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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  dubnu 2013dubnu 2013

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Autorem fotografi e na titulní straně je Jan Kolář, který získal 2. místo v soutěži Horní Počernice mýma očima.

3. 4.  18.00 QUATTROM – VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ, VÝTVARNÝCH OBJEKTŮ A GRAFIKY DIVADLO H. POČERNICE

6. 4.  15.00 O MLSNÉ PRINCEZNĚ DIVADLO H. POČERNICE

6. 4.   9.00–12.00 BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB  MUM, MEZILESÍ 2058

6. 4.-16. 6.   VÝSTAVA POHÁDKOVÁ PŮDA VE SKLEPENÍ ZÁMKU  CHVALSKÝ ZÁMEK

do 7. 4.  VÝSTAVA MAXIPES FÍK A AUTOPOHÁDKY CHVALSKÝ ZÁMEK

7. 4.  19.30 DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA  DIVADLO H. POČERNICE

9. 4.  14.00  ZÁMECKÉ POSEZENÍ S EVOU CUDLÍNOVOU, FARÁŘKOU CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ CHVALSKÝ ZÁMEK

10. 4.  19.30 MŮŽU K TOBĚ?  DIVADLO H. POČERNICE

do 12. 4.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. SEDLÁKOVÉ  SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30

13. 4.-26. 5.   VÝSTAVA JAK SE ŽILO V HORNÍCH POČERNICÍCH CHVALSKÝ ZÁMEK

13. 4.  15.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY JAK SE ŽILO V HP + ŽIVÉ OBRAZY Z HISTORIE CHVALSKÝ ZÁMEK

14. 4.  15.00 KOCOUR V BOTÁCH  DIVADLO H. POČERNICE

14. 4.  10.00 –17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S POPELKOU A PŮDOU VE SKLEPENÍ CHVALSKÝ ZÁMEK

14. 4.   14.00–17.00 ZÁKRUTA 2013 – RODINNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S DOPRAVNÍ TEMATIKOU ZŠ STOLIŇSKÁ

do 24. 4.  Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OLAFA DEUTSCHE  CHVALSKÝ ZÁMEK

do 25. 4.  UMĚNÍ A ŘEMESLO: VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ  CHVALSKÝ ZÁMEK

15. 4.  10.00 –18.00 DEN ZEMĚ  PŘED ZŠ RATIBOŘICKÁ 1700/28

17. 4.   18.00 KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ  SÁL KD KYJE

18. 4.  16.00  JARNÍ PLES SENIORŮ  ŠPEJCHAR, CHVALSKÁ TVRZ

18. 4.  19.30 MYDLIBABA A TY DRUHÉ ANEB TŘIKRÁT DO ČERNÉHO  DIVADLO H. POČERNICE

19. 4.  15.00  PRVNÍ POČERNICKÝ BAZÁREK KNIH  KAVÁRNA DIVADLA HP

19. 4.  17.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY D. VANDĚLÍKOVÉ  SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30

22. 4.  18.00 VI. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY  SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30

22. 5.  OD 13.30 CHVALSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍCH POČERNICÍCH  HŘIŠTĚ U ZŠ STOLIŇSKÁ

23. 4.  18.30 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJŮ K. MIROŠNÍKA  SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30

23. 4.  19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI  DIVADLO H. POČERNICE

25. 4.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ  GALERIE 14, ČERNÝ MOST

25. 4.  18.30–20.30 KDY ZAČÍT S DĚTMI ČÍST? JAK PRO NĚ VYBÍRAT KNÍŽKY?  MUM, MEZILESÍ 2058

26. 4.-12. 5.   VÝSTAVA AUT – VETERÁNŮ NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU  CHVALSKÝ ZÁMEK

27. 4.  10.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL A AUTY VETERÁNY  CHVALSKÝ ZÁMEK

27. 4.  18.00 POSLEDNÍ LÉTO SARAH BERNHARDT  DIVADLO H. POČERNICE

27. 4.  10.00–16.00 TANEČNÍ WORKSHOP VE STYLU STREET DANCE  ZŠ STOLIŇSKÁ

27. 4.  VETERAN PARTY CHVALSKÁ TVRZ

30. 4.  14.00 ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ TVRZI (MYŠ A MAŠ, ŽLUTÝ PES, BEATLES REVIVAL) CHVALSKÝ ZÁMEK

od 30. 4.-2. 6.   VÝSTAVA INTERFERENCE – OBRAZY R. PAUCHA A T. MACHOLDOVÉ  CHVALSKÝ ZÁMEK

2. 5.  OD 18.00 SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY R. PAUCHA A T. MACHOLDOVÉ CHVALSKÝ ZÁMEK

7. 5.  9.00  TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO SPORTOVNÍCH TŘÍD   FZŠ CHODOVICKÁ

Přijďte s radními na pivo!
Setkání se koná ve čtvrtek 11. dubna 2013 
od 18.00 hodin ve sportovním areálu na Xaverově 
v restauraci U Bobra.

Zajděte na pivo a proberte s námi, 
jak jde život v Horních Počernicích.
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Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE
■   DOPRAVNÍ STUDIE

Na Chvalském zámku proběhlo veřejné 
slyšení ke zpracované dopravní studii. 
Připomínky občanů, zaslané do 31. 3. 
2013, budeme zpracovávat a konečný 
materiál předložíme do konce dubna. 
Informace najdete na webových strán-
kách ÚMČ.

■   KOVODEMONT

Proběhlo místní šetření a byly stanoveny 
podmínky provozu fi rmy za železniční tratí, 
která zpracovává kovový materiál. Jedná 
se sice o průmyslovou zónu, ale jelikož je 
v blízkosti obytné zástavby, byly stanove-
ny podmínky provozu tak, aby nedochá-
zelo k narušení klidného bydlení občanů 
především ve večerních hodinách, ve 
dnech pracovního klidu a o svátcích.

■   MIMOŘÁDNÉ ZMČ

V březnu bylo svoláno mimořádné ZMČ 
Praha, kde se diskutovalo o souhlasu 
zastupitelů s podáním projektu na IT 
a o schválení smlouvy na bezúplatný 
převod knihovny.

■   SENIOŘI A PREVENCE 
KRIMINALITY

Na Chvalském zámku proběhla před-
náška pro naše seniory, kde se do-

zvěděli, jak se účinně bránit různým 
podvodníkům, kteří se soustředí právě 
na starší lidi.

