. Trasování povede ulicí Komárovská, jak je znázorněno na přiloženém plánku.
Bližší informace o stavbě podá dodavatel cca 14 dní před zahájením všem obyvatelům v dotčené lokalitě formou letáků do schránek.
Ing. Jan Krejčí – OŽPD
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Rekonstrukce
komunikací
Odbor městského investora hl. m. Prahy zahájí v letošním
roce rekonstrukci místních komunikací v naší městské
části. Předpokladem zahájení „Stavby TV Horní Počernice
č. 3295 etapa 0020 Čertousy“, která zahrnuje všechny níže
uvedené úseky rekonstruovaných komunikací je květen až
červen letošního roku. Jednotlivé úseky rekonstruovaných
komunikací rozdělené na letošní a příští rok jsou uvedeny
v seznamu a vyznačeny v situacích.
2014
• Mezilesí (úsek Vojická – Chvalkovická)
• Chvalkovická (úsek Náchodská – Ratibořická)
• Lipí (úsek Náchodská – Ratibořická)
• Jívanská (úseky Náchodská – Třebešovská; Běluňská –
Ratibořická)
• Dobšická (úsek Náchodská – Běluňská)
• Ratibořická (úsek Lipí – vjezd k Domu dětí a mládeže)
• Bártlova (úsek podjezd ČD – Kludských)
• Na Staré silnici
• Cirkusová (úsek Na Nové silnici – Střelečská)
• Střelečská
2015
• Božanovská (úseky Náchodská – Vysokovská; Podůlší –
K Palečku)
• Tikovská
• Cirkusová (úsek Střelečská – podchod pod tratí ČD)
Jaroslav Píša, vedoucí odboru místního hospodářství

Pozor na falešného popeláře
Upozorňujeme na osobu, která se údajně vydává za popeláře a žádá od občanů příspěvek za služby, které popeláři
poskytují. Současně nabízí známku na popelnici na roční
úhradu služeb za vývoz popelnice. Upozorňujeme všechny
občany, že se jedná o podvodné jednání, a žádáme je, aby
v takovém případě zavolali Městskou policii na linku 156.
Jaroslav Píša, vedoucí odboru místního hospodářství

Úřad městské části Praha 20,
odbor hospodářské správy
a investic vyhlašuje dvě
výběrová řízení:
• na pronájem dvou bytů
• na pronájem dvou nebytových prostor pro ordinace lékařů
Výběrové řízení na pronájem dvou bytů za nejvyšší nabídnuté
nájemné za první měsíc

Výběrové řízení na pronájem dvou nebytových prostor pro využití jako ordinace lékařů za nejvyšší nabídnuté roční nájemné

Nabízené byty se nacházejí ve 2. nadzemním podlaží nově zrekonstruované budovy v ulici Náchodská 867 v areálu Chvalské tvrze
v Praze – Horních Počernicích.
Velikost bytů: 1+1, plocha 39,5 m² a 1+1, plocha 42,2 m²
Nájemní smlouva s vybraným zájemcem bude uzavřena na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 90 Kč za m²/měsíc.
Zájemci mohou podat písemné nabídky do 15. 4. 2014 do 12.00.
Více informací na úřední desce MČ Praha 20 nebo www.pocernice.cz
a tel.: 271 071 600

Nabízené nebytové prostory se nacházejí 1. nadzemním podlaží
nově zrekonstruované budovy v ulici Náchodská 867 v areálu Chvalské tvrze v Praze – Horních Počernicích.
Zájemci mohou podat písemné nabídky do 15. 4. 2014 do 12:00.
Více informací na úřední desce MČ Praha 20
nebo www.pocernice.cz
Jitka Straňáková, odbor OHSaI
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Informace ze školství
V současné době probíhají ve školách zápisy a ředitelé dolaďují konečné počty budoucích školáků. Přidávám proto dvě stručné informace o tom, že ve škole příští prvňáčky očekává nejen učení, ale i zajímavé sportovní aktivity.

Neseďte u počítačů, sportujte, nebo zkuste break dance
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
FZŠ Chodovická, která vychovává talenty v mnoha sportovních odvětvích,
se pravidelně účastní sportovních klání
v rámci soutěží Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Jde o projekt, za
kterým stojí olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.
Nedostatek pohybu a vášeň českých dětí
pro pohodlí oba medailisty trápí natolik,
že se rozhodli zvednout děti od monitorů počítačů a přivést je zpátky na hřiště

formou celostátních sportovních soutěží.
Naši sportovci z Chodovické, kteří zářili na
minulých závodech, se tentokrát zúčastnili 2. Pražského pětiboje všestrannosti
v Sparta Areně ve Vysočanech. Den před
závody jim ale viróza sklátila tři největší
opory, přesto v oslabeném počtu dokázali
mezi 44 školami vybojovat cenné 21. místo. Navíc měli možnost se přímo setkat
s legendami českého olympijského sportu
Jarmilou Kratochvílovou, Imrichem Bugárem, Robertem Změlíkem i současnými
aktivními závodníky Šárkou Kašpárkovou
nebo Davidem Svobodou. Skvělá motivace

a nepochybně inspirace
pro všechny členy týmu
FZŠ Chodovická, který se
přípravě na závody věnuje
pod výborným vedením
Jiřiny Liškové.

Přijďte si zkusit break
dance
Stejně jako skvělý stepař Marek Mečíř také
David Lejček (Kkozi), zkušený tanečník
break dance, myslí na ostatní. David svým
tanečním uměním pravidelně dělá radost
dětem v dětských domovech. Momentálně připravuje vystoupení pro zdravotně
postižené klienty Aktivačního centra
a žáky ZŠ praktické a speciální v Bártlově
ulici, kde stepař Marek vystupoval nedávno. David je vítězem mnoha soutěží a ve
FZŠ Chodovická máte možnost si spolu
s ním každé pondělí mezi 17.30 a 19.00
vyzkoušet, co vlastně break dance obnáší.
Výborný tanec, atraktivní podívaná, náročné taneční prvky a triky, ale hlavně pohyb
a velká radost z něho. David je členem
taneční skupiny Survivals Crew a jak sám
říká, na break dance ho nejvíce baví, že
jde o tanec, kde můžete využít gymnastické a akrobatické prvky a je to úžasná
podívaná.
Krásné jaro plné pohybu přeje všem
Alena Štrobová, radní

Děkujeme ředitelce školy Alžbětě Cibochové
Děkujeme Alžbětě Cibochové za téměř
dvacetiletou práci ve funkci ředitelky
Základní školy praktické v Bártlově ulici.
Za jejího vedení si škola získala respekt
a uznání odborné i laické veřejnosti
a rozšířila se o třídy Základní školy speciální, o školu při DC Paprsek a o Mateřskou školu speciální v Litvínovské ulici.
O tom, že její pedagogická práce je velmi
respektovaná, svědčí fakt, že ZŠ Bártlova byla jako jediná v Praze vybrána pro
projekt operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost MŠMT a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV)
- Aktivační centra. Dvě odpoledne v týdnu
umožňují centra aktivity pro klienty s těžkým mentálním a fyzickým postižením.
Svým pozitivním životním přístupem
a osobitým humorem stmelovala Mgr.
Cibochová neustále kolektiv učitelů,
vytvářela příjemné pracovní prostředí pro
učitele a rodinnou atmosféru pro děti. Kromě jiných aktivit se dnes velmi angažuje
v založení centra respitní péče (pomoc pro
rodiny s osobami s postižením) v Horních
Počernicích.
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Přejeme jí hodně zdraví a radosti v osobním
životě a doufáme, že se v rámci školních
akcí budeme společně nadále setkávat.
Učitelé ZŠ Bártlova
„Dnes vám budu vyprávět o naší bývalé
paní ředitelce. Je velmi milá, příjemná a veselá. V sedmé třídě nás měla na výtvarnou
výchovu a moc nás to s ní bavilo. Zařizovala
nám výlety, prodávali jsme na Jarní výstavě.
Paní ředitelka měla moc práce. Teď jezdí do
školy na Aktivační centra. Moc nám chybí
a taky se nám stýská. Ale máme ji v srdci
a budeme ji mít vždy rádi.“
E. Koutová, 8. ročník ZŠ Bártlova
„Paní ředitelka byla mezi žáky velmi
oblíbená pro svoji povahu. Vždycky byla
velmi veselá a milá. Má ráda obrazy a obdivuje betlémy. Minulý rok jsme ji měli
na výtvarnou výchovu a hodiny s ní byly
vždy zábavné. Pod jejím vedením jsme se
zúčastnili mnoha výletů. Také jsme chodili
na zajímavé exkurze. Bohužel jsme se s ní
na konci roku rozloučili. Důvodem bylo, že
si šla užívat zaslouženého důchodu.“
P. Malý, 8. ročník ZŠ Bártlova

„Jméno Alžběta je hebrejského původu
a znamená zalíbená Bohu. Paní ředitelka
je stejně vysoká jako já. Je hodná, milá
a veselá. Pomáhala jsem jí, když chtěla.
Všichni učitelé i žáci ji mají rádi. Je mi líto, že
ve škole skončila. Jsem ráda, že mi zařídila
místo, když jsme se přestěhovali do Prahy.
Ve škole nám organizovala Sportovní den,
návštěvu Stavovského divadla, Národního
divadla a kina. Při rozlučce, kterou jsme ji
uspořádali v tělocvičně, dostala hodně kytek a plakala. Byla to velmi dobrá ředitelka.“
G. Nováková, 8. ročník ZŠ Bártlova

pozvánky a informace
pro občany
výbor zo čzs v horních počernicích
zve členy zahrádkářské organizace na

výroční členskou schůzi
8. března ve 14.00
v sále restaurace na xaverově
Jednání výroční členské schůze je příležitostí k bilancování a zamyšlení, co se povedlo, co méně, kdo má podíl na dobrých výsledcích,
co udělat jinak, aby výsledky více odpovídaly vynaloženému úsilí. Je
také příležitostí poděkovat za vynaloženou energii i konkrétní práci,
zejména přítelkyním Ferancové, Jechové, Krajňákové Malinovské
a Markové, přátelům Fučíkovi, Havlovi, Kováčovi, Markovi, Pomykáčkovi, Schmidtovi a Šulcovi, dále přátelům Fičkovi, Fojtovi, Kozickovi, Majerovi, Šonkovi a Tvrdíkovi, členům organizace, kteří svými
výpěstky obohacují naše výstavy. Poděkování si zaslouží i přátelé
Chlad a Mňahončák, stejně jako pánové Pištěk, Nejedlý a Buchl,
kteří ač nečlenové zahrádkářské organizace obětavě zajišťovali
bezproblémový chod moštárny.
Ocenění si zaslouží i vedení některých hornopočernických škol,
zejména FZŠ a MŠ Chodovická, ZŠ Spojenců a ZŠ Stoliňská, jejichž
děti se zúčastnily výtvarné soutěže Příroda očima dětí v rámci
zahrádkářské výstavy.
Moje poděkování patří také Úřadu MČ Praha 20 a zastupitelům, kteří
pomáhají vytvářet podmínky pro naši činnost. Věřím, že tomu bude
stejně i letos, kdy chceme vybudovat novou moštárnu a vyřešit
problémy s pozemky tak, abychom mohli uspokojit i nové zájemce
o zahrádkaření.
Za výbor ZO ČSZ Otakar Hodek

Oslavte
spolu s námi
první jarní
den na

Jarním
bazárku knih
Koná se v pátek 21. března 2014
od 16. do 19. hodin v Divadelní
kavárně ve Votuzské ulici 379/11
v Horních Počernicích.
„Škoda každé knihy,
která zůstane ležet
ladem!“
Zve vás radní Alena
Štrobová, farářka
Církve československé husitské Eva
Cudlínová a kavárník Pavel Kohout.

Pracovníci VZP ČR jsou připraveni na ÚMČ Praha 20
Horní Počernice zajišťovat následující služby:

.informační servis o zdravotním pojištění
. zajištění průkazu pojištěnce

. přebírání dokladů, jako je např. Přehled OSVČ, podání
zaměstnavatele, oznámení pojištěnce…
. přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na PZT
(pomůcky zdravotnické techniky) a dokladů k proplacení
cestovních náhrad pacientů
. vydání přehledu o vykázané zdravotní péči
. informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR
. informace ohledně EU
. informace o komerčních produktech např. cestovní zdravotní
připojištění

Termíny úředních dnů:
7. 4, 28. 4, 5. 5, 19. 5, 2. 6, 14. 7, 4. 8, 1. 9, 6. 10,
3. 11 a 1. 12. 2014 vždy od 10 do 16 hodin
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Aktivační centra jsou místem,
kde nikdo není sám
Aktivační centra v Základní škole praktické a speciální v Bártlově ulici jsou
projektem programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT. Dvě odpoledne
v týdnu nabízí projekt klientům s mentálním a fyzickým handicapem, kteří jsou odkázáni na plnou péči své rodiny, zajímavý
program. Nejrůznější aktivity a zážitky,
především ale chvíle příjemného setkávání s pedagogy školy i dobrovolníky.
V kurzech si klienti rozšiřují úroveň dosud
získaného poznání, a proto je třeba jim
zajistit co možná nejvíce variant k uplatnění práva na celoživotní učení, analogicky
běžné populaci ostatních občanů.
Za dobu existence center a projektu
Setkávání jsme společně navštívili třeba

ÚMČ Praha 20, knihovnu, Chvalský zámek,
výstavy, divadla a další kulturní a sportovní
akce. Velký úspěch měl i turnaj v bowlingu, hudební představení Dity Hořínkové,
skupiny historického šermu Molechet nebo
nedávno skvělé vystoupení stepaře Marka
Mečíře ze ZŠ Ratibořická, který už získal
světový mistrovský titul. Tento neuvěřitelně
skromný chlapec nejen že přišel kamarádům do Aktivačního centra ukázat své
umění, ale ještě jim přinesl pytel sladkostí!

Dobrovolníci v akci

Aktivační centra podporuje stále více lidí
z Horních Počernic. Radní Alena Štrobová
přišla před časem s nápadem na vzájemná
setkávání zdravých a handicapovaných
dětí a ředitel Březina ze ZŠ Stoliňská nápad

okamžitě podpořil. Díky tomu máme dnes
úžasné dobrovolníky. Například Daria Češpivová, která bydlí v Horních Počernicích,
ale je místopředsedkyní Klubu vodního
lyžování WSN v Neratovicích, zajistila našim
dětem sponzorské dary a připravuje pro ně
dokonce víkendový pobyt na jezeře Křenek
v Ovčárech. Shlédnou zde ukázku vodního
lyžování a čeká je dokonce i cesta na člunu.
K dobrým duším Aktivačních center patří
farářka Církve československé husitské Eva
Cudlínová nebo Jana Erbová z AC-T Servis,
představitelé místního Klubu podnikatelů
Miloš Smolík a Jitka Šabatková. Věřím, že
termín Aktivační centra z počernického života nevymizí a okamžiky setkávání budou
trvalým obohacením života nás všech.
Alžběta Cibochová

Foto: Marek Češpivo

Podaří se v Horních Počernicích vybudovat Domov Setkání?
Pablo Piccaso řekl, že vše, co si dokážeme představit, je skutečné.
Vybudování multifunkčního domu s pracovním názvem Domov Setkání na pomoc
handicapovaným a autistickým dětem je
zatím jenom naše vize, ale rádi bychom
vás s ní krátce seznámili.
Na počátku byla myšlenka, že církve by
měly v této době více působit v sociální
sféře a snažit se v rámci svých materiálních
prostředků pomáhat potřebným. Vychází
nikoli z dějin, ale ze samotných evangelií, kde Kristus nejen že nese své slovo
o Bohu do světa, ale hlavní je, jak jej nese.
Především přes pomoc druhým lidem.
Přes ty nejchudší, nemocné, zavržené.
Přes ty, na které tehdejší moc zapomínala,
nebo se jimi nezabývala. Přeneseme–li se
dějinami, vidíme stále stejnou situaci. Stát
nebo společnost nezvládá starat se o potřebné, kteří si sami pomoci nemohou.
Existuje spousta různých spolků, sdružení
a možností pomoci. Nemalou část mezi
nimi zaujímají právě církevní společenství
a diakonie.

Hornopočernický zpravodaj – březen 2014

U nás v Horních Počernicích nejde o nic
nového, neboť se zde od počátku 90. let
setkáváme s působením evangelických
diakonií, které v navrácených budovách
a zařízeních dokázaly vybudovat azylový
dům pro rodiny s dětmi, dům seniorů nebo
rehabilitační středisko.
Naše vize proto vychází z toho, co nám zde
chybí a jaké problémy dnešní doba přináší.
Zhruba před rokem jsem se seznámila
s chodem Základní školy praktické a speciální v Bártlově ulici, kde v rámci grantu
působí Aktivační centra. S klienty v nich
pracují nejen profesionálové a skvělí pedagogové školy, ale podařilo se vybudovat
i neuvěřitelnou síť dobrovolníků, kterou by
nám mohl leckdo závidět. Poznala jsem zde
kromě jiných ředitelku Alžbětu Cibochovou
a radní Alenu Štrobovou, které se neúnavně věnují podpoře lidí se zdravotním
handicapem, ale především vzácně pojaté
formě integrace zdravých a zdravotně
postižených dětí. Společně nás napadlo

vybudovat dům, kde by se tito lidé mohli
scházet a dál pokračovat v tom, co úspěšně
funguje. Projekt Aktivačních center skončí
a nikdo z nás přece nechce, aby jeho klienti
opět zůstali osamoceni v rodinách, často
vyčerpaných péčí.
Začali jsem hledat cesty k naplnění našeho
projektu. Pozvali jsme biskupa CČSH Davida
Tonzara do Bártlovky a seznámili ho s naší
vizí domu, který by nabízel prostor pro
setkávání v té nejlidštější podobě. Společně
jsme hledali možnost, jak by církev mohla
pomoci sehnat místo, kde bychom tuto
sociální službu provozovali. Kromě samotné
respitní služby bychom v našem domě rádi
nabízeli i sociální poradenství v tíživých
životních situacích. V plánu jsou kulturní
akce, koncerty, prodejní výstavy výtvarných
výrobků klientů, stolní hry. Hlavní náplní ale
zůstává soustavná péče o mentálně a fyzicky postižené. Máme zkušenost, že dlouhodobá péče a práce s nimi vede k úžasným
výsledkům. Pozitivním změnám v jejich

životech, životech jejich rodičů, ale i nás
ostatních, kteří tímto způsobem smíme
vstoupit do jejich křehkého světa.
Naše další směřování vede k Diakonii Církve
československé husitské, která nás, jak
věříme, zaštítí, a pod jejímiž křídly bychom
svou vizi mohli uskutečnit. V současné době
pracujeme na projektu, pro který bychom
rádi získali grantovou podporu. Oslovily
jsme Diecézní radu Církve husitské, zda by
se z restitučních peněz nemohla podílet na
koupi domu, a čekáme, zda mezi konkurenčími projekty uspějeme. Pokud ne, budeme
hledat další možnosti financování.
Často si vzpomenu na Matku Terezu, která
začala konat pro ty nejpotřebnější, a ač sla-

bá tělesně, silná duchem a vírou dokázala
neuvěřitelné věci.

Dobrá společnost se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o ty, kdo to neumějí sami
Myslíte, že i my v Horních Počernicích jsme
schopni nenechat tyto děti na holičkách
a něco pro ně udělat? Myslíte, že i vy chcete
a můžete nějak pomocí? Obracím se na
občany, sponzory, na všechny. Slibovat
nemůžeme nic, žádné odměny, žádné protislužby. Nic, o čem denně slyšíte z médií, ani
protekci v nebi vám slíbit nemohu. Zůstane
však něco, co daleko přesáhne nás a ovlivní

v dobrém mnoho lidských osudů do časů
příštích.
Pokud by někdo z vás měl zájem s námi
spolupracovat nebo pomoci, kontaktujte
náš přípravný tým.
Alena Štrobová: alena_strobova@pocernice.cz
Alžběta Cibochová: cibochovaa@seznam.cz
Daria Češpivová: dariac@centrum.cz
Eva Cudlínová: evacudlinova@seznam.cz

Eva Cudlínová, farářka CČSH Horní Počernice
a terapeutka na Pražské lince důvěry

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Náchodská 382/171, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice www.husitepocernice.cz

Manželský tandem Olga Nytrová a Václav Strachota
vás pobaví vyprávěním v pořadu

SE ZVÍŘECÍMI KAMARÁDY SE NENUDÍME

ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 17.00
v modlitebně Církve husitské na Náchodské ulici 171
Poslechnete si veselé i dojemné příběhy, které spoluautoři zachytili ve dvou z osmi společně napsaných knížek.
Dozvíte se, co o svých čtyřnohých kamarádech vyprávěli například Vlastimil Brodský, Květa Fialová, Karel Gott, Naďa Konvalinková,
Jan Svěrák a další. Na závěr uslyšíte i další zajímavé příběhy z animoterapeutické farmy v Bohnicích a ze zvířecích útulků,
které napsal sám život. Jako host vystoupí spisovatelka Markéta Hlasivcová se dvěma fejetony na téma zvířecí miláčkové.
Účinkující jsou členové Dialogu na cestě, www.dialognaceste.cz.
Srdečně zveme.