■   OTEVŘENÍ CČM

Otevření CČM po rekonstrukci zna-
mená nejen lepší dostupnost mnoha 
obchodů a služeb pro naše občany, ale 
též zvýšení dopravy v Horních Počerni-
cích. Se zástupci MČ Praha 14 a CČM 
ji budeme monitorovat a v případě 
enormního nárůstu dopravy problém 
společně řešit. 

AKTUÁLNĚ
■   MÚK BERANKA

Z jednání s ředitelem ŘSD pro Prahu 
Ing. Kroupou o mimoúrovňové křižo-
vatce Beranka vyplynulo, že k zajiš-
tění koordinace této stavby musí být 
sepsáno memorandum mezi ŘSD, hl. m. 
Prahou a Středočeským krajem. V této 
záležitosti jsme už jednala na magistrá-
tu s ředitelem OMI a začátkem dubna 
proběhne jednání s radním pro dopravu 
ze Středočeského kraje. Memorandum 
by mělo být podepsáno co nejdříve, 
abychom se zase posunuli o malý krů-
ček k realizaci této pro Horní Počernice 
významné dopravní stavby. 

■   PROTIHLUKOVÝ VAL

Na základě jednání s ŘSD jsem Radě 
MČ Praha 20 předložila záměr vybudo-
vání protihlukového valu v okolí biolo-
gických rybníků u dálnice D11. Záměr 
vybudování protihlukového valu.
Z důvodu hluku z dopravy z nadřaze-
ných komunikací, které obklopují Horní 
Počernice, jsem zahájila jednání na 
ŘSD a postupně jsme se posunuli do 
fáze příprav stavby protihlukového valu. 
V současné době je nutné zjistit geolo-
gický průzkum, pořídit hlukovou studii 
a také zjistit ekonomiku této stavby.

CO PLÁNUJEME
■   NÁKLADNÍ DOPRAVA VE ŽLÍBKU

S odborem dopravy MHMP připravuje-
me plán, jak zakázat vjezd nákladních 
automobilů do ulice Ve Žlíbku.

■   MOŠTÁRNA

Po převodu budovy a pozemků bývalé 
ČOV Chvalka do vlastnictví Horních 
Počernic jsem se setkala s našimi 
zahrádkáři a plánovali jsme nutné 
opravy budovy tak, abychom zde mohli 
moštovat ovoce z vašich zahrádek už na 
podzim tohoto roku.

Hana Moravcová, starostka

Vážení spoluobčané,

letošní zima je snad už nenávratně za námi, proto bych ráda poděkovala všem, kteří se na zimní údržbě 
podíleli a snažili se v rámci svých možností udělat vše pro zajištění schůdnosti a sjízdnosti našich komuni-
kací. Vím, že ne vždy byl stav vozovek ideální, ale u většiny z vás jsem se setkala s pochopením výjimečné 
situace a velmi si vážím vaší pomoci při úklidu chodníků. 

Začala doba velikonoční, pro křesťany nejvýznamnější svátky a slavnost vzkříšení Ježíše Krista, pro nevěřící svátky jara 
a oslava země probouzející se k životu. Jaro je tedy konečně tady. Kromě oslav to pro nás taky znamená každoroční úklid veřej-
ných prostranství, zametání komunikací a chodníků. Děkuji vám tímto za pomoc při jarním úklidu obce, vždyť udržování čistoty 
a starost o lepší a krásnější vzhled Horních Počernic je naším společným přáním. 

Dalším naším úkolem je provést naplánované investice, které jsou připravené a schválené pro rok 2013. Pro naši městskou 
část to znamená především omezení běžných měsíčních výdajů a kapitálové výdaje čerpat pouze na rozpočtové akce a projek-
ty zahájené před rokem 2013. Jak jsem vás už informovala v lednovém Hornopočernickém zpravodaji, v rámci dotačních vztahů 
Prahy s městskými částmi jsme pro letošní rok dostali cca o tři miliony korun méně než v loňském roce. Důležité však je, že 
máme v rozpočtu peníze na dokončení kanalizace v Domkovské ulici a následnou rekonstrukci komunikací. Čeká nás mnoho 
dalších, možná méně náročných, ale přesto významných akcí. Doufám, že se nám je společnými silami podaří splnit a že Horní 
Počernice budou zase o něco krásnější pro naše občany i pro návštěvníky. 

Přečtěte si uvnitř čísla o všem, co se u nás dělo v březnu, a přijměte pozvání na akce, které jsme pro vás připravili na duben a za-
čátek května. Je jich opravdu hodně, ale ty nejvýznamnější se týkají oslavy pátého výročí otevření Chvalského zámku. V sobotu 13. 
dubna zde zahájíme výstavu Jak se žilo v Horních Počernicích a 1. května bude zámek celý den zdarma otevřený pro veřejnost. 

Přeji vám krásné velikonoční svátky a slunečné jarní dny plné optimismu.
Hana Moravcová, starostka
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Hledáme sportovní talenty 

Naše FZŠ Chodovická opět nabízí šanci 
všem dětem, pro které je sport radostí 
a přirozenou součástí života. Letos už 
šestnáctým rokem pořádá úspěšná hor-
nopočernická sportovní škola talentové 
zkoušky do třídy s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy /6.– 9. roč./ pro školní rok 
2013/2014. Talentové zkoušky se konají 
7. května od 9.00 ve sportovním areálu 
školy a jsou určeny žákům současných 
pátých ročníků. Sportovní třída je vhodná 
především pro žáky, kteří mají zájem 
o sportovní aktivity, jsou prospěchově 
nadprůměrní a umějí se chovat v duchu 
fair play. Tak neváhejte a určitě na talen-
tovky do FZŠ Chodovická přijďte!
Bližší informace naleznete na
www.fzschodovicka.cz a na stránce 
FZŠ v tomto čísle.