Organizace Neposeda se snaží
o neustálý odborný rozvoj
svých služeb
Komunitní práce je v současné době jedna
z nejprogresivněji se rozvíjejících metod
sociální práce. Organizace Neposeda se
snaží o neustálý odborný rozvoj svých
služeb, a proto začala jako první v hlavním městě poskytovat komunitní terénní
sociální službu, která se primárně zaměřuje
na lokalitu a nikoliv na jednotlivé cílové
skupiny. Pracujeme tak se všemi, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením, ať už jsou
to mladí dospělí, rodiny, osoby bez přístřeší
nebo osamělí senioři. Smyslem komunitní
práce je vytvářet bezpečný prostor, kde
člověk může získávat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě. Terénní způsob práce pak
zajišťuje, že jsou služby poskytovány přímo
v přirozeném prostředí komunity.
Komunitní terénní program organizace
Neposeda, která působí v lokalitách Pra-

hy 20 a Prahy 21, vznikl v květnu 2012 jako
přirozený důsledek práce s dospívajícími.
Terénní práce s touto cílovou skupinou,
realizovanou při Nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež Autobus, kontinuálně
pokračovala řešením témat spojených
s dospělostí. Pracovníci organizace si při
své práci také všímali provázanosti obyvatel
komunity a výskytu dalších cílových skupin
v lokalitách. Přirozeným důsledkem tak
byla práce v komunitě – s komunitou jako
celkem.
Od dubna 2013 se díky finanční podpoře
MPSV, MHMP a městských částí, v nichž
organizace Neposeda působí, podařilo
rozšířit program i na osoby bez přístřeší,
osamělé seniory, rodiny s dětmi a osoby
ohrožené návykovými látkami. Pracovníci
se v terénní práci primárně nezaměřují na
určitý problém nebo cílovou skupinu, ale

na to, aby znali celou svou lokalitu se všemi
skupinami, které potřebují sociální službu.
Umí naslouchat, podporovat jednání skupin, zmírňují konflikty a napětí v komunitě.
Vnímají lokalitu jako celek se vším, co se
v ní děje, a snaží se participovat na pozitivních změnách v ní. Spolupracují s místními
úřady a dalšími institucemi, které se podílejí
na životě komunity. Při práci s klienty se
pracovníci snaží o jejich aktivizaci při řešení
nepříznivé sociální situace, informují je
o možnostech a návazných službách a podporují ve schopnostech změny směrem
k pozitivní životní orientaci. Důležité pro
pracovníky Komunitního terénního programu je zejména být v komunitě vidět a být
její přirozenou součástí jako známí terénní
sociální pracovníci, na které se lze obrátit
bez ohledu na vymezení cílových skupin.
Jana Škodová, vedoucí programu
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Zdravá městská část Horní Počernice
Na co se můžeme těšit během roku 2014
Naší snahou je udělat vše pro to, aby naše
městská část byla příjemným místem pro
život na základě dohody s vámi, jejími obyvateli. Za svůj úkol považujeme propojovat
různé zájmové skupiny občanů mezi sebou
nebo s odbornými organizacemi či jednotlivými odborníky při organizování různých
aktivit podporujících zdraví a kvalitu života.
Pro rok 2014 připravujeme zejména ve
spolupráci se školami, neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími a komisemi
rady městské části tematicky zaměřené
aktivity určené široké veřejnosti. První
z nich jsou Dny Země, které se uskuteční
9 – 10. 4. před ZŠ Stoliňská. Letos tuto již
tradiční akci, kterou se školami pořádá Magistrát hl. m. Prahy spolu s naším odborem
životního prostředí a dopravy, rozšiřujeme
o ekologickou olympiádu, ve které budou
mezi sebou soutěžit družstva žáků 3. a 7.
třídy ze ZŠ Ratibořická a ZŠ Stoliňská. Dále
připravujeme 15. - 16. 6. naučně zábavnou
akci Na kolech bezpečně na prázdniny ve
spolupráci s BESIPEM a ZŠ Stoliňská. Třetí
tematicky zaměřené dny se uskuteční v říjnu během mezinárodních Dnů zdraví. Ve
dnech 4 - 17. 10. se můžete těšit na nabídku

sportovních a přednáškových akcí, které
pro vás s komisí sportu a volného času
připravujeme.
Jelikož v září uplyne rok od schválení
Strategického plánu rozvoje městské
části do roku 2020 a bude pomalu končit
období, na které byl schválen akční plán,
je nejvyšší čas provést kontrolu toho, co se
nám povedlo či nepovedlo vyřešit, a hlavně
co vy považujete za nedůležitější řešit v následujícím roce. Abychom vám umožnili
vyjádřit se ke všem problémům, organizujeme pro vás Veřejné fórum 8. 9. 2014 od
16.00 na Chvalském zámku, kde můžete
diskutovat o jakémkoli tématu, které je
z vašeho pohledu problematické a zaslouží
si pozornost. Diskuse bude probíhat podobně jako při tvorbě strategického plánu
před jeho projednáváním v zastupitelstvu
v září minulého roku, tedy formou kulatých
stolů k jednotlivým tématům. Společným
výstupem bude formulace deseti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel, tzv.
desatero problémů (10P). Ty budou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem
je potvrdit priority jednotlivých problémů
u nejširší veřejnosti. Rada a Zastupitelstvo

Městské části
Praha 20 poté
stanoví úkoly
a odpovědnost
za jejich řešení.
Výše uvedené
aktivity jsou pouze základními akcemi,
které během letošního roku budeme
v rámci projektu Zdravá městská část Horní
Počernice pořádat. O všech novinkách vás
budeme pravidelně informovat vždy pod
logem a textem Zdravá městská část Horní
Počernice na stránkách HPZ a nových oficiálních webových stránkách městské části.
Chtěla bych poděkovat žákům a pedagogům ze ZŠ Stoliňská, kteří připravili návrhy
loga projektu Zdravá městská část Horní
Počernice, z nichž Rada vybrala to, které
nyní vidíte. Pro vaše případné náměty a dotazy využijte tel.: 271 071 632, 601 388 910
nebo e-mail: Lenka_Tomsova@pocernice.cz
		
Lenka Tomsová
koordinátorka ZM a MA21

Zdravá městská část Horní Počernice
Srdečně zveme občany na představení studie nově navrhovaného parku přírodním
hřištěm mezi domy Canaba a ulicí Jizbickou

24. 3. 2014 v 18.00
v sále KS Domeček, Votuzská 322
Těšíme se na vaši účast

Atletika se podílí na všestranném pohybovém rozvoji
Už rok a půl úspěšně funguje v TJ Sokol Horní Počernice oddíl atletické přípravky pro
nejmladší školáky. Atletika je sport, který
se velice významně podílí na všestranném
pohybovém rozvoji dítěte. Dětský věk je
charakteristický hrou, proto je třeba si hrát.
Také naše tréninky sledují svou koncepcí
dva důležité cíle: prožitek a radost z pohybu. Věříme, že touto formou realizovaná
atletika může být jedním z nástrojů pro
upevnění základních pohybových návyků,
jakými jsou chůze, běh, skok a hod, které se
uplatňují v každodenním životě našich dětí.
Naše tréninky jsou obohacené o moderní
prvky z měkkého materiálu určené pro
atletické přípravky. Naši atleti si tak mohou
vyzkoušet například hod malými, měkkými
oštěpy, granáty, běh přes speciálně uprave-
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né překážky, slalomový běh apod.
Naše tréninky jsou rozdělené pro mladší
a starší děti. Během zimy trvají tréninky
v tělocvičnách pro všechny skupiny hodinu.
Starší děti trénují dvakrát týdně, v úterý od
15.30 v sokolovně v Chvalkovické ulici nebo
od 18.00 v ZŠ Ratibořická, v pátek od 15.00
ve FZŠ Chodovická.
Mladší děti trénují 1x týdně vždy od 15.30
a mají tyto možnosti: V úterý trénujeme
v tělocvičně ZŠ Chvaly, ve středu v tělocvičně FZŠ Chodovická a ve čtvrtek v sokolovně ve Chvalkovické ulici. Kdybyste chtěli
o našem oddíle vědět více, podívejte se na
www.atletikahp.c.z
Trenérky Jája Brenkusová a Anna Ondriášová

Odbor sociálních věcí a školství

Komunitní život v Horních Počernicích
Neposeda v Domě s pečovatelskou službou
O propojení a posílení komunitního života se
často mluví. Je příjemné vidět konkrétní příklady v praxi. Neposeda o.s. v naší městské
části s velkým nasazením připravuje nejen
aktivity v rámci Nízkoprahového klubu pro
děti a mládež HoPo, ale během komunitního
terénního programu se úspěšně zaměřuje
i na seniory. Každý čtvrtek odpoledne připravují například terénní sociální pracovnice
Neposedy Bára a Jana program pro obyvatele našeho Domu s pečovatelskou službou
na Křovinově náměstí. Na první schůzce si
všichni ujasnili, jak si společná odpoledne
představují. Promítání filmů, čtení ukázek
zajímavých knih, trénink paměti, ruční práce,
které přítomné dámy mohou ostatní naučit.
Atmosféra první schůzky mě doslova nadchla. Inspirace, nápady a hlavně smíchu tolik, že jestli opravdu léčí, nikdo z přítomných
doktora minimálně do konce roku potřebovat nebude! V březnu naše obyvatele DPS
čeká také nabitý program – promítání filmu
Šmejdi, výtvarná činnost, cvičení jemné mo-

Galerie Artatak v Bystré ulici

toriky, mentální cvičení a spolu s organizací
Neposeda přivítají i jaro! Jsem ráda, že platí
slova Jany Škodové, vedoucí Komunitního
terénního programu Neposeda o.s, která
říká: „Pro nás je důležité být v komunitě vidět
a stát se její přirozenou součástí tak, aby
lidé bez ohledu na věk věděli, že se na nás
mohou kdykoli obrátit!“

Galerie Artatak pro studenty
Velmi sympatická galerie, která si získává ve
světě vývarného umění stále větší respekt,
sídlí v Bystré ulici 761, hala č. 12 v Horních
Počernicích. Navštívila jsem vernisáž výstavy
AKT_ual, která představuje různé pohledy
na téma ženského aktu v současném umění
a mohu ji jen doporučit. Galeristky Eliška Furčáková, Zuzana Beňová a Jana Peštová dokázaly industriálnímu prostředí staré tovární
haly dát punc nezaměnitelnosti a originality.
Představují zároveň v zdejších prostorách to
nejlepší ze současného umění. Navíc se ale
obě dámy už zcela přirozeně zapojily do komunitního života u nás. Připravují workshop
pro studenty a plánujeme v zázemí zdejší

galerie i společnou a určitě příjemnou akci
pro naše pěstounské rodiče.

Hudební čtvrtky v SKP HoPo
Spolu s kolegyní radní Alenou Šefčíkovou
jsme navštívily Středisko křesťanské pomoci
HoPo na Křovinově náměstí. Zavítaly jsme
na komunitu s klienty azylového domu i na
komunitní aktivity jejich dětí, které vedou
zdejší zkušené sociální pracovnice. Ocenily jsme úsilí, jaké tým ředitele Romana
Čepeláka věnuje nejen budování zázemí
azylového domu, ale především soustavné
a vytrvalé práci s klienty, pro které je pobyt
v zdejším zařízení v tísnivé životní situaci jedinou nadějí. Úžasný závěr návštěvy obstaral
Štěpán Vodenka, sociální pracovník a skvělý
muzikant v jednom. V rámci pravidelných
Hudebních čtvrtků v SKP HoPo připravil
večer věnovaný blues. Hudební čtvrtky v SKP
HoPo pořádají každý třetí čtvrtek v měsíci
a všichni jste srdečně zváni!
Alena Štrobová, radní

Radní Šefčíková a Štrobová na návštěvě mezi dětmi v SKP HoPo

Vzdělávací kurzy STUDEO mohou pomoci hendikepovaným
získat práci
Občanské sdružení TAP umožňuje lidem s hendikepem vzdělávat se v zajímavých oborech
a získat uplatnění na trhu práce. V současné době se otevírá sedm bezplatných kurzů v těchto oborech: zpracování zvukového záznamu,
účetnictví, komunikační dovednosti, anglický jazyk, základy IT, postprodukce a reklama. Samotná výuka probíhá v bezbariérových prostorách v Praze na Vyšehradě pod vedením kvalifikovaných lektorů, kteří se věnují vyučovanému tématu profesionálně. Kurzy jsou bezplatné
a určené lidem s hendikepem, kteří ukončili základní stupeň vzdělávání, jsou starší 15 let a dlouhodobě žijí v Praze.
Více informací na www.studeo.cz/programy nebo na e-mailové adrese dan@studeo.cz
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Z redakční pošty
Zimní nálada jen několik kroků od počernické radnice
„Voda ze střechy je místo do kanalizace
svedena na chodník. V létě to nepředstavuje žádný problém, ale když v zimním
období po oblevě umrzne, změní se chodník v kluziště. Takových pastí na chodce
je na Náchodské ulici nejméně šest. Co
k tomu říká zákon?,“ ptá se Pavel Mareš.
Odpovídá Richard Měšťan, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje:
Odvádění dešťových vod ze střechy domu
či dokonce ze zpevněných ploch na přilehlý
chodník či jinou komunikaci není na území
MČ Praha 20 v případě stávajících objektů
nic výjimečného, neboť se jedná o historicky
obvyklé řešení.
Podle současně platné právní úpravy (vyhláška č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy,
o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hlavním městě Praze) je nutné
likvidaci dešťových odpadních vod řešit
přednostně vsakem na vlastním pozemku
(pokud je to s ohledem na hydrogeologické
poměry a velikost pozemku možné), akumulací, odvedením do vodního toku nebo
napojením na dešťovou nebo jednotnou
kanalizaci. Tento požadavek ale nelze vztáhnout zpětně.
K řešení tohoto nevhodného stavu tak
prakticky zbývá pouze dohoda s vlastníkem
objektu, popř. dotčených pozemků. Zásadní

otázkou této dohody bude jistě úhrada
nákladů spojených s realizací potřebného
opatření. Jelikož by si takové funkční opatření v uváděném případě zřejmě vynutilo
provedení nových kanalizačních přípojek
včetně narušení povrchů chodníků a vozovky ul. Náchodská, nepůjde o náklady
zanedbatelné. V této části ulice Náchodská
je vedena jednotná kanalizace (splašky
a dešťové vody současně), proto nelze také
opomenout negativní vliv takového řešení
na již v současné době přetíženou čistírnu
odpadních vod Čertousy, a tudíž i jeho ne
příliš nadšené přijetí Pražskou vodohospodářskou společností.
Obecně přijatelné a zároveň funkční řešení
proto v podstatě neexistuje. Je tu sice
možnost podání žaloby na vlastníka takového objektu, který se má podle občanského zákoníku zdržet všeho, co působí,
že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného
vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené
místním poměrům a podstatně omezují
obvyklé užívání pozemku, ale to i s ohledem na desítky podobných (historických)
případů v Horních Počernicích asi není ta
správná cesta. Městská část Praha 20 se
proto v daném případě bude muset zaměřit především na důkladnější zimní údržbu
problematického úseku tohoto chodníku,

případně se pokusit s vlastníkem objektu
najít nějaké provizorní, alespoň částečně
funkční řešení, a na jeho provedení se
dohodnout.

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami vás srdečně zve na
výroční členskou schůzi, která se bude konat
v úterý 25. března 2014 ve 14.00
v tělocvičně Sokola ve Chvalkovické ulici. Těšíme se na vás.
Zdeňka Jaklová, předsedkyně SPCCH
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Historie dávná i nedávná – 68
Události

V průběhu plynoucího času byl zdrojem
významných událostí nejen vývoj základních škol v rozvíjejících se původních
obcích a pozdějším jednotném správním
celku. V oblasti výchovy a vzdělávání
k nim bezpochyby patří založení dnešní
Základní umělecké školy k 1. září 1954
s tehdejším názvem Hudební škola.
Činnost pedagogů i žáků této školy má pro
svou vysokou úroveň v průběhu celé doby
jejího trvání významný podíl i na vysoké kvalitě kulturního dění také v dnešní
městské části. Přes stísněné podmínky a šíři
hudebního vzdělávání se nadále rozrůstá.
Aby uspokojila všechny uchazeče, má škola
také pobočku na Černém Mostě.

Otevření první třídy Zvláštní
školy v září 1962 s prvními
patnácti žáky

v pronajaté vile ve Chvalech. K 11. 3. 1951
byly u nás otevřeny také jesle s kapacitou
35 míst. V roce 1982 byly převedeny pod
správu OÚNZ.
Další otevření nové mateřské školy s kapacitou 120 dětí se konala až 11. 9. 1972 v ulici Chodovické. Tohoto roku se tak podařilo
v mateřských školách umístit všechny děti
v příslušném věku.
Rychlý nárůst mladých rodin v nových bytech a tím i rostoucí požadavek na umístění
dětí do mateřské školy byl vyřešen vybudováním dalších objektů s pomocí místního
podniku. Radostnou událostí se tak stalo
otevření závodní mateřské školy Drůbežnictví Xaverov v roce 1978, dále otevření
mateřské školy s kapacitou 120 dětí v akci
„Z“, vybudované v ulici Spojenců v roce
1981, devadesátimístné mateřské školy
v ulici Lhotské v roce 1985, mateřské školy
s kapacitou 150 míst v ulici Ratibořické
v roce 1988 a přístavby mateřské školy
na Křovinově náměstí k 1. 9. 1991. Nejnověji pak byla provedena velká přístavba
Mateřské školy Chodovická a slavnostní
otevření 1. září 2012.

Odborné školství

Výtvarné řešení schodiště ve škole
v Bártlově ulici
Po letech provizoria se škola dočkala v roce
1993 umístění v zrekonstruované škole
v Bártlově ulici. Další úpravy včetně vybudování hřiště, pracovních dílen, naučné
stezky apod. vytvořily celkově příznivé
prostředí pro specifika výuky, odpovídající
významu školy ve vzdělávající soustavě.
Podle rozhodnutí Magistrátu hl. města
Prahy byla škola spojena k 1. 7. 2005 se
Speciální mateřskou školou na Proseku. Řízena je z úrovně hlavního města Prahy přes
obvod Prahy 9 a svoji úspěšnou činnost
rozvíjí i na poli mezinárodním.

Historie mateřského školství
Rozvojové etapy v této oblasti patří rovněž
mezi významné události historie školství
u nás. První bylo Zemskou školní radou
schválené otevření Mateřské školy
v budově nově otevřené školy obecné
ve Svépravicích k 1. říjnu 1939. Povinnost
budovat mateřské školy byla upravena
až zákonem z roku 1948. Podle něj byla
otevřena v roce 1949 mateřská škola
v upravených prostorách konfiskované vily
na Křovinově náměstí a další v roce 1950

Do historie rozvoje Horních Počernic
vtisklo svoji stopu i odborné školství,
spojené s podniky zde působícími. Bylo to
v sedmdesátých letech odborné učiliště
chovatelů drůbeže, později mechanizační ve spojení s drůbežnictvím Xaverov,
dále odborné učiliště Vojenských staveb
zřízené v osmdesátých letech. Po zrušení
využívala objekty od roku 1999 Střední
odborná škola a učiliště technické, po jejím přesunu do jiné části Prahy zde od roku
2001 působí Střední odborná škola pro
administrativu Evropské Unie. Ve vazbě
k Středočeské Frutě, která u nás provozovala svůj výrobní závod, působilo u nás
od osmdesátých let až do přemístění do
Čakovic odborné učiliště gastronomicky
zaměřené.
Minulý rok jsme si připomenuli dvacáté
výročí velmi významné události, když se
k nám 1. září 1993 po 25 letech otevřením
gymnázia vrátila střední škola s maturitním zakončením.