První proměny na zahradě 
školky MŠ Chodovická 

Výběrové řízení na vybavení zahrady 
školky probíhá, nicméně k prvnímu kroku 

v její proměně v příjemné místo pro dětské 
hry už došlo. „Díky velké pomoci odboru 
místního hospodářství ÚMČ Praha 20 
se podařilo vymodelovat na školkové 
zahradě pahorek, který bude určitě 
cenným a hlavně inspirativním prvkem 
pro hry a spontánní pohyb dětí,“ říká 
Karolína Klímová ze SRPMŠ zdejší školky. 
„Ráda bych proto za všechny rodiče i děti 
poděkovala za velkou pomoc vedoucímu 
odboru panu Píšovi a panu Medunovi, 
který při modelaci pahorku v zahradě 
školky opravdu kouzlil! Výsledek je moc 
hezký. Jinak se zaměřujeme i na zahradní 
přístřešek, který bychom chtěli proměnit 
v užitečnou učebnu v přírodě. Chceme ho 
vyklidit, lehce vylepšit primalexem a začít 
používat. Rádi bychom se proto obrátili 
na počernické fi rmy, zda by nám některá 
z nich nechtěla mírně vypomoci například 
se zednickými pracemi. Krásná školková 
zahrada bude určitě radostí pro všechny!“

Setkávání plné nových plánů 

Projekt pravidelných setkávání školáků 
ze ZŠ Stoliňská a jejich kamarádů ze ZŠ 

praktické a speciální Bártlova a DC Papr-
sek s přicházejícím jarem nabírá obrátky. 
Ředitelka z Bártlovky Mgr. Alžběta Cibo-
chová se chystá zajít za dětmi z chvalské 
školy na besedu. „Poté, kdy deváťáci už 
ze školy odešli, jsou do našeho kamarád-
ského školního setkávání zapojeny mladší 
děti,“ říká. „Chci s nimi mluvit o tom, jak 
jsou jejich přátelství navázaná s dětmi, kte-
ré jsou kvůli svému zdravotnímu postižení 
v životě různě znevýhodněné, důležitá. 
Jak velký význam má pro tyto děti právě 
vzájemná komunikace, hry, společně 
sdílené prožitky. Jsem ráda, že v našich 
společných aktivitách pokračujeme a za 
nás mohu říci, že děti ze ZŠ Stoliňská 
pozveme v nejbližší době na návštěvu 
do Paprsku.“ Děti ale plánují v dubnu 
i společný jarní výlet. Podle paní učitelky 
Zmekové ze ZŠ Stoliňská bude jeho cílem 
park Mirakulum v Milovicích. Je čerstvě 
otevřený, plný zajímavých atrakcí a s lesní 
stezkou plnou překvapení.

Tak užívejte jara a myslete přitom, stejně 
jako děti ze ZŠ Stoliňská, i na ostatní!

Mgr. Alena Štrobová, radní

Informace ze školství
V nedávných dnech proběhly v naší městské části zápisy do mateřských školek, pro rodiče je to 
téma velmi aktuální. V počernických školkách dorazilo k zápisu celkem 379 dětí – do MŠ Chodovická 
205, do MŠ Spojenců 92 a do MŠ Na Křovinově náměstí 82 dětí. Paní ředitelky nyní spolu se svými 
kolegyněmi pečlivě zvažují přijetí dětí na základě předem stanovených kritérií, ze zákona dají přednost  
především dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 A MĚSTSKÉ CENTRUM PRAHY 20

SRDEČNĚ ZVOU NA CHVALSKÝ ZÁMEK
1. KVĚTNA 2013 OD 9 DO 17 HODIN NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U PŘÍLEŽITOSTI 5. VÝROČÍ OTEVŘENÍ TÉTO VÝZNAMNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Přijďte si připomenout historii zámku i našich původních obcí návštěvou výstavy 
Jak se žilo v Horních Počernicích, na které se mnozí z vás podíleli.

VSTUP ZDARMA Hana Moravcová, starostka Prahy 20          
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku
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Šahen Chačatrjan je z Horních Počernic 
a v taneční škole BDS Academy se šes-
tým rokem věnuje Street dance. Ve zmíně-
ném tanci je dokonce vicemistrem Evropy. 
Street dance je pro něj ale mnohem víc 
než jen pohyb, je pro něho způsobem 
existence. „Tanec pro mě znamená 
osvobození od všednosti,“ vysvětluje. „Je 
povznášející, emotivní, dodává mi energii. 
Navíc, pokud se tancování opravdu věnu-
jete, jezdíte na závody nebo různá setkání. 
Díky tanci jsem tak poznal spoustu zemí 
a hlavně hodně příjemných lidí.“

Nedávno Šahena napadlo, že zkusí vy-
hledat v Počernicích další taneční talenty. 

Zázemí pro zkoušky našel v nově oprave-
né klubovně areálu Střediska křesťanské 
pomoci na Křovinově náměstí a skupinku 
malých tanečníků doplnil právě dětmi, 
které se svými matkami bydlí v tamějším 
azylovém domě. Každé pondělí a pá-
tek od 16 hodin se klubovnou rozezní 
moderní hudba a pestrá skupinka dětí 
se ve stylu Street dance roztančí. „Děti 
z našeho azylu si tancování moc oblíbily,“ 
říká sociální pracovnice Ivana Kozderková. 
„Šahen je dokázal získat, nadchl je pro 
pohyb a ony k němu na tréninky pravi-
delně a s nadšením docházejí. Využívají 
tak možnosti předvést a zdokonalit svůj 
obrovský pohybový talent a smysl pro ryt-

mus.“ Šahen jen doplňuje: 
Víte, je skvělé vidět, že děti 
tancování baví. Mám pocit, 
že z něčeho v životě na-
jednou mají radost a přímo 
vidíte, že jsou, stejně jako 
já sám, při tancování úplně 
šťastné.“

V dubnu Šahen Chačatr-
jan připravuje i společný 
taneční workshop s o.s. 
Neposeda v tělocvičně ZŠ 
Stoliňská.

aš

Street Dance se Šahenem
MČ Praha 20 a o.s. 
Neposeda, které v Horních 
Počernicích provozuje 
nízkoprahový klub pro děti 
a mládež, zvou všechny 
zájemce o tanec a pohyb 
v sobotu 27. dubna 2013 od 
10.00 do 16.00 hodin do ZŠ 
Stoliňská na Chvalech na 
taneční workshop 

ve stylu 

Street Dance
Mladí návštěvníci tu dostanou 
příležitost zatančit si a zdarma 
se naučit nové tance nejen 
ve stylu Street Dance přímo 
pod vedením talentovaného 
tanečníka z Horních Počernic 
Šahena Chačatrjana.

Přijďte, uvidíte, 
že Street Dance 
za to stojí!

Začleňování osob na trhu práce
Ve Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice začal 
zajímavý projekt fi nancovaný z Evropského sociální-
ho fondu, Státním rozpočtem ČR a Hlavním městem 
Praha. Projekt byl zahájen 1. ledna 2013 a realizace 
je naplánována na dva roky. Projekt je určen pro 
příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišné-
ho sociokulturního prostředí a pro osoby po výkonu 
trestu. Je zaměřen na podporu nezaměstnaných osob, 
znevýhodněných při vstupu na trh práce v důsledku 
příslušnosti k některé z těchto skupin. Projekt přispívá 
ke zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodně-
né osoby, zvýšení pravděpodobnosti udržet si zaměst-
nání a nalezení vhodného pracovního místa.

Zájemcům o vstup do projektu nabízíme: individu-
ální jednání, rozvoj a prohloubení návyků a doved-
ností k nalezení a udržení pracovního místa, pomoc 
v řešení osobních překážek, které brání zájemci 
v nalezení a udržení pracovního místa, získání zá-
kladních dovedností při práci s počítačem, možnost 
zajištění účasti na rekvalifi kačních kurzech a možnost 
získání práce na pracovní smlouvu (hrazené zdravotní 
a sociální pojištění).

Pokud máte o účast v projektu zájem a získat více 
informací, kontaktujte nás na adrese: Středisko křes-
ťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo náměstí 
11/16, Praha 20 – Horní Počernice, v kancelářích 
na budově B nebo na telefonním čísle: 737 207 315, 
281 091 718 či e-u: projekt@skphopo.cz

Aneta Žďárská, sociální pracovník
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Pozvánka na Den Země

Výzva pro chovatele psů

Odbor životního prostředí a dopravy ve 
spolupráci s odborem sociálních věcí 
a školství a odborem rozvoje veřejného 
prostoru Magistrátu hl. m. Prahy Vás 
srdečně zve, stejně jako v loňské roce, 
na oslavu Den Země, která se uskuteční 
15. 4. 2013 od 10 do 18 hod. na prostran-
ství před ZŠ Ratibořická 1700/28 (silnice 
a chodníky bez provozu).

Svátek Den Země je mezinárodním svát-
kem životního prostředí, jehož cílem je 
upozornit obyvatele planety na dopady 
civilizačních procesů na životní prostředí 
a zároveň hledat cestu k nápravě. Svá-
tek byl poprvé slaven v roce 1970 v USA 
a dnes se slaví na celém světě. 

Tato informační kampaň je určená široké 
veřejnosti a je zaměřena na poznávání 
přírody a ochranu životního prostředí.

Hlavním tématem kampaně bude sys-
tém třídění a recyklace odpadů v Praze, 
chráněná území, lesní celky a vodní toky 
(OSN vyhlásila rok 2013 Mezinárodním 
rokem vodní spolupráce). Vedle témati-
ky odpadů bude kampaň zaměřena i na 
další oblasti, jež se týkají problematiky 
životního prostředí. V informačních sta-
nech bude připravena řada informačních 
materiálů, letáků, tištěných her a plaká-
tů k daným tématům. Pro děti budou 
připraveny herní aktivity, které zábavnou 
formou prověří a doplní jejich znalosti 

v oblasti problematiky odpadů, úspor 
energie, veřejné zeleně, lesnictví aj. 

Vedle tématiky odpadů, budou občané 
seznámeni s ukázkami sběrných nádob 
a svozové techniky. Nebude opomenuta 
ani problematika zeleně, lesních porostů 
či cyklostezek. Přislíbena je také prezen-
tace škol z oblasti ekologické výchovy.

Na Den Země jsou srdečně zváni všichni 
občané, kterým není lhostejná budouc-
nost naší planety a chtějí se nejenom 
poučit, ale také pobavit.

Ing. Marie Novotná, OŽPD

V posledních měsících dochází ke zvý-
šenému počtu úniků psů, kteří pak volně 
pobíhají nejen v katastru Horních Počernic, 
ale i mimo tento katastr. Vzhledem k tomu, 
že mnoho chovatelů nezná přesně své 
povinnosti, čímž může dojít k porušování 
příslušných předpisů v oblasti chovu zvířat 
(zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání) a k porušování občanského 
soužití, chceme touto cestou chovatele 
psů nejen informovat, ale především upo-
zornit, že se v případě takového jednání 
zbytečně vystavují velmi citelnému postihu.

§ 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat 
proti týrání uvádí, že každý chovatel je 
mimo jiné povinen učinit opatření proti 
úniku zvířat. Porušení této povinnosti 
se podle § 27 odst. 2 písm. f) stejného 
zákona chovatel (fyzická osoba) dopustí 
přestupku tím, že neučiní opatření proti 
úniku zvířat, za který podle § 27 odst. 10 

c) téhož zákona lze uložit pokutu až do 
výše 50 000 Kč.

Chovatel se dále navíc vystavuje fi nanč-
ním nákladům za pobyt psa v Útulku pro 
opuštěná zvířata, kam je pes odvezen 
odchytovou službou Městské policie 
hl. m. Prahy.

Volně pobíhající psi mohou obtěžovat, 
omezovat nebo způsobit škodu jiným 
osobám nebo zvířatům. I takovému cho-
vání psa je chovatel povinen zabránit, 
a pokud tak neučiní, může být jeho jed-
nání posouzeno jako přestupek proti ob-
čanskému soužití. Zabránit úniku zvířat 
je důležité mimo jiné i pro bezpečnost 
zvířete (např. možnost sražení autem, 
toulavé zvíře může být i usmrceno podle 
zákona o myslivosti).

Současně informujeme, že podle vyhláš-
ky HMP č. 18/2004 Sb., je dle § 7a, kaž-

dý chovatel psa chovaného na území hl. 
m. Prahy povinen ponechat psa staršího 
než 6 měsíců, trvale označit mikročipem 
nebo tetováním, které provádí veteri-
nární lékař. Dále dle § 7b, je chovatel 
povinen se do 30 dnů od označení psa 
přihlásit do evidence chovatelů, kterou 
vede Magistrát hl. m. Prahy.

Vyzýváme proto chovatele psů a dopo-
ručujeme – zajistěte si svého psa proti 
úniku, dodržujte své povinnosti vyplýva-
jící z příslušného předpisu.

V případě volně pobíhajícího, toulavého 
či opuštěného psa můžete volat:
Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt, 
V Zámcích 56, 181 000 Praha 8 
(telefon 222 025 916, 222 025 917, 
233 554 242, e-mail upoz@mppraha.cz)
Městskou policii – linka 156 
(operátor 281 918 886).