Chvaly svědkem historie
Kulturním střediskem a dominantou nejen
západního území dnešní městské části
se stal opravený zámek s kostelem. Oba
dochované historické objekty byly častými
svědky a současně dějišti více či méně
významných událostí v čase uplynulém od
jejich vzniku. V našem putování historií si
proto také některé připomeneme.

Od poloviny 14. století byly Chvaly už
jako necírkevní majetek prodávány nebo
dědičně postupovány zejména bohatým
pražským měšťanům. O původní tvrzi je
tak dochována první písemná zmínka
z roku 1428 v testamentu vdovy po Václavu
Křížovi, ve kterém jmenovitě postupuje …
všechna svá práva na Chvalech a na tvrz
řečenou Chvaly… své dceři Anně a jejímu
manželovi Janu Rokycanskému. O vzniku
tvrze ani v záznamech dalších majetkových
převodů však není žádná zmínka. Dne
18. května 1652 se tvrz stala majetkem
Jezuitské koleje. Zanikla požárem po úderu
blesku v roce 1734. Při dodržení původních rozměrů byla vyhořelá tvrz Jezuity
přestavěna do podoby dvouposchoďové
zámecké budovy v renesančním stylu.
Po přistavění kaple sv. Anny a zřízení
farnosti sloužila přízemní část zámku jako
byt faráře a fara. Po zrušení Jezuitského
řádu roku 1773 přešel zámek s dvorem
pod správu Zemského studijního fondu
a v přízemí zůstal byt faráře. V letech 1793
– 1794 byla za působení pátera Josefa Jana
Pánka provedena přestavba kaple sv. Anny
na kostel sv. Ludmily.
Roku 1860 byla správa fondu u nás zrušena
a zámek s dvorem pronajímán. Uvolněný
byt v prvním poschodí zámku si vyžádal
k bydlení tehdejší farář Gürke. Nový nájemce zámku si však roku 1868 první poschodí
zabral pro sebe a farář se musel přestěhovat do poschodí druhého, kde bydlel až
do postavení nové farní budovy naproti
kostela roku 1908, už za působení faráře
Laštovičky. Druhé poschodí zámku ještě do
poloviny století bylo zváno „na staré faře“.
Z ústního vypravování faráře Laštovičky, písemně zaznamenaného v kronice
chvalské, se k druhému poschodí váže
následující historka: Jeho duchovnímu
předchůdci, který si v chlívku na zámeckém
dvoře vykrmoval na přilepšenou prasátko, mu ho před porážkou někdo odcizil.
Zármutek pana faráře byl tak veliký, že mu
farníci přinesli k vykrmení nové selátko.
Aby o vykrmeného vepře opět nepřišel,
vzal si jej k sobě do komory u bytu ve
druhém poschodí zámeckém a zde jej
poctivě krmil. Z těchto zámeckých výšin
se vykrmený vepř dostal ke zpracování
na zámeckém dvoře až po své porážce
řezníkem. Podle faráře Laštovičky to byl asi
nejen u nás, ale v celých Čechách ojedinělý
případ chovu vepře v poschodí zámeckém.
A všem pozvaným na zabíjačku chutnal prý
znamenitě.
O dalších událostech opět v pokračování.
Hubert Antes, kronikář
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NAŠI JUBILANTI V březnu
Naarová Anna
Vrběcká Anna
Kresta Oldřich
Wiedenová Marie
Procházka Jiří
Lang Josef
Markovičová Dorota
Melicharová Miloslava
Němcová Růžena
Černá Maruše
Klír Ladislav
Kratková Mária
Plíšek Jan
Svičinová Anna

Brychta Jaroslav
Košík Jaroslav
Lukešová Věra
Pšád Josef
Dudiaková Zdeňka
Dvořák Felix Otakar
Flíčková Hana
Vaněk Slavoj
Hellebrandt Jaroslav
Jozef
Kubíčková Marta
Nováková Miloslava
Rosendorf Antonín
Roušar Milan

Štěpánková Rudolfa
Hadravová Albína
Hanuš Jiří
Jaklová Emilie
Pačesová Věra
Waraus Pavel
Pittner Josef
Šrytr Jiří
Vrkočová Miroslava
Brychtová Alena
Jůnová Jaroslava
Matušů Alena
Volianský Alexandr
Dvořáčková Božena

Alois Sommer
oslavil
sté narozeniny

PROGRAM ZO SENIOŘI
V BŘEZNU 2014
Středa 5. března ve 14.00
BESEDA O NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY
A KOLCHOZU V SSSR v roce 1958
Vypráví F. Šonka

Dne 12. února 2014 jsme slavili 100. narozeniny pana Aloise Sommera v domově
seniorů Bethesda. Pogratulovat přišli rodinní příslušníci, klienti a zaměstnanci domova, ředitelka Diakonie Církve bratrské, starostka Prahy 20
Hana Moravcová, radní Alena
Štrobová a za Sbor pro občanské záležitosti Věra Bernášková.
Pan Sommer je dlouholetým
obyvatelem Horních Počernic. Domek, ve kterém spolu
s manželkou Zdenkou vychovali dvě děti, zakoupili už jeho
rodiče. Do nově otevřeného
domova pro seniory se přestěhovali v lednu 2004. Alois Sommer je duševně stále velmi
svěží, aktivně se zajímá o dění
kolem sebe, o politiku, kulturu
i sport. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Středa 12. března v 10.00
NÁVŠTĚVA DIVADLA H. Počernice
Cesta kolem světa - předpremiÉra
Pátek 14. března, ve 12.50 v metru Černý Most
VYCHÁZKA Ke Smíchovským usedlostem
Vede D. Fadrný
Pondělí 17. března, v 10.00 ve st. Háje Metra C
VYCHÁZKA k Botiči do Miličovského lesa
Vede V. Fleišerová
Úterý 18. března ve 14.00
ZÁMECKÉ POSEZENÍ
s cestovatelkami Lídou Harcubovou
a její dcerou Maruškou
Uvádí A. Štrobová
Středa 19. března v 15.00
PŘEDNÁŠKA útvaru Prevence Městské
Policie Praha o První pomoci
při infarktu, mozkové mrtvici a jiných
příhodách
Lektorka P. Švandrlíková

Alexandra Janáčková, vedoucí
OŽOSA
Foto Štěpánka Jeřábková

místní organizace svazu tělesně postižených občanů
mč praha 20 - horní počernice zve na

výroční členskou schůzi
24. března 2014 ve 14.00
na chvalském zámku, 2. patro
občerstvení zajištěno
Oldřich Abt, předseda
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Jamborová Jiřina
Klein Josef
Poláčková Irena
Pundová Ludmila
Šípová Alena
Kosová Jiřina
Kremelová Emília
Oberleitnerová Jarmila
Sieber Josef
Václavíková Marta
Vošterová Vlasta

Středa 26. března ve 14.00
LETEM SVĚTEM:
Vyprávění o Číně s alenou štrobovou
Úterý 1. dubna, v 8.35 v metru Černý Most
VÝLET DO VRÁŽE U BEROUNA
Vede M. Frouz
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Milí naši čtenáři,
měsíc březen neodmyslitelně patří ke knihám, knihovnám a čtenářům, proto i letos
nabízíme novým zájemcům bezplatnou
registraci během celého měsíce.

Noc s Andersenem
V naší knihovně se už pojedenácté připojíme k velké rodině dětských čtenářů, abychom strávili s dětmi večer plný pohádek,
soutěží, her a zábavy spojený s nocováním
v knihovně.
Letošní NsA se uskuteční
v pátek 4. dubna od 18 hodin.
Nezapomeňte se včas přihlásit. Přihlášky
najdete jako obvykle u kolegyně Jany Kaletové v oddělení pro děti a mládež.
Večer je rozdělený do dvou částí.
Od 18 do 22 hodin je připraven program
i pro ty, kteří v knihovně nocovat nebudou,
druhá část je pak pro „spáče“.
Akce se mohou zúčastnit pouze registrovaní čtenáři, kteří už chodí do školy a není
jim víc než 12 let. Přednost mají děti, které
zatím v knihovně nespaly.
Upozorňujeme návštěvníky knihovny,
že v pátek 4. dubna 2014 bude naše
knihovna pro veřejnost uzavřena.
Za kolektiv knihovny
Božena Beňová

Literární výročí
V březnu si připomínáme:

Jan Patočka

† 3. března 1977
jeden z nejvýznamnějších
českých filosofů 20. století

Karel Poláček

* 22. března 1892
česko-židovský spisovatel,
humorista, novinář a filmový scenárista

Strach buší na dveře
Marie Šulcová

Příběh kněze, který
přistoupil na spolupráci s StB. Příběh
kněze, který vdechl
jedné vlažné farnosti nový život a řada
mladých lidí s ním
objevila svou vlastní
víru. Příběh kněze,
který poskytoval informace i zprostředkování. Co převáží
na vahách života?

Průvodce protektorátní
Prahou
Místa - události - lidé
Jiří Padevět

Kniha vás zavede na
místa konspiračních
schůzek odbojářů,
do bytů rodin podporovatelů parašutistů, připravujících
atentát na Reinharda Heydricha, do
kanceláří krycích
firem Sicherheitsdienstu, do tajné
porodnice zřízené
gestapem, na místa,
kde trpěli pražští židé, do podzemí, kde
nacisté připravovali výstavbu podzemních
továren, do sálů, kde se scházeli čeští fašisté
a na barikády a velitelská stanoviště Pražského povstání. Zároveň ukáže, že i během
okupace byla Praha místem, kde i přes
nacistický útlak existovaly ostrůvky svobody a kulturního života. Kniha je doplněna
velkým množstvím dosud nepublikovaného obrazového materiálu a přehlednými
mapkami.

Levhart

Josef Čapek

* 23. března 1887
český spisovatel, malíř a výtvarný kritik

Václav Černý

* 26. března 1905
český literární kritik a teoretik, historik a překladatel

Jo Nesbo

Norským hlavním
městem otřásl nález
dvou ženských těl
i způsob jejich smrti.
Obě totiž utonuly ve
vlastní krvi. Mladá
kriminalistka Kaja
Solnessová je vyslána do Hongkongu,

aby odsud přivedla zpátky do Osla jediného
člověka, který může takový případ vyřešit.
Jenže Harry Hole se v milionovém městě
skrývá nejen před věřiteli, ale zvláště před
vzpomínkami a přízraky z minulých případů
a nemá sebemenší zájem se do vlasti vrátit.
Kaja se musí uchýlit k citovému vydírání...

Řez zahradních rostlin

Zahradničení krok za krokem
Rosa Wolfová
Potřebujete
prořezat, případně
prostříhat šeřík
nebo plamének,
vrbu japonskou či
živý plot z buku?
Stačí vyhledat
příslušnou stránku
a hned vidíte názorný postup. Kniha je přehledně
uspořádaná: vlevo
vidíte rostlinu na
fotografii a vpravo přesný, graficky znázorněný řez. Nechybí ani praktický kalendář
prořezávání, znázorňující měsíc po měsíci,
které rostliny kdy a jak řezat.

Okouzlená nocí
Amy Plum

Šestnáctiletá Kate
Mercierová žije
poklidným, zcela
normálním životem, dokud jí při
nehodě nezemřou
oba rodiče. Přestěhuje se i se starší
sestrou do Paříže
a před bolestí
ze ztráty rodičů
utíká do světa
knih a pařížského
umění. Pak ale
potká Vincenta.
Vzápětí však zjistí, že Vincent není obyčejný
smrtelník, ale revenant – zvláštní bytost,
jejímž údělem je bojovat proti zlým silám
a nasazovat vlastní život pro záchranu
lidstva. Kate se ocitá na osudové křižovatce
– má se své lásky vzdát, nebo ji následovat?

16– 17

Eva Bartoňová neobléká jen pohádky
V divadle jsou středem pozornosti především herci a scéna jako prostor pro jejich
kreace. Jsou nejviditelnější, jsou tváří
i hlasem divadla, na ně chodí publikum.
Na úspěchu představení se však kromě
hereckých výkonů podílejí také kostýmy,
které mu dodávají správnou atmosféru
a ovlivňují celkový dojem z inscenace.
Amatérské divadelní soubory v Horních
Počernicích mají to štěstí, že pro ně takový
člověk pracuje. Eva Bartoňová, kostymérka s vlastním tvůrčím pohledem na svět
a se schopností po svém ho interpretovat,
představila svou tvorbu v nedávné době
hned na dvou výstavách.
Šije už od dětství, a jak sama říká, k výtvarné práci ji vedl tatínek, ač sám není z této
profese. Když před třinácti lety projevila cit
pro divadelní řeč a detail tvorbou kostýmů
pro představení O Jankovi, Jitřence a strašidlech, další nabídky na sebe nedaly dlouho
čekat. V současné době má Eva Bartoňová
za sebou řadu úspěšných realizací pro
hornopočernické ochotníky a soubor jejích

kostýmů je velice různorodý. Limonádový Joe, Ženský boj, Lo Stupendo, Strašný
příběh strašidel, Mauglí, Sůl nad zlato,
O Vendulce a Vitouškovi, Hra lásky a náhody, Noc na Karlštejně, to je jen náhodný
výběr z mnoha představení, pro něž Eva
Bartoňová kostýmy vytvořila.
První výstava divadelních kostýmů a ketlovaných šperků Evy Bartoňové se uskutečnila v kočárovně Chvalského zámku začátkem letošního roku pod názvem Výstava
divadelních kostýmů aneb když oblékáme
i pohádky, v únoru ji vystřídala výstava
v Uhříněveském muzeu, kterou můžete
shlédnout do 22. března 2014.
Barevně nápadité kreace kostýmní
i šperkařské byly v obou případech přijaty
s nadšením. Doufejme, že spolupráce Evy
Bartoňové s místními ochotníky se bude
rozvíjet i v dalších projektech. Fantazie,
energie ani smysl pro humor Evě nechybí.
Na vernisáži výstavy vyzvala hosty, aby
si kostýmy vyzkoušeli, a k všeobecnému
pobavení všech si nasadila zlaté parohy (ve
skutečnosti obří kusadla roháče obecného).

Usměvavou Evu nebývalý zájmem o její
práci samozřejmě těší a je také zasloužený. Kostýmy šije bez nároku na honorář,
pouze s minimálním příspěvkem na nákup
materiálu.
Na Pražské přehlídce amatérského divadla
(POPAD) v roce 2005 byla právem oceněna
za kostýmní spolupráci na inscenaci Krysař,
o rok později na Jiráskově Hronově za Hru
lásky a náhody, v témže roce za stejné
představení také na Národní přehlídce
amatérského činoherního a hudebního
divadla (FEMAD) v Poděbradech. V loňském
roce přibylo ocenění za kostýmy pro českou
premiéru představení Dorotka a pentlička
aneb námluvy ve mlýně.
Dana Mojžíšová

Vernisáž výstavy divadelních kostýmů a ketlovaných šperků Evy Bartoňové na Chvalském zámku začátkem letošního roku.

Na otevření Eviny druhé výstavy v Uhřiněveském muzeu přijeli i přátelé z hornopočernického divadla režisérka Jana Sůvová a Michal Klich.
Foto Vladimír Mojžíš jr.
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Zpěvačka Dita Hořínková
umí rozdávat radost
Myšlenkou nového hudebního projektu
se Dita Hořínková zabývala už dlouho,
ale konečnou podobu dostal až koncem minulého roku. „Oslovila jsem dva
vynikající muzikanty, klavíristu Pavla
Voráčka a houslistu Petra Macečka, že
bych s nimi chtěla vytvořit sérii originálních koncertů a hudebních setkání.
Jejich nadšený souhlas byl pro mě tím
nejkrásnějším dárkem pod stromeček.
Hned začátkem roku jsme se sešli, začali
vybírat noty a zkoušet, a tak vzniklo
uskupení s názvem ArtHarmony,“ říká
zpěvačka a herečka Dita Hořínková,
která na divadelní scéně působí už od
dětství a posluchači ji znají především
v muzikálových rolích a četných sólových vystoupeních s našimi předními
hudebníky.
Klavírní virtuos Petr Voráček je známý
především interpretací děl Roberta
Schumanna a Klementa Slavického,
v jeho repertoáru jsou zastoupena díla
od baroka až po současnost. Kromě
sólové a komorní hry se také věnuje
pedagogické činnosti. „Pavel je úžasný
klavírista. Seznámila jsem se s ním vlastně díky mému synovi Filipovi, se kterým
jsem už od jeho čtyř let začala jezdit na
klavírní kurzy do Písku. Právě na těchto
se stejně jako Dita příležitostně věnuje herectví a moderování, oba
kurzech Pavel hojně koncertoval a stále koncertuje. Jsem šťastná, že
mají úžasný smysl pro humor, milují svou rodinu a fanoušky a věnují
i moji kluci, desetiletý Filip a čtyřletý Viktor, procházejí stejnou škose charitě, oba jsou také narození ve znamení ryb. Snad se tedy od
lou, jaká vedla Pavla Voráčka k jeho lásce k hudbě. Při každé hodině
Dity dočkáme interpretace některé z jeho písní.
žasnu, kam se během několika let posunula metodika výuky malých
dětí, jakých pokroků a výkonů jsou schopné.“
Dita Hořínková potvrzuje svými suverénními pěveckými výkony,
Houslista Petr Maceček byl koncertním mistrem Slovenského
že je doma stejně v muzikálovém i operetním žánru. Nedejme si
komorního orchestru, orchestru Capella Istropolitana v Bratislavě,
tedy ujít uskutečnění jejího snu, jímž je ArtHarmony, a přijďme si ji
Sukova komorního orchestru a Pražského komorního orchestru.
poslechnout. Podle toho, co prozradila, půjde o mimořádný hudeb„Také za Petrův souhlas jsem moc ráda. Je to vynikající interpret,
ní zážitek. Co je však nejdůležitější, Dita umí především rozdávat
koncertoval po celém světě a stejně jako Pavel učí. Co je však hlavní,
radost.
oba mají smysl pro improvizaci, dokážou do hudby promítnout
Dana Mojžíšová, foto Petr Gruša
originální myšlenky a nové nápady,” říká Dita.
Trojice Hořínková, Voráček a Maceček tvoří základ uskupení ArtHarmony, které si k jednotlivým vystoupením bude zvát další umělce. Také na
historicky první koncert ArtHarmony v Divadle
Horní Počernice ve čtvrtek 27. března budou
přizváni dva hosté. Jedním z nich je zpěvaččin syn
Filip Antonio, druhého Dita ale prozradit nechce.
Hudba plná emocí a nádherných romantických melodií
„Počernické publikum je pro mě jako moje rodina.
I když dnes bydlím jinde, je to stále můj domov.
Proto jsem se rozhodla, že se naše první vystoupení uskuteční právě v Počernicích. Posluchači se
mohou těšit na hudbu plnou emocí, překrásné
romantické melodie či fantastickou hudbu Johna
Williamse z filmu Schindlerův seznam nebo od
stejného autora Soundtrack For Always k filmu
Umělá inteligence, kterou u nás známe v podání
Lary Fabian, prozrazuje Dita něco málo z programu, aby navnadila posluchače. Snad se nebude
zlobit, když na ni prozradím, že je velkou ctitelkou
Joshui Winslowa Grobana, jednoho z nejtalentovanějších umělců současnosti, amerického zpěváka a autora písní. Svou kariéru soustředí zejména
na koncertní zpěv, ale jeho přáním je věnovat se
hlavně muzikálu, stejně jako Dita. Zdá se, že zpěv
není to jediné, co mají společného. Groban
www.divadlopocernice.cz

www.ditahorinkova.cz

ArtHarmony
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Program divadla v březnu 2014
od 12. 1. do 10. 3. 2014
Výstava ve foyer divadla
ZDENĚK NETOPIL: obrazy, grafika
Sobota 1. března v 15.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Neděle 2. března od 16.00 do 21.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
filmový festival
Čtvrtek 6. března v 19.30
CAVEMAN			
Neděle 9. března v 15.00
TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY
Pondělí 10. března v 19.30
SVĚTÁCI
Středa 12. března v 10.00 a 19.30
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ		
				