Ing. Magda Svojanovská, OŽPD

Zimní údržba zeleně
V zimních měsících provedli pracovníci odboru místního hospodářství radikální prořez zeleně a celkový úklid na konečné zastávce 
autobusu 273 a v jejím okolí. Prořez byl prováděn z důvodu úpravy a zmlazení stávající zeleně a současně pro zajištění bezpeč-
nosti občanů, kteří tímto místem procházejí.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH
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V předjaří a na jaře můžete v obci často 
vidět muže s motorovou pilou, kteří řežou 
větve nebo kácí stromy. Mohlo by se 
někomu zdát, že se jen snažíme zaměst-
nat naše pracovníky, nebo že necháváme 
někoho „namastit si kapsu“ z peněz, které 
by se daly použít na něco užitečnějšího, je 
kácení stromů, třeba na chodníky. Zajímá 
vás, kdo to zase vymyslel?  Jednoduché 
vysvětlení: Městská část Praha 20 má 
prostřednictvím svého úřadu povinnost 
pečovat o pozemky svěřené jí do péče 
a stromy, které na nich rostou. Je naší 
povinností předcházet škodám, které by 
stromy mohly způsobit. Na jedné straně 
prostřednictvím odboru místního hospo-
dářství tuto povinnost plníme podáním 
žádosti o kácení a jeho následném zajiš-
tění, na druhé straně OŽPD jako orgán 
ochrany přírody a krajiny pověřený státem 
dohlíží, aby při tom nebyl porušován 
zákon. Oba odbory spolupracují při od-
borném posuzování všech větších zásahů 
na stromech. Pro podporu kvalifi kova-
ných rozhodnutí si MČ Praha 20 nechala 
odbornou fi rmou zpracovat hodnocení 
stavu 2.083 stromů v jednapadesáti ulicích 
a jedenácti parcích a plán péče o ně. Na 
jeho základě byly v minulém roce zaháje-
ny zdravotní a bezpečnostní řezy v parku 
U nádraží, v ulici Mezilesí a Třebešovská, 
kde byla také provedena bezpečnostní 
vazba v korunách stromů. Při posuzování 
nutnosti zásahu na stromech je jedním 
z hlavních kriterií provozní bezpečnost. 
V ní jsou obsaženy všechny možné vlivy, 
které by mohly způsobit pád stromu nebo 
jeho částí. Nebezpečné jsou i větve, které 
zakrývají výhled z křižovatky, dopravní 
značku nebo světelnou signalizaci. Na 
stromech je nutné posoudit množství 
suchých větví a chyby v jejich růstu, které 
mohou následně způsobit jejich rozlo-
mení. Je třeba zkontrolovat, zda není 
poškozená báze kmene a kořeny, které 
jsou následně napadeny hnilobou atd. Na 
základě všech výsledků se rozhodne o zá-
sahu na každém stromu. Z toho je zřejmé, 
že nestačí pouhé konstatování, že je 
strom celý zelený, tak proč by se měl ká-

cet. I zdánlivě krásný zelený strom může 
mít poškozené kořeny, např. po budování 
kanalizace v jeho blízkosti, nebo se uvnitř 
kmene nachází dutina. Dalším důvodem 
je krátkověkost některých stromů (např. 
břízy, okrasné třešně, sakury, višně, hruš-
ně), které po 20 – 30ti letech začnou odu-
mírat a musí se postupně vyměnit za nové 
mladé stromy. Dalším důvodem ke kácení 
jsou tzv. výchovné důvody. Pro zdravý 
vývoj růstu stromu je třeba, aby jeho 
koruna i kořenový systém měly dostatek 
volného prostoru, jinak dochází k defor-
macím korun, vyklonění celého stromu 
za světlem nebo odumírání v důsledku 
nedostatku vody a živin. To nastane v pří-
padě, pokud byly stromy vysázeny v příliš 
malých vzdálenostech nebo pozemek 
zarostl náletovými stromy. Bez včasného 
pěstebního zásahu nedocílíme zdravého, 
bezpečného a perspektivního stromového 
patra na pozemcích s veřejnou zelení. 

Není naší snahou kácet za každou cenu, 
snažíme se v řadě případů oddálit nutnost 
kácení za cenu vyšších nákladů za velké 
redukční řezy, které pomohou strom 
staticky zajistit a alespoň ještě na ome-
zenou dobu strom zachovat. Rozhodnutí 
o pokácení stromu je vždy nepříjemné 
a občas vyvolává snahu zachránit stromy 
za každou cenu a bez ohledu na budouc-
nost. Není možné vždy rozhodnout tak, 
aby s tím souhlasili všichni. Stromy, které 
už nejsou zdravé a perspektivní, musíme 
postupně nahrazovat novými, abychom 
naší budoucí generaci zanechali zdravé 
a pěkné prostředí pro život.

Bc. Lenka Tomsová, referentka odd. 
péče o zeleň a kompostárny OMH

Foto fi rma Arbonet s.r.o

Proč se řežou a kácí stromy

Vandalismus v Náchodské ulici

strom před redukcí po redukci za několik let

Na počátku měsíce března 2013 bylo 
pracovníky odboru místního hospodář-
ství ÚMČ Praha 20 zjištěno svévolné 
poškození dvou stromů, které jsou 
v majetku naší městské části, ne-
známým pachatelem. Stromy rostou 
v zeleném pásu lemujícím ulici Náchod-
skou, před novostavbou mezi ulicemi 
Jívanská a Lipí. Jak je patrné z fotogra-
fi í, došlo k nevratnému poškození tvaru 
kulovité koruny stromů a ohrožení jejich 
zdraví. O „odbornosti“ zásahu svědčí 

ponechané zbytky větví a zamazání ran 
stromu blátem. Na místo byla povolána 
městská policie, která škodu zdoku-
mentovala a předala na Odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 20 k řešení jako 
přestupek proti zákonu č. 114/1992 
Sb. zákona o ochraně přírody a krajiny. 
V případě zjištění pachatelů bude MČ 
uplatňovat náhrada za způsobenou 
škodu.

Bc. Lenka Tomsová, referentka OŽPD 

Nezapěstovaná koruna s de-
fektním vidličnatým větvením se 
zarůstající kůrou. V dospělosti 
se může větvení rozlomit, jeli-
kož zarostlá kůra tvoří překážku 
srůstu. Cílem je zapěstovat 
jedinou osu, aby koruna mohla 
být vyvětvována kvůli provozu. 
Lípa v Jívanské ulici před devíti 
lety (před pěstebním zásahem).

Stejná lípa po pěstebním 
zásahu v témže roce. Řezem 
byla potlačena konkurenční 
větev s cílem jejího úplného 
odstranění za několik let. 
Zároveň je podpořena jediná 
osa – jeden budoucí průběžný 
kmen, který bude možné vyvět-
vovat do výšky kvůli provozu. 
Bez tohoto opatření by koruna 
rostla metlovitě, bránila by 
provozu a v budoucnu by byla 
nebezpečná.

Stejná lípa po třech etapách 
řezu, osm let od prvního zása-
hu. Původní konkurenční větev 
je již odstraněna, hlavní osa je 
již zapěstovaná a přizpůsobe-
ná provozu. Díky pěstebním 
opatřením je strom kvalitně za-
pěstován, zřetelné je jen mírné 
vychýlení kmene.



Hornopočernický zpravodaj – duben 2013

Pořizování nového 
územního plánu 
zahájeno

Magistrátní odbor územního plánu zveřejnil na úřední desce hl. m. 
Prahy dne 15. března 2013 návrh zadání nového Územního plánu 
hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). Do návrhu zadání je možné 
nahlédnout na www.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/
UPn_metrop/ZadANI_%20projed2013.pdf .
 
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý po dobu 
15ti dnů ode dne doručení veřejného oznámení o vystavení a pro-
jednání návrhu zadání ÚP hl. m. Prahy, tj. od 2. dubna 2013 do 18. 
dubna 2013 včetně, uplatnit své připomínky. 

Podávají se písemně do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo 
na adresu: Odboru územního plánu MHMP, Jungmannova 35/29, 
110 00 Praha 1. K podání je možné využít formulář na:http://
servis.prahamesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/UPn_metrop/
formul_2013.doc. Dokument návrhu zadání obsahuje základní in-
formace o tom, proč je vůbec nutné nový územní plán zpracovat, 
jaká bude jeho základní koncepce, nebo jaké požadavky by měl 
mít na způsob využívání jednotlivých lokalit. Nejedná se tedy ještě 
o vlastní návrh nového územního plánu, tedy konkrétního řešení 
území, jehož zpracování a projednávání by mělo následovat až po 
schválení zadání. 

Ing. Pavel Harwot, referent odboru výstavby a územního rozvoje 

Výzva řemeslníkům, 
malým a středním fi rmám 
z Horních Počernic

Městská část Praha 20 má ve svém vlastnictví budovy, 
školy, školky, úřad MČ a bytové domy, nichž provádíme 
během roku drobné opravy, např. elektro práce, stavební 
opravy nebo klempířské práce, jejichž fi nanční objem 
nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách, ale pouze 
poptávce.

Jelikož v rámci našeho Strategického plánu propaguje-
me patriotismus, rozhodli jsme se také podporovat naše 
podnikatele a řemeslníky. Jednou z možností je i spo-
lupráce s místním Klubem podnikatelů, jehož náplní je 
právě spolupráce s radnicí a vzájemná podpora.

Vyzývám tedy všechny, kdo s naší radnicí chtějí spolu-
pracovat, aby se buď prostřednictvím Klubu podnikatelů 
nebo na adrese hana_moravcova@pocernice.cz přihlásili, 
zadali obor své činnosti a uvedli svůj telefon nebo e-mail.

Hana Moravcová, starostka
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Vzpomínka na Jaroslavu Jelínkovou
Dne 3. 4. 2013 uplyne rok od úmrtí mojí 
manželky, naší maminky a babičky Jaroslavy 
Jelínkové. Vzpomínají manžel, děti a vnučky.

Za Jaromírem Juklem

Dovolte mi vzpomenout na vzácného člově-
ka, který nás v těchto dnech opustil. 

Pana Jaromíra Jukla jsem poznala ještě 
před volbami v roce 2010. Díky němu 
a jeho aktivní manželce Ilonce jsme se 
vídali velmi často na různých setkáních 
a společně jsme trávili krásné chvíle třeba 
na plese seniorů, kde byl pan Jukl i přes 
zdravotní problémy mým dvorním taneč-
níkem. Miloval celou svou rodinu a všichni měli rádi jeho. Vloni 
jsme se setkali na Chvalském zámku, kde manželé Juklovi slavili 
významné výročí jejich manželství. Během tří let se pan Jukl díky 
své optimistické a veselé povaze stal člověkem mému srdci velmi 
blízkým. O to bolestnější bylo pro mě poslední rozloučení s tímto 
noblesním pánem. Čest jeho památce!

Hana Moravcová

Věra a František Čurdovi 
65 let spolu
Dne 24. 4. 2013 dojdou za 65 let po 
společné cestě životem až ke kamenné 
svatbě Věra a František Čurdovi z Horních 
Počernic. K jejich další společné cestě jim přejí hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti synové Ilja a Vláďa s manželkami, vnoučata 
Ilja a Nicol s rodinami, vnoučata Honza, Jana a Tomáš, a všech 
pět pravnoučat Fanda, Verča, Zuzka, Péťa a Miška. 
Totéž přejí i ostatní známí, přátelé a kamarádi.

PROGRAM ZO SENIOŘI V DUBNU
STŘEDA 3. DUBNA VE 14.00 
V KLUBOVNĚ HRY, POVÍDÁNÍ, ZÁŽITKY

ÚTERÝ 9. DUBNA ve 14.00 
ZÁMECKÉ POSEZENÍ S EVOU CUDLÍNOVOU

PÁTEK 12. DUBNA
VYCHÁZKA OKOLO VLTAVY
METREM Z Č.MOSTU VE 12.50, SRAZ VE 13.30 
NA PALACKÉHO NÁM., VEDE MGR. FADRNÝ

ÚTERÝ 16. DUBNA
VYCHÁZKA BEROUN, SRBSKO
SRAZ V 8.50 V HALE NÁDRAŽÍ SMÍCHOV
ODJEZD V 9.20 Z 3. NÁSTUPIŠTĚ

STŘEDA 17. DUBNA V 15.00
PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ POLICIE
PRARODIČE A DĚTSKÉ NEMOCI A ÚRAZY