Neděle 16. března v 15.00
POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM
NÁDRAŽÍ
Neděle 16. března v 18.00
Vernisáž výstavy
VLADIMÍR KOČIČKA: FOTOGRAFIE
Pondělí 17. března v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Předprodej vstupenek na duben začne v pokladně divadla
v úterý 11. března v 16 hodin.
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně
6 vstupenek na osobu a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají
také v recepci Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00
a hodinu před začátkem všech představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.
NOVINKA
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00 na
www.divadlopocernice.cz a divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání
rezervace. Týká se i vstupenek na dětská představení.
E – VSTUPENKA
Vstupenky si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. Internetový prodej
spouštíme první den předprodeje v 18.00.
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY
Příjem hromadných objednávek pro firmy končí TŘI dny před zahájením předprodeje
nebo po vyčerpání limitu.
od 12. 1. do 10. 3. 2014
Výstava ve foyer divadla

ZDENĚK NETOPIL
– obrazy, grafika

Čtvrtek 6. března v 19.30

Kurátor Vladimír Vondruška

Rob Becker 			
vyprodáno

CAVEMAN				
Sobota 1. března v 15.00
Dana Pražáková

Čtvrtek 20. března v 19.30
INTERVIEV S UPÍREM

OBUŠKU Z PYTLE VEN

Sobota 22. března v 15.00
TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ

Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena
tentokrát v muzikálovém podání

Čtvrtek 27. března v 19.30
DITA HOŘÍNKOVÁ & ARTHARMONY
Neděle 30. března v 15.00
FERDA MRAVENEC

Divadelní společnost Julie Jurištové

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 2. března od 16.00 do 21.00

EXPEDIČNÍ KAMERA
– filmový festival
Více informací o promítaných filmech najdete na www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera
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Jednotné vstupné 80 Kč na celý pětihodinový blok filmů
vyprodáno

Neděle 9. března v 15.00
Josef Lada, Miroslav Pokorný

TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY
Divadlo AHA
Když se ve staré hájovně uprostřed lesa
strhne mela mezi kmotrou liškou a dvěma
psy Sultánem a Hektorem, zůstává rozum
stát i pohádkovému dědečkovi, který se k té
šlamastyce připletl docela náhodou. Zvířátka
mezi sebou svádějí nelítostné souboje
o to, kdo z nich je nejchytřejší. Líčí na sebe
nejrůznější pasti a není nouze o napínavé
honičky, dobrodružství a hlavně legraci.
Pohádkový dědeček má plné ruce práce, aby
všem dokázal, že nejchytřejší je ten, kdo umí
v nesnázích nabídnout pomocnou tlapku,

kdo se nevyvyšuje nad ostatní a dokáže být
tím nejlepším kamarádem. Inscenace je plná
veselých písniček a divadelních kouzel.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pondělí 10. března v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen
Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI

vyprodáno
			

Středa 12. března v 10.00

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Veřejná generálka

vyprodáno

Středa 12. března v 19.30
Dle slavné předlohy Julese Verna do hudební komedie zpracoval scenárista a básník
Jiří Teper

FERDA MRAVENEC

Orchestr: Michal Walter, Vítek Blažek, Martin
Blažek, Václav Havlas, Karel Pičman, Vladimír
Kvíz, Ondřej Čížek

Pondělí 17. března v 19.30

Vstupné 260, 240, 220 Kč

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Režie: Jaroslav Kříž
Hudba: Antonín Hlavička

premiér

Neděle 16. března v 15.00
a

Jeden z nejznámějších románů Julese
Verna byl ještě za života autora úspěšně
inscenován jako divadelní revue. Současná
muzikálová úprava se v obdobném duchu
snaží s úsměvem a nadhledem oživit na
scéně stále působivou atmosféru příběhu,
ve kterém vystupují Phileas Fogg, jeho věrný
sluha Passepartout, horlivý policejní agent
Fix a půvabná Auda. Jejich dobrodružství na
cestě světem 19. století doplňuje a ilustruje
řada písní a tanečních čísel v choreografii
Romana Pavlíčka.
Hrají: Vlastimil Harapes, Braňo Polák, Pavel Kolban, Genny Ciatti, Richard Tesařík, Václav Upír
Krejčí, Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka, Jiří
Christian Popell, Martin Šturma, Petr Pištěk,
Jaroslav Šturma, Josef Břečka, Katka Šonská,
Anička Košťáková, Majda Tomanová, Dominik
Renč, Pavel Douděra, Mirek Kučera, Barbora
Výborná, Nikola Dušková, Aneta Dušková

vyprodáno

Eduardo Rovner

Agentura Harlekýn, převzaté představení
Divadla na Vinohradech

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM
NÁDRAŽÍ

Čtvrtek 20. března v 19.30

Divadlo Láryfáry

Jakub Nvota

Na obyčejné vlakové stanici, kterou spravuje
přednosta Bedřich Růžička, se dějí naprosto
záhadné věci. A tak se Plané začalo říkat Strašidelná Planá a lidé se jí začali vyhýbat. Podaří
se přednostovi společně s dětmi strašidlo
vyhnat? Nebo bude muset zavolat na pomoc
svou sestru Blaženu Růžičkovou?

INTERVIEV S UPÍREM

Pohádka plná písniček, strašení a hlavně
legrace.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Divadelní spolek Frída
Režie: Jakub Nvota
Odhalit uprostřed noci pravdu, může být
někdy velmi komické. Prestižní investigativní novinářka dostává nový úkol: poznat
pravdu o životě upíra. Nebo je to jen trik
osamělého muže?
Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin
Trnavský

Neděle 16. března v 18.00

Vstupné 260, 230, 200 Kč

Vernisáž výstavy

VLADIMÍR KOČIČKA:
FOTOGRAFIE
Kreslení a malování, které
je nedílnou součástí jeho
života, rozšířil Vláďa Kočička během doby o fotografování, výrobu šperků
a koláží. Inspiraci čerpá
k v kinematografii, poezii
a literatuře. Ukázky z jeho
tvorby najdete na www.
vkocicka.ic.cz.

Sobota 22. března v 15.00

TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ
Divadelní společnost
Františka Kreuzmanna
Činoherní pohádkový příběh z jižních Čech
o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství Jakuba Krčína.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Kurátor výstavy:
Vladimír Vondruška
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

20– 21

Čtvrtek 27. března v 19.30

DITA HOŘÍNKOVÁ
& ARTHARMONY

premiér

a

Dita Hořínková vám nabídne hudbu plnou
emocí, krásné melodie italských romantických árií popového stylu, ale i J.S.Bacha
či fantastickou hudba z filmu Schindlerův
seznam. Jako obvykle vás čeká překvapení
v podobě hostů.
Účinkují: Dita Hořínková (zpěv), Petr Maceček
(housle), Pavel Voráček (klavír).
Vstupné 220, 200, 180 Kč

Neděle 30. března v 15.00
Ondřej Sekora

FERDA MRAVENEC
Docela velké divadlo Litvínov
Výpravný pohádkový muzikál plný dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným
šátkem a jeho přátel. Diováci se setkají
s nafoukanou Beruškou, Broukem Pytlíkem,
umělcem Cvrčkem, nevrlým Hlemýžděm,
Lučním Koníkem a celou řadou dalších
postav.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Na duben připravujeme:
Úterý 1. dubna v 19.30
Patrik Hartl

HVĚZDA
Studio dva
Režie: Patrik Hartl

Původní česká one woman show věnovaná
Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové
herečce se odehrává během nejdivočejšího
týdne jejího života. S humorem v ní odkrývá
zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy neznámé herečky,
která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu.
Hraje: Eva Holubová
Ze záznamu: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská,
Marek Eben, Monika Zoubková, Jan Rosák,
Michal Slaný, Jiří Mádl, Jana Stryková, Jaroslav
Satoranský, Kryštof Hádek, Patrik Hartl, Vojtěch
Kotek, Hynek Čermák, Petr Křiváček, Jakub Kohák, Bohdan Tůma, Kristýna Fuitová Nováková,
Jiří Pomeje, Miloš Pokorný, Roman Ondráček

Sobota 5. dubna v 19.30

Hra Zamilovat se není prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské množství humoru
pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu
šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Navíc
se oba protagonisté představí ve dvojrolích
milenců i manželů, což znovu s humorem
potvrzuje starou známou pravdu, že člověk
stále hledá a potkává ty samé typy svých
protějšků.

Neděle 6. dubna v 19.30

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

Petr Urban

Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Vstupné: 350, 320, 280 Kč

DIVADLO PRO SLEPÉ
Divadelní soubor Slepýš

Sobota 12. dubna v 15.00

Režie: Petr Urban

O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE

Autorské drama o tom, jak snadné může být
navždy umlčet pravdu a ztratit se v pohodlí
všeobjímající společnosti, dokud vám někdo
neotevře oči. V roce 2008 se soubor s touto
hrou zúčastnil divadelní přehlídky Tyjátrfest
v Mostě, kde byly herečky Kateřina Soudková
a Martina Panešová oceněny za výjimečný
herecký výkon.
Jednotné vstupné 100 Kč

Neděle 6. dubna v 15.00
Milan Duchek

O JEŽIBABÁKOVI
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který
se své čarodějnické rodině nepovedl. Místo,
aby strašil a škodil lidem, všechno poplete.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 10. dubna 19.30
Noel Coward

ZAMILOVAT SE
Divadlo Kalich
Úprava a režie: Jakub Nvota
Dva lidé na nástupišti: muž a žena, dva lidé
ve středním věku. Stane se ta nejkrásnější
a nejjednodušší věc na světě: zamilují se do
sebe.Už si mysleli, že svůj život dožijí starostmi v práci, péčí o dospělé děti a v manžel-
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stvích, na něž si už dávno zvykli. Bláznivě si
užívají ten stav počáteční zamilovanosti, jsou
jako děti.

Liduščino divadlo
Humorně laděný příběh, v němž Honza usne
a octne se v době, kterou znal jen z vyprávění. Potká hospodyni, která právě chystá
oslavu Velikonoc a o Velkém pátku ho zavede
do lesa ke kouzelné skále. Copak ho asi čeká
za překvapení?
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 16. dubna v 19.30
Jean Barbier

premiér

a

MÁ ŽENA SI VYŠLA		
Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek

Jak to dopadne, když si Gilles pozve domů
na oběd svého šéfa a zapomene o tom
informovat svou ženu? Dokáže situaci zachránit služebná? Vše se dozvíte v této vtipné
komedii plné omylů a nečekaných záměn
a s překvapivým rozuzlením.
Inscenace vznikla za finanční podpory grantového programu MČ Praha 20.
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška
(scéna), Matěj Čech (program)
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Mirek
Novák, Petr Beneš, Martin Pařízek
Hrají: Eliška Povolná, Petr Urban, Saša Vytlačilová, Michal Král, Eva Bartoňová, Milan Rutner
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Tomáš
Kříž a Mirek Novák
Hrají: Milan Rutner, Iva Ptáčková, Lucie Hendrychová, František Vohralík, Klára Šimicová
a Zdeňka Víznerová
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Skvělá divadelní podívaná pro milovníky
zvířat a pro všechny náruživé návštěvníky
cirkusů
Pátek 4. dubna

Velikonoce aneb Jaro
vítej
Umělecká agentura Petra Kubce

Neděle 27. dubna v 15.00

LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA
ANKA

Úterý 22. dubna v 19.30

Komponovaný pořad o vzniku a zvycích
Velikonočních svátků od pohanských dob až
dodnes
Pondělí 7. dubna

Divadlo Andromeda

Veselé velikonoce

Princezna Anka z chudé královské chalupy
je nezbedná uličnice, proto ji odnese čert.
Ne však daleko, zanechá ji v loupežnické
chatrči k velké nelibosti loupežníka Bidla. Jak
to dopadne, uvidíte v naší veselé pohádcese
spoustou písniček.

Liduščino divadlo

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pohádkové leporelo na téma velikonočních
zvyků
Pátek 11. dubna

Na tom našem dvoře

Carole Greep

Divadlo Koloběžka

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

Veselá pohádka pro nejmenší děti plná zvířátek a rytmických písniček

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Divadlo v Rytířské
Režie: Jiří Seydler
Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné
je narušit dlouholeté přátelství.
Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými
přáteli Charlesem a Carole. Dlouhou cestu
autem si krátí pomlouváním. Není těžké
uhodnout, kdo je v centru jejich pozornosti
a na kom nenechají nit suchou. Bohužel, víc
než drobným nedostatkem se ukáže nepatrný detail. Pierre nezamkl klávesnici na svém
jinak úžasném mobilu a omylem vytočil číslo
svých hostitelů. Charles a Carole díky tomu
v přímém přenosu poslouchají vše to, co si
o nich jejich nejlepší přátelé myslí...

Dopolední představení jsou zadaná pro
školy a školky. Maminky s dětmi je mohou
navštívit po předchozí domluvě na tel.
281920326.

Úterý 15. dubna

O třech námořnících
Divadlo Láry fáry

Čtvrtek 6. března

Branka zamčená
na knoflík
Malé divadélko Praha
Pohádka na motivy známé knížky Jiřího
Trnky Zahrada
úterý 11. března

Sůl nad zlato

Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela
Boudová, Radek Holub

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Pohádka pro nejmenší
Středa 19. března a čtvrtek 20. března

Příhody včelích medvídků

Sobota 26. dubna v 19.30
Marc Camoletti

LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová

NÁ
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„Dvě by bylo málo, více by bylo únavné. Tři
je ideální.“ To jsou slova Bernarda, který si své
vyvolené vybírá zásadně z leteckých společností. Snoubenky se střídají v jeho pařížském
bytě přesně podle letových řádů až do dne,
kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje život.
Výprava: Martin Pařízek, Jaroslav Pištěk

Divadlo Krapet

Námořnická pohádka o čestném a dobrém
kapitánu Hromovi

Napínavá dobrodružství Brumdy a Čmeldy

Pátek 25. dubna

Pondělí 24. března

O čarodějné krčmě

Řecké báje a pověsti

Divadlo Andromeda

Divadelní agentura Susa

Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček

Pestrá interaktivní koláž přináší základní
informace o starověkém Řecku a jeho bájích.
Pátek 28. března

Podivuhodný cirkus
doktora Tarzana
Divadlo Drak Hradec Králové

Všechna dopolední představení začínají
v 9.00, při větším zájmu také v 10.30.
Vstupné: 50 Kč.
Hana Čížková, ředitelka divadla

22– 23

Na samotném začátku března nás čeká
tradiční masopustní průvod, po kterém
následuje celá řada březnových akcí
a očekání příchodu jara.
Výstava Ať žijí strašidla je velmi úspěšná a věříme, že kdo ji ještě neviděl, nenechá si ujít poslední příležitost, neboť
končí 6. dubna. Víly, skřítkové, kostlivci
a bubáci se líbí dětem i dospělým, navíc
máte v polovině března ojedinělou
možnost nechat se provést princeznou Šípkovou Růženkou nebo rytířem
Janem ze Chval. Připravili jsme také
oblíbené komentované prohlídky pro
školy a školky s Annou Kaprštejnovou.
Prodejní galerie je tentokrát ve znamení hornopočernických autorů. Galerie
nabízí obrazy Jany Sedlákové, kočárovna obrazy Vladimíra Kočičky.
Prozradíme vám, že 12. dubna slavnostně otevíráme výstavu Čtyřlístek
na Chvalském zámku a Fenomén Igráček. Ani tyto výstavy by vám neměly
uniknout.
Přejeme všem příjemné předjaří
a mnoho energie, kterou můžete
načerpat třeba u nás na Chvalském
zámku.
Těšíme se na vás.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
Po celý březen až do neděle 6. 4.
v 1. patře a sklepení zámku
Ať žijí strašidla!
Víly, skřítkové
a bubáci pro
malé i velké
Chvalský zámek
se změnil v zámek strašidelný,
neboť se zde
na zimu usídlilo
Kočovné muzeum strašidel, ale také hodní
skřítci a víly Vítězslavy Klimtové. Na své
si přijdou malí i velcí. První patro zámku
zabydlela strašidla v životní i nadživotní
velikosti, která vystupují z kufrů: víly, vodní-

ci, čerti, čaroděj a lecjaká další pohádková
havěť, sídlí tu dokonce i vlkodlak, oběšenec
a kostlivec! Výstava je doplněna o vtipné
básničky, zvukové a světelné efekty a interaktivní hry.
Sklepení zámku lépe vyhovuje milým
a dobráckým skřítkům a vílám Vítězslavy
Klimtové. Najdete tu nebe víl i peklo čertíků, začarované lesní skřítky, ale i dílničku
s kreslením a omalovánkami strašidel.
Výstavě je věnován celý zámek, který navíc
zdobí nejzdařilejší díla dětských účastníků výtvarné soutěže O nejlepší zámecké
strašidlo.
Krásně strašidelná a pohádková výstava je otevřena denně od 9 do 17 hodin
a je vhodná pro všechny. Připravili jsme
i komentované prohlídky pro školy, školky
a dětské kolektivy.
re

akce pro všechny

Neděle 2. 3. od 14.00
Masopustní průvod
Oblíbený průvod veselých masek vyráží ve
14 hodin od ZŠ Ratibořická, navštíví starostku na radnici a projde ulicí Mezilesí až
na nádvoří Chvalského zámku. Cestou vás
čekají zajímavé zastávky s Cirkusem MUM
a hry pro děti od spolku Molechet u stodoly. Na nádvoří zámku budou vyhlášeny
nejlepší masopustní masky a pozveme vás
na ochutnávku zabijačkových pochoutek
v kočárovně. Můžete také navštívit výstavu
Ať žijí strašidla!
Pořádá Chvalský zámek, RC MUM, Spolek
Molechet, Skauti, DDM HP a restaurace Sezóna. Partnerem akce je Globus Černý Most
a Pekařství Moravec.
Sobota 15. 3. od 10.00 do 17.00
Pohádková sobota na zámku se Šípkovou Růženkou, skřítky a strašidly
Víte, jak se budí princezny? Nenechte si ujít
tuto oblíbenou komentovanou prohlídku.
Půvabná, veselá a milá princezna Šípková
Růženka v nádherných šatech provede děti
s rodiči výstavou Ať žijí strašidla! Víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké. Růženka
bude vyprávět o zvycích a obyčejích stra-

šidel i příběh víl a lesních skřítků, provede
děti celým zámkem, tajným schodištěm,
sklepením a zavede vás i na tajemnou
zámeckou půdu. Děti mohou zasoutěžit
o sladkou odměnu, po skončení prohlídky
malovat a hrát si.
Komentované prohlídky trvají 40 minut
a začínají vždy v celou hodinu (poslední
prohlídka v 16.00). Informace a rezervace
na tel.: 281 860 130
Neděle 16. 3. od 10.00 do 17.00
Pohádková neděle na zámku s rytířem
Janem ze Chval, strašidly a skřítky
Udatný rytíř Jan ze Chval ve slušivém brnění je připraven, aby provedl děti s rodiči
strašidelnou výstavou Ať žijí strašidla!,
vyškolil budoucí rekruty na rytíře, předvedl
rytířské triky, zapůjčil meč i varkoč a svedl
s vámi pomyslný souboj se strašidly na
ochranu skřítků. Děti si zasoutěží, uvidí celý
zámek, po prohlídce si mohou malovat
i hrát.
Informace a rezervace na tel.: 281 860 130
Sobota 5. 3. od 10.00 do 17.00
Pohádková sobota na zámku s Bludným
rytířem, strašidly a skřítky
Bludný rytíř k nám zavítal z časů, kdy do

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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provede děti s rodiči strašidelnou výstavou,
bude vyprávět mnoho zajímavého o strašidlech, skřítcích i svých kamarádkách vílách.
Uvidíte celý zámek, zasoutěžíte si a získáte
sladkou odměnu. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy v celou
hodinu (poslední prohlídka v 16 hodin).
Informace a rezervace času prohlídky: tel.
281 860 130.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

Od soboty 12. 4. do neděle 15. 6.
Čtyřlístek na Chvalském zámku
Slavnostní zahájení v sobotu 12. 4. ve
14.00 za účasti Jaroslava Němečka
Čech vpadli Švédové. Leccos pamatuje,
a proto bude větším dětem i dospělým vyprávět mnoho zajímavého přímo o Chvalském zámku i bývalé tvrzi a o dobách, kdy
rytíři zavítali
do zdejšího
kraje. Rytíř vám
ukáže výstavu
Ať žijí strašidla! a dozvíte
se mnoho
zajímavého
o jejich zvycích.
Komentované prohlídky
trvají 40 minut
a začínají vždy
v celou hodinu
(poslední prohlídka v 16 hodin). Informace
a rezervace času prohlídky: tel. 281 860 130.
Neděle 6. 3. od 10.00 do 17.00
Pohádková neděle na zámku se Zlatovláskou, skřítky a strašidly
Chtěli byste vysvobodit princeznu Zlatovlásku a plnit úkoly jako statečný Jiřík? Pak
se objednejte na komentovanou prohlídku
s krásnou princeznou, která se koná poslední den výstavy Ať žijí strašidla! Zlatovláska

Čeká vás doprovodný program a vyhlášení
vítězů výtvarné soutěže o nejlepší komiks.
Postavičky oblíbeného a nejdéle vydávaného komiksu Čtyřlístek se ubytovaly na
Chvalském zámku. Na výstavě projdete

v kočárovně zámku, ale pozor, vernisáž se
tentokrát koná v Divadle Horní Počernice,
kde autor vystavuje své fotografie.
Od středy 5. 3. do neděle 6. 4.
Slavnostní vernisáž 11. 3. v 17.30 v galerii zámku
Jana Sedláková: Obrazy nejen z Horních
Počernic

historií oblíbených dětských komiksů Jaroslava Němečka a Ljuby Štíplové, které provázejí už několikátou generaci nadšených
dětských čtenářů. Čekají vás velké postavičky Fifinky, Bobíka, Myšpulína i Pindi, obydlí
Čtyřlístku, interaktivní hry a mnoho dalšího.
Připravujeme také komentované prohlídky
pro školy, školky a dětské kolektivy.