ČTVRTEK 18. DUBNA
TURISTICKÝ VÝŠLAP PRO ZDRAVÍ
KOLEM HRÁDKU VÁCLAVA IV., SRAZ V 8.00 HOD. 
V METRU Č.MOST, VEDE LIBUŠE FROUZOVÁ

ČTVRTEK 18. DUBNA V 16.00
PLES SENIORŮ
POŘÁDANÝ RADNICÍ PRAHA 20 – HORNÍ 
POČERNICE, VE 2. PATŘE ŠPEJCHARU

STŘEDA 24. DUBNA
VÝLET DO OLOMOUCE VLAKEM REGIOJET
SRAZ NA NÁDRAŽÍ H. POČERNICE V 7.45, 
ODJEZD V 8.02, ODJEZD Z H. NÁDRAŽÍ V 9.12, 
VEDE LIBUŠE FROUZOVÁ A MGR. FADRNÝ

Ilona Juklová a Libuše Frouzová,
výbor ZO Senioři Horní Počernice

Tel.: 721 002 992, 607 172 008

NAŠI JUBILANTI V DUBNU

ANDRLOVÁ OLGA
BARTOŇOVÁ MILANA
BOSÁKOVÁ ZDEŇKA
CAMBAL JAROSLAV
ČERVENKA JIŘÍ
FORMÁČKOVÁ VĚRA
HEJHAL JAROSLAV
HEJHALOVÁ MILOSLAVA
HERMANN LUBOMÍR
HORA ANTONÍN
HORÁKOVÁ TAISA
HORÁKOVÁ VERONA
HRNČÍŘOVÁ MARIE
CHROMÁ FRANTIŠKA
JEHLÁŘOVÁ FRANTIŠKA
JIROTKOVÁ JIŘINA
KABÍČKOVÁ ANNA
KABOUREK JIŘÍ

KEBÍSEK LADISLAV
KELLNEROVÁ JIŘINA
KORCOVÁ HANA
KRACÍK MILAN
KRAJŇÁKOVÁ DRAHOMÍRA
KRÁL MILOSLAV
KREJČOVÁ KVĚTOSLAVA
KUČEROVÁ KRISTINA
KVASNIČKOVÁ VLASTA
MACCHIA MARKÉTA
NOVÁK VLADIMÍR
PASEKA LUMÍR
PĚKNIC VOJTĚCH
PODR JIŘÍ
PŠÁDOVÁ JIŘINA
ŘEŘICHOVÁ HANA
SKALICKÁ EMÍLIA
SLAVÍK FRANTIŠEK

SRB JOSEF
STIBOR ALOIS
STOKLASA VLADIMÍR
SZENIAWSKÁ MARIE
ŠEDINOVÁ VĚRA
ŠVEJNOHOVÁ JIŘINA
TICHOTOVÁ EVA
TUČKOVÁ MARIE
VÁCHALOVÁ LIBUŠE
VALENTA JAROSLAV
VANICKÁ KVĚTOSLAVA
VÍZNEROVÁ HANA
VOLEJNÍKOVÁ VENUŠE
VOLFOVÁ VĚRA
VOMÁČKA JAROSLAV
ŽEBROVÁ IRENA
ŽILINA JIŘÍ
ŽIVCOVÁ JARMILA
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Co vás trápí nebo naopak těší?
A tak se ptám – část II.

Kontejnery POTEX Co se povedlo aneb rubrika dobrých zpráv

Pod tímto titulkem jsem na ofi ciálním 
webu naší městské části, nezávislém 
webu e-počernice a v Hornopočernickém 
zpravodaji uveřejnil 21. 11., 6. 12. 2012 
a poté v lednovém čísle Hornopočernické-
ho zpravodaje můj dotaz místostarostovi 
naší městské části Tomáši Kádnerovi s žá-
dostí o sdělení jeho pracovní náplně a dal-
ších aktivit, které se výkonu jeho funkce 
týkají. Současně jsem tento dotaz v plném 
znění přednesl na jednání zastupitelstva 
dne 17. 12. 2012, které pod bodem č. 5 
přijalo usnesení, že mi pan místostarosta 
na tento dotaz v zákonné lhůtě odpoví. 
I když za datum vznesení mého dotazu 
považuji 21. 11. 2012, kdy jsem jej odeslal 
na webové stránky počernice.cz do sekce 
názory, očekával jsem odpověď na moji 
následnou písemnou interpelaci v den 
jednání zastupitelstva 17. 12. 2012. Nevím, 

jaké má pan místostarosta zákonné lhůty 
pro odpovědi občanům, ale domnívám 
se, že po více než dvou měsících bych se 
nějaké odpovědi už dočkat mohl. Bláhově 
jsem se domníval, že po mém dotazu 
na veřejném jednání zastupitelstva bude 
třeba nějak reagovat mateřská strana 
pana místostarosty, tedy ODS, která ho 
do této funkce nominovala a nechala si 
to stvrdit v koaliční dohodě, a minimálně 
s ním alespoň probere, jak tomu nespo-
kojenci Brunnerovi nějak odpovědět, aby 
dal pokoj. Ale nestalo se ani to. A tak bych 
tedy rád tuto záležitost prozatím uzavřel, 
protože se odpovědi zřejmě nikdy nedo-
čkám a nyní o ni už nestojím. Záměrně 
říkám prozatím, protože bych nyní, tedy 
už po třech měsících marného dotazová-
ní, rád tuto otázku v tomto smyslu otočil 
k vám spoluobčanům. 

A tak se ptám, vážení spoluobčané, 
budete si při příštích volbách do vedení 
naší obce, které se už blíží, pamatovat toto 
chování našeho voleného funkcionáře, kte-
rý pobírá ne malý plat z našich společných 
peněz? Uvědomíme si společně, že tady 
žijeme na naší komunální úrovni tak, že 
se téměř všichni známe a mnohé o sobě 
víme? A proto, když někoho zvolíme, měl 
by to být člověk důvěryhodný, u kterého 
máme záruku, že bude pracovat pro nás 
bez ohledu na svoji stranickou příslušnost. 
Aby se nakonec vše zase neodehrávalo ve 
stranických sekretariátech, kde se sepíšou 
jakési dohody, které rozdělí koryta bez 
ohledu na kvality jednotlivců. Zamysleme 
se všichni společně nad touto epizodou, 
až půjdeme příští rok k volbám. Myslím, že 
nám za to naše Horní Počernice stojí.