V galerii zámku se koná výstava obrazů
hornopočernické autorky Jany Sedlákové. Zveme na příjemnou vernisáž s živou
hudbou.

Od soboty 12. 4. do neděle 15. 6.
Slavnostní zahájení společně s výstavou
Čtyřlístek 12. 4. ve 14.00
Fenomén Igráček
Přijďte se podívat na oblíbené Igráčky, kteří
provázeli několik generací dětí a oblíbení
jsou dodnes. Zámecké sklepení se promění
v obydlí igráčků nejrůznějších povolání,
vzezření a vzhledu. Projdete historií vzniku
a výroby igráčků, dospělí zavzpomínají na
své dětství a děti budou potěšeny interaktivními hrami a podněcovány k tvořivosti.
Pojďte si hrát s igráčky na zámku.

Po celý březen až do neděle 6. 4.
v 1. patře a sklepení zámku
Ať žijí strašidla! Víly, skřítkové
a bubáci pro malé i velké

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA
Od středy 5. 3. do neděle 6. 4.
Slavnostní vernisáž 16. 3. v 18.00
v Divadle Horní Počernice
Vladimír Kočička: Vnímání
V zámecké kočárovně vás potěší výstava
inspirativních novosurrealistických obrazů
hornopočernického umělce. Vladimír Kočička se zabývá malbou, fotografií, tvorbou
koláží a výrobou šperků. Výstava probíhá
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Praha a Horní Počernice v proměnách

nová fotografická soutěž pro kalendář na rok 2015
Nápad vytvořit na Chvalském zámku
kalendář pro MČ Praha 20 z fotografií
občanů a příznivců Horních Počernic
doznal takové obliby, že nás čeká už třetí
ročník fotografické soutěže, z níž vzejdou
fotografie pro kalendář MČ Praha 20 na
rok 2015. Těší nás mnoho příznivých ohlasů a úspěšný prodej kalendáře s vašimi
fotografiemi.
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha
20 vyhlašuje novou fotografickou soutěž
pro kalendář na rok 2015 na téma Praha
a Horní Počernice v proměnách.
Úroveň fotografií je stále vyšší a je stále těžší vybrat ty nejlepší. Amatérští fotografové
často dosahují téměř profesionálních kvalit.
Snažíme se proto využít i ty fotografie, které
nevyhrály, například na titulních stranách
Hornopočernického zpravodaje.
Nové téma fotografické soutěže zní Praha
a Horní Počernice v proměnách. Snažili jsme
se tentokrát zohlednit Horní Počernice jako
součást Prahy. Vaše fotografie tedy mohou
zachycovat opět známá i neznámá místa
z Horních Počernic, současnost i minulost,
fotografie z nejrůznějších akcí, z přírody ale
můžete putovat dál po celé Praze, neboť
naše město je krásné.

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.
Fotografie 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 musejí být ke stažení
v obvyklých souborových formátech (např.
jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP) v minimálním
rozlišení 300 Dpi ve finálním rozměru (1:1),
ve kterém se použijí (velikost cca 5 MB).

E-mail:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz
Uveďte odkaz ke stažení fotografie – název
fotografie – jméno a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e-mail. Jeden autor
může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže je 16. května 2014.
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu
a práci na kalendáři na rok 2015.
Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 13 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami do Hornbachu:
• 1. cena 3.000 Kč
• 2. cena 2.000 Kč
• 3. cena 1.000 Kč

Foto: Jiří Stibor, účastník loňské fotografické soutěže HP známé neznámé

Výtvarná soutěž O nejlepší komiks

aneb vystavujte na zámku společně se Čtyřlístkem
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou
soutěž O nejlepší komiks na volné téma
Kamarádství, láska, přátelství. Vybrat si
můžete jakékoli z daných témat, důležité
je originální výtvarné a literární zpracování příběhu. Nejlepší díla budou vystavena
společně s připravovanou výstavou Čtyřlístek a Fenomén Igráček na Chvalském
zámku, kterou zahájíme 12. 4. 2014.
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je
určena žákům základních a středních škol.
Účastníci soutěže za pomoci vlastních
komiksů mohou dát prostor své fantazii
a vytvořit ve zkratce opravdový příběh, který jistě zaujme svým zpracováním, vtipem
a pointou. Dané téma je volné, komiksové
příběhy by však měly skrývat motiv přátelství, kamarádství anebo lásky.
Hodnotící komise: Nejlepší komiksy budou
vybrány odbornou porotou a odměněny
zajímavými cenami. Předsedou poroty
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je Jaroslav Němeček, autor Čtyřlístku,
místopředsedkyní ilustrátorka Věra Tataro,
členové: Alexandra Kohoutová (ředitelka),
Ondřej Sedláček (kurátor), Rozka Beránková
(produkční).
Výtvarná technika je libovolná. Komiks
může obsahovat maximálně 10 navazujících obrázků (komiksových oken). Formát
komiksu nesmí přesáhnout velikost A2. Komiksy mohu (a nemusí) mít kromě komiksových oken krátký doprovodný text.
Díla budou hodnocena podle těchto věkových kategorií.
I. kategorie: 1.–5. třída ZŠ, II. kategorie: 6.–9.
třída ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií, III. kategorie: I.–IV. ročník středních
škol
Své komiksové příběhy odevzdejte nejpozději do 30. března 2014 na recepci Chvalského zámku osobně nebo zašlete poštou

na adresu: Chvalský zámek,
Na Chvalské tvrzi 857, 193
21 Praha 9 s těmito údaji:
název komiksu, jméno autora, kontaktní
adresa, věk autora a zařazení do věkové
kategorie, kontaktní telefon a e-mail.
Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s poskytnutím nevýhradní, časově a teritoriálně
neomezené licence pořadateli k jím zaslanému či předanému autorskému dílu.
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže proběhne v sobotu 12. dubna 2014 na
Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy Čtyřlístek a Fenomén Igráček.
Výherci budou včas pozváni na slavnostní
vyhlášení.
Těšíme se na Vaše komiksové příběhy a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!
Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

Návštěvnost a hospodářský výsledek Chvalského zámku neustále roste
Od roku 2010 více než trojnásobná návštěvnost a tržby
Ráda bych poděkovala všem návštěvníkům Chvalského zámku z Horních Počernic, Prahy, ale i z Čech a Moravy. Díky vám
všem totiž návštěvnost Chvalského zámku
neustále roste, i když jsme si mysleli, že
všechny rekordy byly překonány už v roce
2012. Rok 2013 ale dopadl ještě lépe v celkovém hospodářském výsledku, návštěvnosti i tržbách.
Naše příspěvková organizace hospodaří
samostatně od 1. 10. 2011 se stále lepšími
výsledky. To vše v době hospodářské
krize a bez navýšení běžného vstupného.
Dokonce i speciální ceny za pohádkové
víkendy a akce pro děti držíme stále ve
stejné výši, dostupné pro rodiny s dětmi,
které se často potýkají s finančními problémy. Ve výhodném rodinném vstupném
cenově zohledňujeme větší rodiny se
třemi dětmi.

Nyní řečí čísel: V roce 2010 k nám přišlo10.940 návštěvníků, v roce 2011 už
16.730, ve velmi úspěšném roce 2012 jsme
přivítali 21.493 návštěvníků, ale rok 2013
zlomil rekordy v návštěvnosti počtem
25.131 lidí. Tržba ze vstupného za rok 2013
přesáhla jeden milion korun (1.016.230
Kč). Přes tak vysokou částku se doposud
roční tržba nikdy nedostala, ačkoli částka
921.840 Kč za rok 2012 byla také vysoká.
Pro srovnání: tržba 2010 = 295.150 Kč,
2011= 432.520 Kč.
Pokud namítnete, že návštěvnost a tržby
nejsou vše, máte pravdu. Nechme tedy
mluvit celkové hospodářské výsledky.
V době, kdy Chvalský zámek nebyl samostatný, tj. do 30. 9. 2011, vykazoval ztrátu.
V prvním roce samostatného hospodaření v roce 2012 jsme dosáhli kladného
hospodářského výsledku 414.438 Kč po
zdanění. Rok 2013 pak vše předčil celkovým

kladným hospodářským výsledkem ve výši
667.640 Kč po zdanění.
V tomto trendu pokračujeme i v roce 2014,
neboť jen o víkendu 15. a 16. února 2014,
kdy se konala Pohádková sobota s Popelkou, Strašidelná noc na zámku a Pohádková
neděle s rytířem, navštívilo Chvalský zámek
celkem 1.086 návštěvníků s celkovou tržbou za oba dny ve výši 72.270 Kč.
Děkujeme za vaši věrnost a přízeň.
Děkujeme také vedení MČ Praha 20 za
výbornou spolupráci a podporu, základním
a mateřským školám, dětským kolektivům
a spolupracujícím příspěvkovým i neziskovým organizacím a spolkům. Děkuji také
týmu svých spolupracovníků na Chvalském
zámku.
Těšíme se na další příjemná setkávání.
Alexandra Kohoutová

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za leden 2014
V lednu jsme otevřeli výstavou Ať žijí strašidla! A už tu máme další rekordy v návštěvnosti. Jsme moc
rádi, že se vám výstava tak líbí.Otázka víly Ohnivky byla tentokrát trochu těžší, protože se ptala: Jaký
hudební nástroj stojí v salonku, který má obrázky na stropě? Správná odpověď je harmonium. Někteří
z vás se dali nachytat na druhou možnost, kterou byla harfa. Ale harfa v této místnosti nestojí, je pouze
vyobrazena na jednom z obrázků na stropě.
Celkem jste odevzdali 270 kuponů, z nichž bylo 258 správných a 12 chybných. Štěstí při losování se tentokrát usmálo na jedenáctiletou Báru Kupkovou z Prahy 8 – Karlína. Bára si za odměnu vybrala komentovanou prohlídku s pravou čarodějnicí (26. 4. Pohádková sobota s pravou čarodějnicí, Čtyřlístkem a igráčky).
-ak-
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Záhadné světelné přízraky obsadily Chvalský zámek

Foto: Matouš Jakubec
Tak tohle tady ještě nebylo! O úplňkové noci 15. února 2014 obsadily zámek tajemné postavy, svítící bytosti, přízračné tanečnice,
smutné nevěsty a karbaníci z dávných dob ve světlem protkaných
šatech a zářivých rokokových parukách. Horní patro zámku
se ponořilo do tmy, prozářené sporými svíčkami a prosvětlené
záhadnými bytostmi. Světelné přízraky vyzývaly návštěvníky
zámku k tanci a kroužily s nimi v tanečním reji. Jen málokdo jejich
výzvě odolal.
Prvním patrem vedla strašidelná stezka, kterou hlídal bezhlavý rytíř
a podivně se kymácející holčička s panenkou, vzadu mezi kostlivci
dlel duch Chvalského zámku a občas některému z návštěvníků
sevřel ruku. Byla úplně ledová!
To ale zdaleka nebylo všechno. Ve sklepení se proháněli dva divní
skřítkové, v hlubokém sklepení měla sluj čarodějnice a v hladomorně svítily rudě oči divokého býka, naštěstí bezpečně uvězněného za
mřížemi... To vše jen za svitu svíček a měsíce v úplňku.
Výstava Ať žijí strašidla! vypadala v záři svíček mnohem strašidelněji než za bílého dne. Skřeti, čerti, vodníci, víly i oběšenci totiž za
úplňkové noci ožívají...

Proškové za recepci, Ondřeji Sedláčkovi za kreativní pomoc, Ludvíku
Boudovi a Daliboru Beranovi za technické zajištění. Děkuji také
Evě Bartoňové za zapůjčení kostýmů a všem tajemným bytostem
a účastníkům Strašidelné noci.
Největší poděkování patří vám, věrným i novým návštěvníkům
Chvalského zámku. Mohu vám slíbit, že velmi úspěšnou Strašidelnou noc ještě někdy zopakujeme.
Kdo letošní Strašidelnou noc nestihl, nemusí věšet hlavu. V březnu
vás výstavou Ať žijí strašidla! provede Šípková Růženka (15. 3.), rytíř
Jan ze Chval (16. 3.), počátkem dubna pak naposledy u této výstavy
Bludný rytíř (5. 4.) a princezna Zlatovláska (6. 4.). Těšíme se na vás na
Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

Kdo zvládl nástrahy duchů, přízraků i strašidel, podepsal se v kočárovně zámku na arch věnovaný těm nejstatečnějším a odnesl si
malý průhledný kamínek jako vzpomínku.
Strašidelná noc se na Chvalském zámku konala poprvé, ale hned
se stala nejúspěšnější víkendovou akcí počtem návštěvníků 444
i výší tržby. Popelka provedla během dne 348 návštěvníků, rytíř Jan
294. To znamená, že během víkendu 15. a 16. února 2014 navštívilo
Chvalský zámek celkem 1 086, což je dosavadní rekord v návštěvnosti i tržbě o víkendu.
Ráda bych poděkovala zámeckému týmu za perfektní organizaci: Rozce Beránkové za skvělé nápady a projekt Strašidelné noci,
všem ostatním za pomoc a výbornou koordinaci všech akcí. Zuzce
Dejmkové za grafiku a službu v recepci, Andree Špačkové a Andree
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Foto: Jiří Stibor

Domov pro seniory Dřevčický Park
je místem pro důstojné stáří
V nedalekých Dřevčicích je od roku 2010
otevřen domov pro seniory Dřevčický
Park. Sociální zařízení nabízí vysokou
kvalitu služeb pro seniory v nadstandardně vybaveném a zajímavě architektonicky
řešeném komplexu. Přijala jsme pozvání
na krátkou návštěvu, aby i občané Horních Počernic o existenci tohoto zařízení
věděli.

Všestranná péče o seniory
Ředitelkou Dřevčického Parku je Hana Porubská, elegantní, milá a energická dáma,
která zde se svými klienty také bydlí. Každý
den dohlíží na to, aby vše dokonale fungovalo, aby klienti i jejich rodiny byli maximálně spokojeni.
„Domov je vhodný nejen pro aktivní seniory, ale i pro klienty, kteří vyžadují zvýšenou
péči. Naším cílem je poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí, co
nejvíce je přiblížit běžnému způsobu života
a pomáhat jim, aby si udrželi sociální vazby,“ říká ředitelka Porubská a vysvětluje, že
v jedné části Dřevčického Parku je i domov
se zvláštním režimem, kde se starají o seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými
formami demence. Péče je zde poskytována
nepřetržitě s důrazem na zachování bezpečnosti, důstojnosti a udržení soběstačnosti
i všech schopností co nejdéle.
O klienty pečuje kolektiv zdravotně registrovaných sester a ošetřovatelek, pravidelně
sem docházejí dva praktičtí lékaři, podle potřeby také nutriční terapeutka a psycholog.

Domácí prostředí
V přilehlé, volně otevřené restauraci mohou
klienti posedět se svými rodinami.
„V létě sem přicházejí také místní obyvatelé
a u piva či kávy si s našimi klienty povídají.
Posedět lze i před jednotlivými pokoji na
pavlači a přátelit se tak s ostatními,“ říká Porubská.
Každý den probíhají v Dřevčickém Parku
nejrůznější aktivity. Kondiční a koordinační
cvičení, čtení, společenské hry, trénování
paměti, posezení při hudbě nebo promítání
filmů. Do domova docházejí dobrovolníci.
Někteří s pejsky, jiní zpívají, hrají na klavír či
vyprávějí o svých exotických cestách.

Kapacita domova
„V současné době žije v domově 89 klientů
mezi nimiž je také pět občanů Prahy 9. Umístění klienta je otázka krátké čekací doby. Při
přijetí zohledňujeme zdravotní stav, ale při
stabilizovaném psychickém a fyzickém stavu jsme schopni přijmout kohokoli,“ uzavírá
Hana Porubská. Více na www.drevcickypark.
com nebo tel.: 326 329 158.
Dana Mojžíšová

Foto: Drahomíra Otčenášková (93 let) a Boženka Dufková, nejstarší obyvatelka domova, která nedávno oslavila 101. narozeniny.
Obě jsou s péčí v Dřevčickém Parku spokojeny.

Puzzlemánie je největší
česká soutěž ve skládání puzzle
na čas pro děti a dospělé.
Od roku 2012 se do ní zapojují také
osoby se zdravotním postižením.
Sedmý ročník se odehraje
v sobotu 29. 3. 2014
od 12:00 do 18:00 v OC Letňany.
Přihlásit se lze předem v den konání.
Předem přihlášeným garantujeme
startovní místo.
Přihlášky na e-mail: olbertova@motylek.org do 20. 3. 2014
Erika Vosáhlová • Komunitní centrum Motýlek • www.motylek.org • tel.: 605 253 781

Ráda bych se podělila o zážitek z veterinární ošetřovny ve Chvalkovicé ulici, kde jsem kupovala léky pro svého psa. Jaké bylo moje překvapení, když mi posléze telefonicky sdělili, že při účtování došlo k omylu a část peněz mi byla vrácena. Zjištění, že se ještě nevytratila slušnost, je
příjemné.
Marie Gottsteinová
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Aby se něco podobného neopakovalo znovu
Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích jsou součástí projektu Paměť národa
Miloslav Beneš se narodil v roce 1935 v Horních Počernicích. Hospodářství jeho rodiny patřilo k těm největším v obci, ale stejně jako
v mnoha podobných případech je komunisté v 50. letech minulého století sebrali a rodinu ze statku vyhnali. Hospodářství budované
po několik generací převzal státní statek a během několika let ho přivedl do dezolátního stavu. Zcela zdevastovaný rodový statek na
dnešním Křovinově náměstí převzal Miloslav Beneš od státu v roce 1996, když odešel do penze. Trvalo mnoho let, než usedlost opět
ožila. Předcházel tomu zdlouhavý proces vyřizování restitučních nároků, finančních náhrad za zabavené pozemky a poté náročná
rekonstrukce celého objektu.
Příběh rodiny Benešových je další ukázkou toho, jaké úsilí komunistický režim vyvinul, aby po převzetí moci zlikvidoval selský stav
a spáchal neuvěřitelné množství zločinů na prastarých sedláckých rodech.

Paničko, toho bohdá
nebude…
Z dětství si Miloslav Beneš dobře pamatuje
konec války a ustupující německé vojáky,
kteří se zdržovali u Nolčova parku naproti
jejich statku. Do školy to neměl daleko, chodil hned vedle do bývalého sirotčince, ve
kterém pak vznikly školní třídy. Ještě jako
chlapec zažil, jak po válce rodina postupně
přicházela o veškerou živnost. Do roku 1948
hospodařili Benešovi na padesáti hektarech
polí a pracovalo pro ně padesát zaměstnanců. Jejich počet postupně omezovali a po
komunistickém převratu museli propustit
všechny. “Řekli nám, že žádné lidi nepotřebujeme, a tak jsme vstávali ve čtyři hodiny
ráno, abychom stihli obstarat dobytek, pak
do školy, odpoledne zase na pole. To trvalo
dva roky. Když mi bylo sedmnáct let, přišla
z národního výboru úřednice Vacková s policistou, a my jsme už jen z okna přes dvůr
sledovali, jak sepisují náš majetek. Když
to viděla naše kuchařka, rozčílila se tak, že
ji ranila mrtvice. Úřednice Vacková řekla
tehdy mému otci: ,Pane Beneš, dejte se do
strany.‘ Otec odpověděl: ,Paničko, toho bohdá nebude.‘ A ona ho šla žalovat, že jí řekl
paničko a ne soudružko. Do tří dnů jsme tak
přišli o všechno a museli jít s otcem pracovat na statek do Čertous, který komunisté
sebrali Stárovým.
O dva roky později rodinu Miloslava Beneše
z jejich hospodářství definitivně vystěhovali, protože místo a hlavně krásný dům
postavený v roce 1940 se zalíbily řediteli
státních statků Kučerovi.
Celý tento proces vysvětloval nový režim
malou efektivitou statkářů a živnostníků.
K vývoji situace přispěla i velmi špatná
úroda v roce 1947, kdy úředníci zabavovali
statkářům velkou část zásob a tvrdili, že
špatně hospodaří, a proto je třeba jim majetek znárodnit a vytvořit státní statky.

Ze stájí a polí do Arborky
Miloslav Beneš v té době studoval zemědělskou školu a během léta a žní byl na praxi
v Toulcově dvoře v Hostivaři, po 1. světové
válce zestátněném statku, kde byl jeho
dědeček správcem, a nájemce František
Toulec zde hospodařil až do nuceného
vystěhování v roce 1950. „Odtud nakonec
vystěhovali i dědečka k nám do Horních Počernic, nás z našeho domu pak v roce 1952,
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on ještě mohl nějaký čas zůstat. Podnájem
nám poskytl pan Herian ve svém domě
na dnešní Náchodské ulici pod chvalským
hřbitovem, kde je dnes herna. Dědeček zanedlouho poté skončil v domově důchodců, kde také zemřel.“

Miloslava Beneše už zpátky do zemědělské
školy v Poděbradech nevzali, mohl chodit
pouze na zimní kurzy. Ředitel státního
statku Kučera v té době požádal úřady, aby
jemu i otci našly práci jinde, a tak se jich
zbavil. Jak se později pan Beneš dozvěděl,

„V roce 1996 jsem poprvé od roku 1955
znovu vstoupil na statek a viděl tu
spoušť. Budovy byly v dezolátním stavu,
některé v ruinách, všude haldy železného šrotu a odpadků, které léta nikdo
neodklízel,” popsal Miloslav Beneš, jak
vypadal rodinný statek v dobách jeho
mládí a po letech socialistického hospodaření.

ještě se přimluvil, aby je poslali nejlépe do
hutí, do dolů nebo kamenolomu. Nakonec
se ale našla práce v překližkárně Arborka v nedalekých Satalicích. Po neshodě
s vedoucím dostal Miloslav Beneš výpověď,
potom nastoupil vojenskou službu. Nejdřív
sloužil rok v Bzenci u dělostřelců, druhý rok
na šachtě v Karviné, protože se v té době
rušily pomocné technické prapory a horníků byl nedostatek. Po vojně nastoupil jako
závozník do národního podniku Fruta.

Taková byla tehdy doba
Události prvních komunistických let těžce
dolehly především na jeho rodiče. „Rodiče
to nesli těžce, oba z toho měli nervové
nemoci, a s pocitem nespravedlnosti šli
až do hrobu. Já jsem tyto události prožil
jako mladý kluk, takže jsem se dokázal
se vším lépe vyrovnat a přizpůsobit se
situaci. Ačkoli mě vyhodili ze školy, dalo se
přežít. Nikdy mě nenapadlo někomu se za
všechny ty křivdy mstít. Když nás vystěhovali, jiní nám pomohli sehnat bydlení.
Vždycky jsem si říkal, zaplaťpánbůh, že nás
nevyhnali třeba do pohraničí. Vždyť někteří
dopadli mnohem hůř než my. Taková byla
tehdy doba, s tím se opravdu nedalo nic
dělat. Představte si, že k vám přijde člověk,
který to u vás dobře zná a vezme si sebou
samopalníka, tak něco dělejte! Každý přece
zná případy, jak dopadli ti, kteří se vzbouřili.
Hned je třeba poslali na deset let do lágru
do Jáchymova. Nemělo cenu se bránit, my
jsme byli tenkrát v únoru slabí. Pro nás už
to není takový problém, hlavně ať si všichni

dají pozor dnes, aby se něco takového
neopakovalo znovu.“
Miloslav Beneš přešel z Fruty do ČSAD
a v profesi dálkového řidiče vydržel až do
roku 1995, kdy odešel do penze.

Restituce
Rok 1989 přinesl stejně jako mnoha
podobně postiženým lidem možnost
požádat o navrácení majetku. „Ještě za
totality jsme se museli všeho vzdát, řekli
nám, že statek je zadlužený. Mohli jsme ho
buď koupit, nebo se ho vzdát. Peníze jsme
neměli, tak jsme podepsali i za naše děti, že
se majetku zříkáme. Až v roce 1996 přišlo
soudní rozhodnutí s možností znovu se
o majetek přihlásit. Tehdy jsem poprvé od
roku 1955 přišel na statek, kde “hospodařili”
socialističtí zemědělci, a viděl tu strašlivou
spoušť. Budovy v dezolátním stavu, zarostlé
kopřivami a náletem, některé v ruinách,
propadlé stropy, všude haldy železného
šrotu a odpadků, které léta nikdo neodklízel,” popisuje Miloslav Beneš smutné scény
z té doby a ukazuje fotografie, jak vypadal
statek v dobách jeho mládí a po letech
socialistických.
Problémem byla nejen rekonstrukce statku,
ale i navracení polností. Mnohých se státní
statek v minulých letech zbavil a přenechal
je jiným majitelům a ti zase dalším, nebo je
zabavili novodobí hospodáři, kteří si brali,
co chtěli. Zůstala jen pole, která se po celá

ta léta obdělávala. “Postupně pak přicházely dokumenty z pozemkového fondu, ale
často nebylo lehké dohledat, kde konkrétní
pozemek je. Například místo našich polí za
železniční dráhou, kde jsou dnes Vojenské
stavby, nám dali náhradou pozemky někde
u hřbitova. Trvalo to dlouho. Všechny
úspěchy s restitucemi v naší rodině jsou
zásluhou především mé sestry, která se
tím mnoho let zabývala. Už nám zbývají
jen poslední pozemky v místě, kde je dnes
konečná autobusu U vodárny.”
Vladimír Beneš se několik let intenzivně
věnoval opravě usedlosti, která během
necelých dvaceti let prošla neuvěřitelnou
proměnou. „Když jsme měli nějaké peníze,
udělali jsme, na co jsme zrovna měli. Ještě
zbývá dodláždit dvůr, a už to můžu předat
mladým,” říká se smíchem devětasedmdesátiletý životní optimista. Na otázku, jestli
jeho rodina cítí zadostiučinění, odpovídá
opět jen hlasitým smíchem.
Dana Mojžíšová, foto autorka
a archiv Miloslava Beneše
Poděkování ředitelce místní knihovny
Boženě Beňové a Post Bellum za poskytnuté materiály a fotografie z portálu www.
pametnaroda.cz a svolení k jejich publikaci.
Celoevropský projekt Paměť národa je
unikátní digitální archiv, který v roce 2008
vytvořily tři české instituce: sdružení novinářů a historiků Post Bellum, Český rozhlas
a Ústav pro studium totalitních režimů.

30– 31

V Domě umění
vystavovaly
čtyři základní
umělecké školy
Prvním projektem Nadačního fondu Domu
umění na Chvalské tvrzi se stala meziměstská výstava čtyř základních uměleckých
škol v únoru 2014, nazvaná Čtyři roční
období. Vernisáže výstavy, která si kladla
za cíl podpořit výtvarné vzdělávání dětí
a uměleckou konfrontaci mezi jednotlivými školami, jejich pedagogy a žáky, se
zúčastnili zástupci ZUŠ z Jablonce nad
Jizerou, Říčan u Prahy, Teplic a Horních
Počernic. Na téma čtyři roční období
vyhlásili organizátoři také soutěž v kreslení během vernisáže, z níž vzešlo pět
oceněných mladých výtvarníků. Odborná
komise ve složení Alžběta Cibochová, Soňa
Zíková, David Fiala a Jan Hlavatý rozhodla,
že 1. místo obdrží Nina Radnická (11 let,
ZUŠ Teplice) za velmi dobré kompoziční
zpracování formátu, zdařile provedené
portrétní studie včetně atributů přísluše-

jících každému ročnímu období , 2. místo
náleží Kseniyi Denysové (8 let, ZUŠ Horní
Počernice) za nápaditý motiv stromu, který
dělí plochu obrázku na čtyři jednotlivá
období, 3. místo patří desetileté Kristýně
Dolenské (ZUŠ Jablonec nad Jizerou) za
vystižení krajinného rázu v proměnách
ročních období a typických
architektonických prvků.
Zvláštní ocenění za nejlepší
výtvarné zpracování obdržela
osmiletá Helenka Boušová
(ZUŠ Teplice) za dětskou
představivost a citlivé vnímání
zimní atmosféry. Cenu veřejnosti udělila porota devítileté
Dorotce Honové ze stejné
školy za přirozenou dětskou
představivost a podvědomé
vnímání výtvarné estetiky.

Úspěšní výtvarníci obdrželi hodnotné
dárky od ředitele Nadace Domu umění
Davida Fialy, starostky Prahy 20 Hany
Moravcové a ředitelky Chvalského zámku
Alexandry Kohoutové.
Dana Mojžíšová

Zleva: 1. , 2. a 3. místo, Ocenění za výtvarné zpracování a Cena veřejnosti

Dům umění představuje tvorbu Raimunda Ondráčka
Významný český malíř, grafik a restaurátor Raimund Ondráček (*1913) absolvoval v roce 1945 Akademii výtvarných umění v Praze a v letech
1971 – 1984 zde působil jako profesor restaurátorské specializace.
Jako malíř a grafik vystavoval doma i v zahraničí, zúčastnil se rovněž mnoha reprezentačních výstav českého výtvarného umění. Byl členem
Sdružení českých umělců grafiků
Hollar.
Jako restaurátor pomáhal se
záchranou památek; pracoval na obnově nástěnných
maleb v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně nebo na
hradech Křivoklát a Karlštejn, restauroval také
památky v Bulharsku,
Albánii nebo Itálii. I v pokročilém věku stále pracoval na vlastních výtvarných dílech a menších
restaurátorských pracích.
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Koncerty ZUŠ v březnu 2014
St 12. 3. v 18.00 Atrium na Žižkově

Po 17. 3. v 18.00 Sál ZUŠ Ratibořická

Čt 13. 3. v 18.00 Sál ZUŠ Ratibořická

Út 25. 3. v 18.00 Sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků k Roku české hudby
Koncert žáků třídy dechových nástrojů L. Rapčákové

VI. Hudební večer - tradiční koncert žáků školy
Koncert žáků klarinetové třídy R. Kudly

Pá 14. 3. v 17.00 Sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků klavírní třídy I. Likiny

Hornopočerničtí muzikanti
koncertovali v Teplicích
ZUŠ Horní Počernice spolupracuje od roku 2006 se ZUŠ v Teplicích.
K 80. výročí založení této hudební školy se zde konal první společný
koncert obou základních uměleckých škol. Od té doby pořádáme
různé společné akce; letos pozvala hornopočernická ZUŠ teplické
výtvarníky k účasti na výtvarné výstavě s názvem 4 roční období.
Teplická škola zase pozvala naše žáky na společný koncert, který se
konal 17. února v Domě kultury v Teplicích.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ
Adéla Macháčková s učitelkou
Renátou Poliakovou

Barbora Zápotocká

Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice s dirigentkou Věrou Matějákovou

32– 33

Přijďte si do DDM vyrobit veselé
jarní a velikonoční dekorace
Velikonoční tvoření a výstava
12. dubna 10:00–12:30,13:30–
17:00
V sobotu 12. 4. od 10:00 do 12:30 a od
13:30 do 17:00 jsou pro vás připraveny
dílničky. Vy i vaše děti si u nás můžete vyrobit veselé jarní dekorace pro sváteční stůl.
Tradiční velikonoční výzdobou jsou kraslice.
Vybrali jsme pro vás techniku zdobení
barevným voskem (2 vyfouklá vejce si
vezměte sebou). Můžete si také vyzkoušet
techniku voskové batiky (vařené barvené
vajíčko se odbarví octem). V dalších dílnách
můžete vyrobit kraslici nebo věneček
technikou filcování, ozdobit si dekorační
závěs nebo velikonoční věnec (drobné
dekorace máme k dispozici). V nabídce je
také zdobení drátěných forem korálky (závěs nebo zápich), pro mlsné jazýčky máme
dílničku, kde budeme vyrábět kraslice
z marcipánového těsta. Pro tvořivé ruce je
určena dílnička s výrobou figurek, přáníček
a papírového košíčku. Nabízíme i prodej
velikonočních drobností. Odpoledne bude
k dispozici jízda na autodráze.
Všichni jste srdečně zváni.

Výtvarná soutěž – VELIKONOCE
DDM vyhlašuje výtvarnou soutěž pro
jednotlivce i dětské kolektivy na téma
Velikonoce v kategoriích:
1. Kresba, malba, koláž (do formátu A1)
2. Trojrozměrný objekt (ne keramika)
3. Keramika

Práce je třeba opatřit jmenovkou, věkem
a kontaktem a odevzdat nejpozději 10. 4.
2014 do 16.00. Vystavené budou od12. do
16. 4. v DDM Horní Počernice.
Těšíme se na vaše výtvarná díla.
Informace: volfová@ddm-hp.cz, 605 700 772
Jarní burza
Sobota 29. března 9:00–13:00
Zveme vás na burzu oblečení, sportovního
vybavení a hraček. Každý si prodává své
zboží sám. Nutná je rezervace prodejního
místa předem, ale bez poplatku.
Informace:
farkašova@ddm-hp.cz, 605 700 772

Výtvarné a rukodělné oddělení
Vede Hana Volfová
Výtvarné a rukodělné kroužky směřují k rozvíjení tvořivosti a kreativity. Seznamují děti
s tradičními i ne zcela běžnými výtvarnými
technikami a materiály. Využívají příběhy,
relaxační a uvolňovací techniky i akční
malby podporující spontánnost. Na prvním
místě stojí naše snaha podporovat a rozvíjet fantazii dětí, učit je přemýšlet samostatně a pozorovat věci i situace. Děti se učí
nejen základům kresby a malby, ale též bez
zábran experimentovat a ztvárňovat své nápady a představy pomocí řady výtvarných
technik (grafika, kresba, malba, kašírování,
modelování aj.). Cílem je, aby si našly blízký
styl vyjadřování a vlastní výtvarný projev.
Ke každému žákovi přistupujeme indivi-

duálně. Důležité je podpořit děti v jejich
svobodném projevu, ztvárňovat jejich
vlastní svět i představy a rozvíjet tento dar
správným směrem. Přihlásit se k nám můžete kdykoliv během školního roku.

nabídKa výtvarných
kroužků pro děti
V letošním roce
Akad. sochař René Hora:
Výtvarný ateliér – Šperk –
Výtvarný design –Výtvarný
ateliér + talent
Libor Beránek:
Výtvarný atelier pro nejmenší,
Ilustrace a grafika, Kreslíme
komiks, Kresba a malba + talent
Jan Jeslínek:
Kreramika, Keramika talent, Dílny
keramika, Keramika pro mateřské
školky
Jitka Jeslínková:
Keramika jinak (projekty)
Hana Žáčková:
Keramika v ZŠ Ratibořická
Renata Fejtková:
Klubíčko – dopolední kroužek pro
maminky a děti
Hana Volfová:
Mladý kutil, Výtvarné hrátky(pedig, tiffany,drátování), Šikovné
ruce, Dílny pedig, tiffany, fimo

V následujících měsících můžete
navštívit naše tvůrčí dílničky:
Výtvarné dílny– ŘEMESLA
V úterý (1 × za měsíc) od 18:30 do 20:00 11.
3.
Tiffany – šperk za 50 Kč (+ materiál)
8. 4.	FIMO za 100 Kč
13. 5. PEDIG – miska za 150 Kč
Keramika pro mládež a dospělé ve
2. pololetí
Čtvrtek 18:15–19:40 (1 × za 14 dní, sudé
týdny) 13. února, 13. a 27. března, 10. a 24.
dubna, 22. května.
Cena 200 Kč, včetně hlíny, glazury a výpalu.
Účast na dílnách je možná pouze
po předchozí rezervaci na telefonním
čísle 281 925 264 a 605 700 772.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Tel.: 281 926 727 (po–pá 9–12, út 15–18)
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

ZVEME VÁS

Přihlásit se můžete online nebo
u Hanky: 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

divadýlko
Jak skřítek Toník přivítal jaro
5. 3. 11.15-11.45

Cena 40 Kč za rodinu.

volná Montessori herna
15. 3. 9.00–11.00

„… vidím a zapomenu, slyším
a zapamatuji si, udělám a pochopím…“
Pomůcky a aktivity, které je možno
využívat i v domácím prostředí. Vstup
100 Kč/dítě, další 50 Kč.

BURZA dětského
a těhotenského oblečení

7. 3. 9.00-12.00 a 15.00-18.00
8. 3. 9.00-12.00
Přijďte prodat jarní a letní věci
a nakoupit nové super kousky!
POZOR, nové podmínky prodeje:
1. manipulační poplatek 3 Kč za
položku, platí se při příjmu věcí,
2. maximální počet 60 ks. Kompletní
podmínky prodeje na www.rcmum.cz.
Děkujeme.
Příjem věcí: 5. 3. 9-12 a 6. 3. 9-12 a 17-20
Výdej: 9. 3. 17-20 a 10. 3. 9-12

PŘIPRAVUJEME

• Burza dětských potřeb 11. a 12. 4.
• Zákruta - duben
• Kurz 1. pomoci 14. a 28. 4.

Podrobné informace
o programu najdete na
www.rcmum.cz
Přidejte se k nám na FACEBOOKu

školkA nAnEčISTo
školIčkA S PRVkY
MonTESSoRI
Půjde vaše dítě od září do školky?
U nás si to může natrénovat
Každé pondělí, úterý, středa, pátek
8.30–12.00. Můžete své děti přihlásit
na jeden nebo více dní v týdnu.
•
•
•
•

•

pro děti od 2,5 let
školka nanečisto - školička s prvky montessori
dvě chůvy - učitelky po celou dobu foto: archiv rC MuM
malý kolektiv, čas a prostor
na individuální přístup
děti se připraví na mateřskou školu, ve Školičce zažijí: společné hry a aktivity
s ostatními dětmi, společné svačinky, formou hry se seznámí se základními
pravidly a návyky, s laskavým přístupem se naučí dodržovat jednoduchý
režim
cena 200 Kč/dopoledne včetně svačiny

benefiční akCe Na podporu rC MuM
bavte se vy i vaše děti a podpořte dobrou věC

sobota 29. 3.
KDE: kulturní středisko DOMEČEK, Votuzská 322/12, Horní Počernice
VSTUPENKY si můžete rezervovat u Hanky: hanka.schovancova@rcmum.cz,
775 720 585. Předprodej po-pá 8.00-12.30 + v úterý navíc 15.00-18.00, v jiném
termínu po domluvě s Hankou.

DěTSký MAškARní BÁl

10.00-12.00 nebo 15.00-17.00

Program: občerstvení, hudba, tanec, zábava, hry, možnost
vyhrát zajímavé ceny, tančení s Petrem Dostálem
Vstupné: 80 Kč / osobu (děti do 2 let ZDARMA)
REZERVACE NUTNÁ!!

TAnčíRnA

od 20.00

Program: hudba • tanec • zábava • možnost vyhrát
zajímavé ceny • předtančení • občerstvení
Vstupné: 120 Kč

RC MUM získalo podporu projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE II.
Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Kurzy
jsou ZDARMA se zajištěnou péčí o děti. Mumraj dle ceníku. Aktuáolní
nabídka kurzů na www.rcmum.cz/rovnovaha

MUMRAJ
coworkingové centrum
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

www.ccmumraj.cz
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Memoriály ve sportovní
gymnastice žen
V neděli 26. ledna 2014 uspořádal
náš oddíl tradiční závody ve sportovní gymnastice:
• Memoriál Jaroslava Mládka – finále na
kladině
• Memoriál Jeronýma Šafáře – finále na
prostných.
Díky oběma pánům, jejichž jména memoriály nesou, byl v 60. letech minulého
století založen v Horních Počernicích oddíl
sportovní gymnastiky.

získala Nicol Petříková,
druhou Denisa Hošková
a třetí loňská vítězka
Veronika Švábová, která
absolvovala první závod
po úrazu ramene.
Na prostných v I.
kategorii kralovala opět
děvčata z Pardubic – 1.
Eliška Šťovíčková, 2. Klára Svobodová a 3. opět
naše Natálka Králová.

Počernické gymnastky

Jeroným Šafář byl gymnastou, prvním
trenérem a dlouholetým předsedou oddílu.
Ladislav Mládek podporoval gymnastiku
především po finanční stránce.

Ve II. kategorii zvítězila naše Denisa
Hošková před Nicol Petříkovou a Kateřinou
Švábovou.

Závodů se zúčastnilo celkem 24 gymnastek
z TJ Lokomotivy Pardubice, Sokola Praha
Vršovice a TJ Sokola Horních Počernic.
Z kvalifikačního závodu postoupilo do
finále v mladší kategorii osm závodnic, ve
starší kategorii sedm závodnic na kladině
a čtyři na prostných.

Průběh závodu se zájmem sledovali a ceny
předávali bývalí reprezentační trenéři,
manželé Prorokovi.

Děvčata předvedla velmi pěkné sestavy.
Na kladině v kategorii mladších děvčat obsadila první dvě místa pardubická děvčata
Eliška Šťovíčková a Tereza Kinčlová, naše
Natálka Králová byla třetí.
V kategorii starších děvčat si medailová
místa rozdělila naše děvčata. První příčku

Prostná I. kategorie
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Zahájení závodu

Zpestřením závodů bylo natáčení České
televize, která si vybrala naše závody do
pořadu Lvíčata v ČT D.
Atmosféra závodů byla jako vždy v Horních
Počernicích pohodová, diváků bylo sice
méně, ale přesto jsme prožili krásnou neděli. Podrobné výsledky najdete na našich
stránkách:
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu gymnastiky

Prostná, II. kategorie

Průběh závodu se zájmem sledovali a ceny
předávali manželé Prorokovi, bývalí reprezentační trenéři.

Vítězky Denisa Hošková a Nicol Petříková

V zimním nohejbalovém turnaji
uspěly také hornopočernické týmy
Historicky první ročník zimního turnaje v nohejbale se konal 8. února 2014
v tělocvičně ZŠ Ratibořická ve spolupráci
s MČ Praha 20, zastupiteli a komisí sportu.
Tělocvičnu v Ratibořické vybral organizační tým ve složení Jaroslav Hojer, Petr
Měšťan, Jaroslav Kočí st. a Jaroslav Kočí
ml. záměrně, protože její prostory nabízejí
i další možnosti, jak účelně využít volné
chvíle mezi jednotlivými utkáními. Během
turnaje v nohejbale se tak odehrálo i několik her ve stolním tenise mezi přítomnými sportovci. Navíc má tělocvična balkon,
odkud mají diváci pěkný výhled po celé
sportovní hale.
„Na turnaj jsme pozvali deset amatérských
nohejbalových družstev, naše pozvání
přijalo devět z nich. Dvě z Plzně s názvy
Kyrychové sro a U lesa, dvě družstva z Prahy

8, která si říkají Pašeráci a Čimice, jedno
družstvo Conti mix přijelo z Čelákovic, čtyři
z Horních Počernic - Poupata, Horno porno,
Vodárna a Hykyty,“ říká jeden z organizátorů akce Jaroslav Kočí st. a dodává, že ve
výčtu startujících týmů byla dvě mužstva,
kde společně s chlapci bojovala i děvčata.
Jednalo se o mužstva Conti mix a Hykyty.
Průběh turnaje ukázal, že žádného velkého
favorita neměl. Odehrané zápasy končily
jen těsnými vzájemnými výsledky.

Před zahájením nohejbalového turnaje byla
stanovena jasná pravidla pro hru ve sportovní hale, aby nedocházelo ke zbytečným
nedorozuměním v průběhu zápasů. Poté
byla mužstva rozdělena do dvou skupin,
v jedné pět mužstev, ve druhé čtyři. Losování
do skupin bylo transparentní.
„Po odehrání šestnácti zápasů v obou základních skupinách se ještě hrály vzájemné zápasy mezi mužstvy, která
skončila na čtvrtém a pátém místě.
Z tohoto sportovního klání vzešli
dva soupeři pro mužstva, která vyhrála svoje základní skupiny. Poté
se v podstatě rozehrál klasický
pavouk, kde hrál první se čtvrtým
a druhý se třetím. Z následujících
zápasů se do bojů o medaile
dostala čtyři mužstva. O třetí místo
si zahráli borci z Horních Počernic
(Horno porno) a Plzně (U lesa),
finálový zápas mezi sebou odehráli
nohejbalisté z Horních Počernic
(Vodárny) a Čelákovic (Conti mix),“
popisuje průběh turnaje Kočí.
„Během odpoledne zavítala mezi
účastníky turnaje i starostka
Horních Počernic Hana Moravcová
a s napětím sledovala vyřazovací zápasy. Po celou dobu byl
s námi i Petr Rýpar a fotil hru,
dění v tělocvičně i vyhlášení
vítězů. Jeho fotografie si můžete
prohlédnout na ftp://fs.fscodes.cz/PeRy/
Nohejbal/. Vše dopadlo na jedničku, nikdo
se nezranil a rozcházeli jsme se s tím, že
se tento sluncem provoněný den opravdu
vydařil. Nezbývá, než se těšit na druhý ročník
zimního turnaje v nohejbalu v únoru 2015
v Horních Počernicích s přáním: sportu zdar,
nohejbalu zvláště,“ uzavírá Jaroslav Kočí své
povídání o vydařené akci a zve příznivce
tohoto sportu, aby se přišli za rok podívat
a povzbudit své favority.
-dmFoto Jaroslav Kočí a Petr Rýpar

Poháry pro vítězná mužstva
věnovala sponzorsky firma
Testalarm Praha s.r.o. Horní
Počernice. Konečné pořadí
na stupních vítězů:

1. Conti mix. - Čelákovice
2. Vodárny - Horní Počernice
3. Horno porno - Horní Počernice
4. U lesa - Plzeň
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Fakultní základní škola Chodovická
informuje o svých aktivitách
Malé školní arboretum

Krkonošské lyžování

V minulém roce u nás vzniklo školní arboretum jako první etapa projektu přírodní
učebny. Finanční prostředky jsme získali od
ministerstva životního prostředí v rámci 9.
výzvy Revolvingového fondu MŽP. V další
etapě plánujeme v arboretu umístit lavičky
a upravit cesty tak, aby zde mohla při vhodných klimatických podmínkách probíhat
výuka a relaxace žáků. Výsadbu realizovala
firma Jiří Matyska, na projektu se podílel
bez nároku na honorář Martin Severin.
Děkujeme.
Pavel Wild

V polovině ledna se žáci
sedmých tříd zúčastnili lyžařského výcviku
v Herlíkovicích, kde někteří zdokonalili své
schopnosti a začátečníci brzy zvládli techniku lyžování na výbornou. Šanci dostali
i milovníci snowboardingu, ti s bojovnějším
sportovním duchem nasadili také běžky.
Doplňkem byly pěší výlety a kolektivní
hry a soutěže. V rámci večerních programů přednášeli žáci předem připravené
vzdělávací prezentace. Náš obdiv si svým
poutavým vyprávěním o zajímavostech Krkonoš a náročné práci horské služby získal
její dlouholetý člen. Také my jsme se snažili
všechna horská pravidla dodržovat, takže
lyžařský kurz proběhl hladce a všichni jsme
se vrátili spokojení a plni elánu do dalšího
sportování.
Jiřina Lišková

Kniha je kamarád
Do letošního 5. ročníku soutěže, ve které
děti doporučují zajímavé knihy svým kamarádům, přišlo celkem 712 prací z 56 škol
z celé republiky. Za naši školu jsme odeslali
19 nejzdařilejších prací ze školní družiny
a od žáků 8. a 9. tříd. Máme velkou radost,
že mezi oceněnými je i práce Jana Bechyněho z 8. B). Gratulujeme!
Jana Prokopová

Bezkontaktní den s Alešem Valentou
Na pondělí 27. ledna bude skupina mladých sportovců z 2. stupně naší školy dlouho vzpomínat. Společnosti Grayling a Visa
Europe, generální partner Olympijských
her v Soči, je přizvaly k účasti na zábavně-sportovním odpoledni ve Skydive aréně
v Letňanech. Bezkontaktní den s Alešem
Valentou byl koncipován jako motivační
a mentoringová akce pro mladé začínající
sportovce. Nejsilnějším zážitkem byl pro
děti tříminutový let ve vzdušném tunelu.
Jana Remešová
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Ze života školního klubu
Děti mohou docházet do školního klubu
FZŠ Chodovická denně od 12:35 do 15:00.
Každý den je pro ně připraven program. Za
snahu a úspěch získávají body do celoročního hodnocení. Je příjemné sledovat, že
dokáží soutěžit a tvořit bez pomoci tabletů
či herních konsolí. Za příjemného počasí
tráví děti čas venku, kde využívají školní
areál nebo se vydávají hledat poklady při
geocachingu. Po náročném vyučování je
klub vítaným odpočinkem.
Jan Kittler

Expedice za polární kruh
V lednu se 4. oddělení školní družiny vydalo
na třináctidenní expedici do Grónska za
Eskymáky. Povídali jsme si o zajímavostech

z polárních oblastí a ze života Eskymáků,
vymysleli jsme i způsob, jak s nimi budeme
komunikovat a zažili spoustu dobrodružství. Lovili jsme velryby, plavili se na člunech, stavěli iglú ze sněhu i z papíru, hráli
si na ledových krách a stopovali medvědy.
Na závěr jsme celou expedici zhodnotili
a připomněli si, co jsme se naučili. Příště se
vydáme na cestu do Severní Ameriky. Moc
se těšíme!!
Zuzana Jakoubková

Zimní olympiáda na FZŠ Chodovická
Zimní olympijské hry probíhají nejen v Soči,
ale i na FZŠ Chodovická. Zahájení 1. zimní
olympiády proběhlo v prostorách velké tělocvičny. Při úvodním ceremoniálu zazněla
olympijská hymna a zástupci sportovců
napochodovali s olympijskou vlajkou, která
jim vlála po celou dobu soutěží. Za sportovce přednesl olympijský slib Jan Šebek ze
4.A a za rozhodčí učitelka Naďa Štofilová.
Poté žáci všech tříd vytvořili na ploše symbolické olympijské kruhy. Po slavnostním
zahájení vypukly olympijské soutěže.
V tělocvičně se soutěžilo v rychlém oblékání do výstroje lyžaře Ondřeje Banka
a v přesné střele Jaromíra Jágra. Na školním
hřišti proběhl slalom s lyžařským vybavením, v biatlonu jsme nahradili střelbu na
terč trefováním papírových koulí do koše.
Malí sportovci závodili s obrovským nasazením.
K olympiádě patří i trénování ducha. Žáci
4. a 5. ročníků si pro své mladší spolužáky
připravili zajímavosti o olympijských hrách,
seznámili je s jejich historií, hlavní myšlenkou a posláním.
Jana Valentová

Studenti už vědí, co je PEN klub
Výuku literatury zpestřil studentům předseda Českého centra Mezinárodního PEN
klubu Jiří Dědeček. Seznámil je s historií
i současnými aktivitami tohoto sdružení
a upoutal vyprávěním o svých cestách do
zemí, v nichž je svoboda slova pojmem
většinou neznámým nebo zakázaným. „Jiří
Dědeček je také známý písničkář, takže po
debatě se studenty ještě zazpíval své písně
ze sedmdesátých a osmdesátých let, čímž
celou besedu příjemně oživil,“ uvedla učitelka SOŠ Petra Bergmannová.

Lucerna plná krásy a elegance
V podvečer druhé únorové neděle se před
palácem Lucerna pomalu scházeli slavnostně oblečení prváci z SOŠ pro administrativu
EU. „Úderem sedmé hodiny se Lucerna rozzářila a moderátor zahájil tradiční maturitní a imatrikulační ples naší školy. Nejprve
připnuli třídní učitelé studentům prvních
ročníků stužky, potom se v záři reflektorů
objevili naši čtvrťáci v překrásných róbách
a oblecích, aby převzali šerpy, většinou s veselými nápisy,“ popsala slavnostní atmosféru učitelka Petra Bergmannová. Půlnoční
překvapení tentokrát předvedli nejen studenti, ale i zaměstnanci školy. Všichni slavili
velký úspěch.

Návštěva z Evropského parlamentu

Koncem ledna nás navštívila europoslankyně Olga Sehnalová. Během přednášky
seznámila studenty s náplní své práce v Evropském parlamentu a v následné diskusi
odpovídala na dotazy studentů. V doprovodu vedení školy si prohlédla celou budovu
a nahlédla i do výuky v několika třídách.

i v naší škole. Studenti mohli diskutovat například s hercem-bezdomovcem, s nemocným mozkovou obrnou, s neslyšící dívkou,
rumunskou dobrovolnicí, HIV pozitivním
umělcem či feministkou, vegetariánkou,
ekoložkou a ezoteričkou v jedné osobě.
Autoři příspěvků: Petra Bergmannová
a Vitaliy Grygorskyy, učitelé

Otevřeli jsme vlastní filmové studio
Ve čtvrtek 13. února ho slavnostním přestřižením pásky otevřel ředitel školy Roman
Liška. Filmové studio bylo vybudováno pro
studenty oboru mediální komunikace nákladem více než milion korun. Povede ho
profesionální kameraman, který doplní náš
pedagogický sbor. Věřme, že zde budou
vznikat jen samá kvalitní díla.

Živá knihovna vybízí k zamyšlení
Projekt Živá knihovna je založen na dialogu
lidí z menšin a jiných znevýhodněných skupin s širokou veřejností. Odhaluje tabuizovaná témata, informuje a vybízí k zamyšlení.
Na konci ledna se Živá knihovna uskutečnila

Studenti SOŠ pro administrativu EU navštívili
v rámci výuky tělesné výchovy Olympijský
park Soči na Letné a vyzkoušeli si některé
olympijské disciplíny, především bruslení,
běh na lyžích a biatlon.
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Primáni i maturanti prožili
večer plný hudby a tance na
imatrikulačním a maturitním plese
Byli jste nemocní, neměli co na sebe,
nechtělo se vám, či jste měli jinou výmluvu? Tak to jste udělali chybu, neboť
letošní ples hornopočernického gymnázia
23. ledna v Kongresovém centru na Vyšehradě byl opravdu vydařený. Krásné róby
maturantek, naleštěné boty maturantů,
rozpaky primánů a úsměvy přítomných
hostů.
Maturitní ples začínal standardním předtančením a pokračoval stužkováním primánů. „Začíná jim osm let plných přátelství

a poznání, než stanou tam, kde jsme teď
my, maturanti. Ještě osm let nemusí čelit
blížící se maturitě a přijímacím zkouškám
na vysoké školy. Zdá se to jako včera, kdy
jsme na jejich místě stáli my. Po slavnostním nástupu a šerpování maturitního ročníku přišel na řadu tanec s rodiči, profesory
a předání dárků třídním profesorkám, které
s námi měly trpělivost a pomáhaly nám,
i když jsme si to mnohdy ani nezasloužili,“ sdělily své pocity oktavánky Michaela
Žatecká a Hedvika Nová
„Pro většinu z nás to byl první ples v životě.

Chraňme zvířátka ve městě!

Netrpělivě jsme čekali na konec třetí vyučovací hodiny, kdy pro nás i maturanty ten
den končila výuka. Doma jsme většinu času
strávili přípravami. Společně jsme se pak
vydali na Vyšehrad, převlékli se do společenských šatů a následovala zkouška. Nadešel okamžik stužkování, poté překvapení
primánů. Oběma třídám se představení povedlo, všichni nadšeně tleskali,“ popsaly své
dojmy primánky Anna Dragonová, Karolína
Vaňoutová a Aneta Zelinková.
-red-

Víte, co znamená
echolokace? My už
to víme, protože
jsme se zúčastnili
projektu Zvířata
volně žijící ve městě,
který jsme si objednali v ekologickém
sdružení Podhoubí. S ekoložkou Zuzkou
jsme plnili různé úkoly. Moc se nám líbila
hra na lovícího netopýra, ale jako netopýři
bychom brzy asi zemřeli hlady. Psali jsme za
zvířátka inzerát, ve kterém si ježek, poštolka, netopýr, ropucha a sýkora přejí ideální
bydlení, sestavovali jsme jim jídelníček. Byli
jsme překvapení, jaké zvuky zvířata vydávají, ale uhádli jsme jich jen málo. Učili jsme
se, co dělat, když vypadne ptáče z hnízda,
jak se zachovat, když objevíme zraněné zvíře. Dramatizace situací nám šla moc dobře.
Uvědomili jsme si, jak je život zvířat volně
žijících ve městě obtížný, ale že jim i my děti
a naši blízcí můžeme hodně pomáhat.
Čtvrťáci ze ZŠ Spojenců
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ZŠ Ratibořická uskutečnila akci
ve prospěch UNICEF
Před třemi lety se učitelé a žáci rozhodli
pomáhat druhým a za prostředníka si
vybrali organizaci UNICEF. Z vybraných
peněz v minulých letech zakoupili školu
v krabici a dvě jízdní kola, v tomto školním
roce se rozhodli darovat něco mnohem
cennějšího: Šanci na život.
Uspořádali jsme v naší škole akci Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Jedná se
o projekt organizace UNICEF, jehož cílem je
získat finanční prostředky pro celosvětovou
očkovací kampaň. Jejím symbolem se stala
látková panenka vyrobená dobrovolníky,
která se nabízí k ,,adopci“ za stanovenou
cenu 600 Kč. Za tu je možné koupit očkovací látku proti šesti hlavním smrtelným
chorobám pro jedno dítě.
Po výzvě žákům, učitelkám, rodičům a prarodičům, zda by se nechtěli do akce zapojit
výrobou či následnou adopcí panenky,
jsme prožili několik velmi hezkých týdnů.
Téměř každý den někdo přinesl vlastnoručně vyrobenou panenku, kterých bylo
v den ukončení akce 57. Všechny jsme
v rámci Dne otevřených dveří 9. 12. 2013
nabídli k ,,adopci“. Mnohé z nich našly své
,,adoptivní rodiče“ už ten den, jiné později.
Pro zakoupení panenky se rozhodla také
řada tříd, ale dohodnout se a vybrat si tu
nejkrásnější nebylo vždy úplně jednoduché. Nakonec bylo adoptováno 40 panenek
a organizaci UNICEF jsme mohli s hrdostí
předat 24.000 Kč. Možná se ptáte, co bude
se zbylými 17 panenkami, ale akce s adopcí
na naší škole pokračuje až do konce května
a je tedy stále možné panenky adoptovat.

Prohlédnout si je
můžete v přízemí
hlavní budovy naší
školy. Velice si vážím všech báječných dětí z naší školy, které
se pustily do šití a vydržely, šikovných maminek, babiček a učitelek, které nejenom
šily, ale také pomáhaly s organizací. Velmi
děkuji všem, kteří přišli a panenku si koupili
s úmyslem pomoci někomu jinému. Řada
,,adoptivních rodičů“ byla zároveň tvůrci
panenek a jejich dar je tedy dvojnásobný.
Věřím, že v našich dětech vědomí pomáhat
druhým hluboce zakoření a povede jejich
kroky vždy správným směrem.
Hana Žáčková

O pololetních prázdninách pořádalo OS DT Borůvkovany pro
děti a mládež lyžařský zájezd do Jizerských hor. I přes nepřízeň sněhových podmínek se lyžáček vydařil. Děti se pod vedením lyžařských instruktorů zdokonalovali ve svém lyžařském
umění ve Ski-areálu Tanvaldský Špičák. Děkujeme všem našim
věrným lyžařů za účast a příští rok na horách nashledanou.
Za OS DT Borůvkovany Eva Wehrbergerová
www.borovany.cz

V únoru se byli prvňáčci ze ZŠ Stoliňská pochlubit svým mladším kamarádům z MŠ Spojenců, jak se už ve škole naučili číst.
Nemohli se dočkat, až předškolákům předvedou svoje čtenářské
dovednosti. Většině z nich totiž čtení jde už velmi dobře a jejich
malí kamarádi na nich mohli oči nechat. Záměrem této akce byla
podpora malých čtenářů v jejich snaze o zdokonalování čtenářských dovedností, dále pak rozvíjení vzájemných vztahů mezi
mladšími a staršími dětmi a motivace budoucích školáků.
Patricie Lamplotová
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Školka v Chodovické má blízko k přírodě
MŠ Chodovická získala před dvěma
roky titul Školka blízká přírodě, jemuž
předcházelo celoroční vzdělávání jedné
pedagožky spolu s rodičem. Nyní se skrze
nové poznatky aplikované do celoročního
plánu snažíme pozvolna vracet k přírodě,
která je nejprostší učitelkou života.
Ověřujeme si, že častý a delší pobyt venku
prospívá nejen tělesnému, ale hlavně
osobnostnímu rozvoji dětí. Při pohybu
v „necertifikovaném“ terénu se dítě učí být
samostatným, zodpovědným za sebe i své
okolí. Například při lezení na strom poznává
dítě své schopnosti, uvědomuje si co zvládne a co už ne, zvyšuje si sebevědomí a chuť
zkoušet a objevovat dál. Těmito osobními
zkušenostmi dítě poznává rizika a učí se jim
předcházet.
V současné společnosti je bezpečnost dětí
na prvním místě a dokonce můžeme mluvit
o nulové toleranci k drobným úrazům
a oděrkám. Nejradši bychom své potomky
vychovávali v hermetickém, absolutně
„ bezrizikovém“ obalu. Ale to právě děti
nepotřebují. Jsou zvídavé a pro svůj zdravý
rozvoj potřebují poznávat a měřit své hranice, zjišťovat co zvládnou a co je naopak pro
ně nebezpečné. I neúspěch má velký přínos

ve zjištění, že tudy cesta nevede a příště to
musím zkusit jinak.
K aktivitám v terénu je nepostradatelný zodpovědný průvodce se vztahem
k přírodě, důvěrou k dětem a především
k sobě samému. Takovou věc nelze nařídit,
takový člověk musí uzrát. Dobrá příprava,
znalost dětí, předvídavost situací a neustálý
přehled, to jsou základní kameny dobrého
pedagoga. Pak teprve bude dětem cenným

Děti chodí k zápisu
do školy s radostí
Na konci ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. My, žáci druhého stupně
víme, jaké to bylo, když jsme šli k zápisu. Proto jsme se rozhodli pojmout zápis pohádkově. Děti jdou k zápisu s pocity radosti a nadšení, co nového se ve škole naučí, ale
zároveň se i bojí toho, co je čeká. Proto jsme se převlékli za pohádkové postavy a nechali budoucí prvňáčky plnit úkoly, které jsme si pro ně připravili. Jednotlivé úkoly byly
zadávány tak, aby je předškoláci zvládli. Poté, co splnili všechny úkoly u všech pohádkových postav, šli do třídy, kde na ně čekala učitelka a povídala si s nimi. Přejeme novým
prvňáčkům hodně úspěchů ve škole a doufáme, že se jim bude na naší škole líbit.
Magdaléna Hofmannová,
foto Alyona Ivanova
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prostředníkem v poznávání světa a nových
možností.
Letos přihlásila ředitelka Dana Uhrová do
tohoto projektu celý pedagogický kolektiv
s tím, že jednotlivé přednášky absolvují
různé učitelky podle své volby. Celkový
vzdělávací efekt se pravděpodobně rozdrobí, ale dojde k osobním setkáním s lidmi
kolem lesní pedagogiky, jejichž myšlenkami a zkušenostmi se můžeme inspirovat
i v naší klasické „kamenné“ školce. Není
nutno přijmout vše za své, stačí udělat alespoň krůček zpět do řádu dokonale fungující
přírody.
Školení probíhají zhruba 1× měsíčně na
zajímavých místech s fundovanými lektory.
Učitelka Staňková vycestovala na několikadenní stáž do Německa, odkud přinesla
nové pohledy i zkušenosti (foto na http://
sbpberlin.rajce.idnes.cz). Ve stejné zemi
máme možnost čtrnáctidenního pobytu
v lesní mateřské škole. Závěrem studia
vypracujeme společnou kroniku, ve které
bude zmapováno, jak jednotlivá témata
prosákla do naší celoroční práce s dětmi.
Na podzim jsme pozváni na mezinárodní
konferenci, kde se bude naše MŠ prezentovat krátkým vstupem.
Kateřina Trutnovská, učitelka

Už pošesté pořádalo
Občanské sdružení
Chvalská škola karneval. V sobotu
15. února odpoledne se v tělocvičně chvalské školy objevilo mnoho
princezen, víl, pirátů, rytířů a mnoho
dalších pohádkových postav. Všechny děti tancovaly, soutěžily spolu
s klaunem Ferdou a medvědem
Bubo, kteří je po celé odpoledne bavili. Děkujeme žákům a rodičům, kteří se podíleli na přípravě karnevalu
a firmě Fruitisimo za čerstvé a svěží
občerstvení.
OS Chvalská škola

Víte, co je Králičí hop?
Zeznamte se s ním i s reprezentantkami
tohoto sportu z Horních Počernic
Tento oficiálně tři roky starý sport vznikl
v severských zemích (Norsko, Švédsko, Dánsko) před 44 lety. V roce 1970 byl v Norsku
založen první klub, který se věnoval právě
tomuto sportu.
Do České republiky ho přivezla Lada Šípová-Krejčová, která je nyní úspěšnou závodnicí
a neocenitelnou pořadatelkou závodů u nás.
V roce 2011 vznikl první klub, jehož náplní
byl a stále je králičí hop. Pro možnost pořádání závodů se ale muselo mnoho udělat,
a tak se první závod konal až 1. dubna 2012.
Králičí hop má čtyři disciplíny: skok daleký,
skok vysoký, křížená dráha (parkur) a rovinná
dráha. Skok vysoký začíná na 40 centimetrech a každé kolo se zvyšuje o 5 cm. Králíček
má tři pokusy na překonání dané výšky,
a pokud neuspěje, nepostupuje do dalšího
kola. Skok daleký začíná na 40 cm a z počátku se prodlužuje o 20 cm v každém kole.
Od jednoho metru pak o 10 cm a od dvou
metrů o 5 cm.
Křížená dráha a rovinná se dělí na čtyři
výkonnostní kategorie: lehká třída (max. 25
cm), střední třída (max. 35 cm), těžká třída
(max. 40 cm) a elitní třída (max. 50 cm).
V případě rovinné a křížené dráhy se běží
2 kola. Započítává se čas a trestné body,
které se dají nasbírat za shození tyčky či za
více doteků. Trestné body vás posouvají ve
výsledcích dolů.

mistryní České republiky ve skoku dalekém,
v těžkém parkuru pak se Snížkem. V Horních
Počernicích trénuje také mistryně Evropy
Petra Molkupová v lehké rovince s Oki Golden Kids. Mimo těchto úspěšných závodnic
zde trénuje Patricie Vrbová, která oslavuje
svůj první úspěch s králicí Sunny ve skoku
dalekém a začíná tu Karolína Pohanková,
Karolína Lésková a Tereza Hypšová.
Více o králičím hopu naleznete na stránkách kralicihop.weebly.com, kralicihopsani.
webnode.cz a klubkralicihop.webnode.cz
Zdroj fotografií: Petra Molkupová,
Patricie Vrbová, Tereza Hypšová

Rekordy v České republice
Rekord ve skoku vysokém (90 cm) drží
Kasper Golden Kids a Zeus od Modrého
jezera v péči Petry Če, rekord ve skoku dalekém (265 cm) skočil králíček Rambo Golden
Kids, jehož majitelkou je Lenka Špilerová.

Králičí hop v Počernicích
U nás máme reprezentantku Lenku Špilerovou, která je se svým králíkem Rambem
dvojnásobnou mistryní Evropy ve skoku dalekém a v lehkém parkuru a dvojnásobnou
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Restaurace SEZÓNA

DEGUSTAČNÍ VEČER S VINAŘEM 6.3. 2014 OD 18,00 HODIN

Les Jamelles - methode traditionel - sekt
AMUSE BOUCHE
*
Corbieres, Rocbére rosé, nebo Riesling medaile, Alsace
UZENÁ KACHNÍ PRSA S HRUŠKOVÝM CHUTNEY
*
Chardonnay, Les Jamelles
POLÉVKA Z CANDÁTA S ČESNEKOVÝM KAPUČÍNKEM
SYPANÁ DRCENÝM KMÍNEM
*
Les Combelles rouge, Cotes du Rhone
KRÁLIČÍ HŘBET S KONFITEM Z ČERVENÉ ŘEPY, ANÝZOVÉ PYRÉ
*
Chateau Coutinel Elixír, Frontonnais
JELENÍ FILET V SILNÉ HŘÍBKOVÉ ŠŤÁVĚ, ŽEMLOVÝ KNEDLÍK
BALENÝ VE SLANINĚ
*
Gaillac, Arborescence, bílé sladké
NUGÁTOVÁ TERINKA S OMÁČKOU Z MALTSKÉ WHISKY
A VANILKOVOU ZMRZLINOU
*
Káva espresso
Cena 1.490,-/1 osoba

REZERVACE A ZAKOUPENÍ VSTUPENEK: 777 205 829, alice@chvalskatvrz.cz, Restaurace SEZÓNA,
Na Chvalské tvrzi 858/11, Praha 9 - Horní Počernice, 193,00, www.restauracesezona.cz

Nákupem na řemeslném jarmarku v Lysé
můžete pomoci nemocnému Vašíkovi
Na začátku byla touha obnovit v Lysé nad Labem tradici řemeslných
jarmarků. Je tu sice obrovská výstavní plocha s bohatým programem
po celý rok, ale nějak ty trhy, promiňte mi, postrádají ducha. V dnešní
době u nás stále žije spousta šikovných lidí, kteří ovládají stará řemesla nebo se věnují nějaké modernější tvorbě. Všechny je ale spojuje
láska k tvoření a snaha vyrobit něco kvalitního a hezkého. Takže proč
je nepodpořit, nepozvat na jedno místo v jeden čas a přizvat k tomu
další lidi?
Úspěšný pilotní ročník jarmarku nás přesvědčil, že má cenu pustit se
do organizace dalšího.
Letošní rok se návštěvníci mohou těšit dokonce na dva. První letošní jarmark se bude konat 5. dubna od 10 hodin na Náměstí Bedřicha
Hrozného v Lysé nad Labem. Druhý je plánován na říjen. Součástí
jarmarku budou opět ukázky staročeských i novodobých řemesel
a umění, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a prodej materiálu pro tvoření.
Při příznivém počasí se návštěvníci mohou těšit na ukázku agility, zato
divadélko bude za každého počasí. Jarní akcí bychom rádi podpořili
pětiletého Vašíka Smolu z Litole, který má špatně vyvinutou míchu
a mnoho dalších zdravotních problémů. Péče o něj je velice nákladná
a potřebuje již místo kočárku elektrický vozík, na nějž rodina v současné době střádá. Uvítáme jakoukoliv finanční podporu akce, která
pomůže jednomu konkrétnímu a potřebnému člověku.
Vašíkovi se snaží pomoci spousta lidí, kteří pro něj sbírají víčka nebo
posílají větší či menší finanční obnosy. Sdružení Andělé bez křídel vybralo na Vašíka v projektu s názvem Elekrický vozík pro Vašíka slušný
obnos peněz. Bohužel ale k dosažení částky ve výši 84 tisíc Kč, což
je částka za invalidní vozík, který byl Vašíkovi doporučen, vede ještě
dlouhá cesta. Pojďme ji spolu trochu zkrátit.
Michaela Tesařová
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HLEDÁME kolegu/kolegyni

PRO VEDENÍ MARKETINGU
pro firmu TESTIMA, spol. s r. o. v Horních Počernicích
Předmětem činnosti bude vedení a podpora prodeje produktů
firmy, starost o webové a jiné elektr. kanály prezentace.
Spolupráce s pracovníky odpovědnými za jednotlivé produktové oblasti, zpracování statistik, rozvoj prodeje a vývoje.
Požadujeme: ekonomické vzdělání, znalost AJ slovem i písmem,
dobré komunikační a prezentační schopnosti, řid. pr. B, dobrou
znalost práce s PC, technicky zaměřenou osobnost, nejlépe se
zkušeností v marketingu produktů pro průmysl.
Vaše CV zašlete prosím s fotografií na testima@testima.cz

ZAJÍČEK
ZAJÍČEK NA KONI SE LOUČÍ SE ZIMOU
Zajíček
na koni se loučí se zimou

Jaro přišlo mezi nás,
S
pojďme si zas spolu hrát.
Projedem se na koních.
Zveme V
Schválně, kdo nás dohoní?
která se koná v sob
Začátek
akce v 9
Zveme Vás a Vaše děti na tradiční jarní akci,
Předpok
která se koná v sobotu 22. března 2014 v Bučovicích u Votic.
Začátek akce v 9:30 na statku č.p. 19 v Bučovicích u Votic.
Na programu
je vyjížďka
Předpokládaný
konec mezi 14. a 15. hod.

Snasebou
helm
Na programu je vyjížďka
koních, arteterapie,vlastní
čtení pohádek a dalšíoběd,
zábava.
pláštěnku ideálně s sebou)
S sebou vlastní oběd, helmu (stačí cyklistická), oblečení dle počasí (holínky a
pláštěnku ideálně s sebou). K dispozici je mikrovlnná trouba, varná konvice a
Cena:
dítě
otevřené
ohniště. s handicapem zd
sourozenců m
Cena: dítě s handicapem zdarma, dítě 200 Kč, sourozenec 100 Kč, v případě více
D
sourozenců možná sleva. Členové KPZ: 50 Kč/dítě.
Dědovská Jana, tel.: 7
Kadlecová
Zdenka,
tel.:
Další informace a přihlášky:
Dědovská Jana, tel.: 728 732 688, mail: dedovska.jana@gmail.com,
Kadlecová Zdenka, tel.: 602 261 639, mail: zdenca.kadlecova@gmail.com.
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Při zakoupení
jakéhokoliv
krému Vichy
micelární voda v ceně
300,- Kč ZDARMA
(nabídka platí do vyčerpání dárků)

LÉKÁRNA LIPÍ U KLINIKY
ADRESA Lipí 2556/3
TELEFON +420 725 537 096
E-MAIL info@lekarnalipi.cz
PROVOZNÍ DOBA
Po – Pá 08:00 – 16:30

V nově otevřené, moderní lékárně
s příjemným a zkušeným personálem
nabízíme poradenství a kvalitní služby.

184x131.indd 3
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inzerce
ušetřím vám čas, uklidím
a vyžehlím, nakoupím, uvařím,
popř. ohlídám dítě.
pečlivá, a spolehlivá. 774 055 571

odhady nemovitostí a projekty
provede rychle
soudní znalec ing. smetana.
tel.: 281 924 588, 602 970 835

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

ÚČETNICTVÍ, DAně, PORADENSTVÍ,
ekonomika
(ZA ROZUMNÉ CENY)
e-mail: milan.MIKULAS@CZ
TEL.: 602 395 677

čištění koberců a mytí oken.
cena 15 kč/m². doprava zdarma.
tel.: 605 567 053
vyklízení-stěhování. vyklízení bytů,
pozůstalostí, sklepů.
odvoz starého nábytku k likvidaci.
stěhování všeho druhu.
T.: 773 484 056
elektroservis-608 027 677
opravy-údržba-instalace
41 letá vše s aj a praxí v auditu,
jako sam. i hl. účetní hledá práci.
pc: word, excel, money s3, sap, 6k.
tel.: 606 180 151
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

pronajmu kanc. prostory v hor.
počernicích, ratibořická 1166. celkem 200 m² (6 kanceláří, hala, soc.
zařízení) pod uzamčením, v přízemí,
po rekonstrukci. cena 125 kč/m² +
náklady na energie. tel.: 774 347 262
žehlení na zakázku – rychle, levně,
s dovozem do domu.
tel.: 776 738 587
instalatérské a topenářské
práce, svářeč s odbornou kvalifikací, tlakové a revizní zkoušky.
kvalita a spolehlivost.
tel.: 775 961 432
horní počernice

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, E-MAIL:
LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, TEL.:
603 418 333, 281 920 134
nabízím úklidové služby, sazba dle
rozsahu a domluvy cca 140 kč/h.
728 781 801
hospoda v horních počernicích
hledá kuchaře, kuchařku a ženu
na úklid a mytí nádobí. 603 946 189
sídlo pro s.r.o., místo pro podnikání
osvč v praze 9 nebo 10.
tel.: 728 991 247
www.sidloprofirmupraha.cz
obchodní zástupce - řp sk. b přijmu
na zkr. pr. úvazek.
obchod@elcoyote.cz
tel.: 281 925 060
hledám dlouhodob. pronájem 1+1
nebo 2+1 v h. poč. část. zař. do 8000
s popl. nejlépe v rd.
tel.: 722 251 218 volat kdykoli.

Zveme vás na výstavu kol
s možností jejich otestování

ve dnech 15. – 16. 3. 2014 od 11 do17 hodin
v prostorách prodejce kol Bike Ranch na Křovinově náměstí 6 (ve dvoře)
Ve spolupráci s komisí sportu HP a prodejnou Bike Ranch pořádáme cyklo víkend, kde si kola můžete nejen
prohlédnout, ale i projet. Připravili jsme pro vás možnost vyzkoušet a otestovat kola z produkce 2014
značek: FELT, MERIDA, KELLYS a GIANT. V případě totálního selhání počasí je náhradní termín 12.–13. 4. , ale
v takovém případě vás budeme včas informovat.
Je pro vás připraven velmi zajímavý mix kol od výše uvedených značek. Seznam modelů zveřejníme na
webových stránkách týden před akcí a budeme jej postupně doplňovat o modely, které teprve dorazí do
naší republiky. Systém rezervací zveřejníme s prvním seznamem kol. Sledujte proto bedlivě stránky www.
bikeranch.cz , protože kdo dříve zarezervuje, ten také dříve pojede. K dispozici by mělo být 30 až 40 kol, takže doufáme, že se dostane na všechny zájemce. Budeme se snažit, abyste mohli vidět všechny top modely,
například novinky od SCHWALBE (dlouhodobě nejlepší cyklistické pláště na světě), stánek výrobce oblečení
na kola firmy Sýkora, který mimochodem už 15 let obléká místní KELLYS Bike Ranch tým. Dále pak prezentaci sportovní výživy INKOSPOR, jejíž produkty náš tým rovněž využívá. O dalších prezentacích se stále ještě jedná, proto sledujte stránky www.bikeranch.cz.
Prodejna bude otevřena po celou dobu testování a pro každého, kdo se aktivně zúčastní, bude připraven malý dárek. Malá tombola
bude určitě!
Michal Douša
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Nabízím

majitelům nemovitostí:






bezplatnou konzultaci
přípravu prodejní strategie a propagace
účinnou inzerci na internetu i v tisku
vlastní rozsáhlou databázi nemovitostí
zařazení do vyhledávače nemovitostí REMAX

zájemcům o nemovitost:







smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené informace
informace o novinkách ještě před zahájením inzerce
rychlé vyřízení hypotéky u všech bankovních domů
možnost nezávazné schůzky s hypotečním poradcem
výběr z široké nabídky
vyhledání nemovitostí na míru

oběma stranám:





profesonální přístup a zkušenosti
právní ošetření u externí advokátní kanceláře
bezpečnou a pojištěnou úschovu finančních částek
kompletní servis až do dokončení transakce

✆ 606 796 657

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

martin Drlička

Váš realitní makléř z Horních Počernic

bydlím zde s Vámi

martin.drlicka@re-max.cz

Prodej nového bytu
4+kk/108m2,
Domínská ul., Újezd nad Lesy

Prodej cihlového bytu 4+kk
86m2, po rekonstrukci na klíč,
Novolhotská, Újezd nad Lesy

Prodej nízkoprovozního domu
ŘRD 4+kk/G 116m2, K Beránce,
Horní Počernice

Prodej – velmi luxusního
RD, Domkovská,
Horní Počernice

Vaše
nemovitost
mohla být
i zde.

PostouPení prosperující
restaurace, Na Chvalské tvrzi,
Horní Počernice

Prodej bungalovu 5+1/2G
na pozemku 1.400m2,
Jeřiká, Horní Počernice

Prodej bytu 3+1
v cihlovém domě,
Lipí, Horní Počernice