Jan Brunner 

Mnozí z vás již znají a využívají oranžové 
kontejnery projektu POTEX, určené ke 
sběru nepotřebného použitého textilu. 
Právě nyní, v období blížících se jarních 
úklidů, bychom vám rádi připomněli, že 
naše kontejnery jsou umístěny i ve vaší 
městské části. Vy tak můžete dát svému 
nepotřebnému oblečení další smysl. Ve 
společnosti POTEX s.r.o. se zaměřujeme 
na další využití veškerého dále použitelné-
ho textilu, který by jinak skončil ve směs-
ném odpadu. Použitím našich kontejnerů 
tak nejen šetříte životní prostředí, ale 
zároveň podporujete vybrané charitativní 
projekty, se kterými dlouhodobě spolu-
pracujeme. Za rok 2012 jste nám pomohli 
zachránit více než 1.500 tun textilu. 
Více informací na www.potex.cz.
Anna Bezdomniková, ředitelka POTEX s.r.o.

V minulém čísle HPZ mě upřímně 
potěšila pozitivní reakce pisatele na 
publikaci a činnost RC MUM. Za prvé 
proto, že někdo má obecně chuť ho-
vořit o něčem pozitivním a vyzdvihnout 
místní úspěchy. Jsem přesvědčená, že 
destruktivní kritika v této rubrice měnit 
věci nepomáhá, naopak přiživuje tzv. 
„blbou náladu“. A za druhé nezastírám 
potěšení z pochvaly právě nad počiny 
RC MUM, o které se náš tým zasazuje 
již dlouhých 12 let.

A tak bych ráda pomyslnou štafetu 
dobrých zpráv poslala dál. Kam? Do 
školní jídelny ZŠ Ratibořická. Myslím, 
že školní stravování je velké téma. 
Dokážu si představit, jak těžké je 
uspokojit rozlišné stravovací návyky od 

ryze českých omáček, přes hranolky až 
k bio potravinám a to vše za fi nančního 
limitu a povinnosti dodržet potravinový 
koš. K tomu ještě vlastně sladit ideální 
představu jídla rodiče a jeho dítěte – ta 
může být rovněž odlišná. A pak ona 
kolektivní nálada ve školní jídelně: „hm, 
polívky nejim!“. Velká kovbojka. Sama 
jsem jídlo několikrát ochutnala a jako 
nenáročný strávník musím zkonstato-
vat, že jídlo bylo velmi dobré, obvyk-
le „domácí výroby“ ŠJ – tu domácí 
bábovka, puding, tvaroh, ovocný nebo 
zeleninový salát. Myslím, že tým školní 
jídelny se v mezích možností velmi 
snaží nabídnout pestrou a dobrou stra-
vu. Ostatně, co by nám asi v daných 
podmínkách uvařili naše děti?

Barbora Zálohová

Oprava Chvalského rybníka
Na základě zjištěných informací z odboru 
rozvoje veřejného prostoru Magistrátu 
hl. m. Prahy, jako správce vodního toku 
Chvalka a zástupce vlastníka pozemku 
parc. č. KN 2086 v k. ú. Horní Počernice, 
sděluje OŽPD ÚMČ v Praze 20, že v rámci 
údržby břehových porostů kolem Chval-
ského rybníka, kterou realizuje Hl. m. 
Praha - Magistrát hl. m. Prahy, proběhne 
zde kácení vzrostlých stromů. 
Celkově dojde k odstranění sedmi kusů 
označených dřevin. Jedná se o stromy 
neperspektivní, se zhoršeným zdravotním 
stavem (nepůvodní druhy), dále stromy, 
které je zapotřebí odstranit za účelem 
provedení terénních úprav nátokové části 
rybníka a které způsobují poškozování 
chráničky produktovodu. 
Podle sdělení správce vodního toku se 
v rámci probíhajících celkových oprav ryb-

níka (hráze a vypouštěcího zařízení) upraví 
nátoková část pozemku pro zkvalitnění 
běžné údržby nádrže, její okolí a zlepší se 
přístup k vodní hladině.
Důvodem kácení je celková rekonstrukce 
rybníka a revitalizace jeho nejbližšího oko-
lí. V nátokové části rybníka byl historicky 
uložen sediment z rybníka a na něj byly 
vysázeny stromy. Tyto historické úpravy 
okolí vedly k tomu, že rybník je v součas-
né době „utopený“ oproti okolnímu terénu 
a není zde de facto žádný přístup k vodě. 
Proto v rámci revitalizace rybníka bylo 
navrženo provedení terénních úprav v ná-
tokové části, kde dojde ke snížení břehu 
tak, aby se dalo dojít až k vodní hladině. 
Aby bylo možné terénní úpravy provést, 
bude potřeba vykácet stromy na uvedené 
navážce. Tím dojde také ke zvýšení rekre-
ačního potenciálu nádrže.

V rámci obnovy zeleně kolem rybníka 
se plánuje jednak vysazení mokřadní 
vegetace z kvetoucích rostlin k nátoku 
a na pravý břeh rybníka, dále vytvoření 
stromové clony na pravém břehu mezi 
rybníkem a silnicí. Počítá se s výsadbou 
asi pěti dubů a dvou vrb nebo olší přímo 
k vodní hladině. Na základě sdělení ma-
gistrátu jako správce vodního toku  budou 
veškeré práce včetně výsadby realizovány 
nejpozději do konce roku 2013. Oznámení 
o údržbě břehových porostů potoka Chva-
ly bylo ve smyslu odst. 2, § 8 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, řádně oznámeno 28. 2. 
2013 místně příslušnému orgánu ochrany 
přírody - odboru ŽPD v Praze 20, kde je 
případně k nahlédnutí.

Ing. Magda Svojanovská, OŽPD
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Počernické Kuře bavilo děti

Je duben 2013, měsíc, v kterém kon-
čí charitativní sbírka pro nemocnou 
Michalku Láníkovou z Holešova. Není to 
tak dávno, co jsem se na vás na všech-
ny poprvé obrátil s prosbou o pomoc 
a spolupráci při sběru plastových víček. 
Bylo to v červenci 2012. Tehdy jsem 
se rozhodl, že na Moravu pošlu „pár 
kilo“ ze svého bydliště a blízkého okolí. 
Následná spontánní a hlavně pozitivní 
odezva vedení naší radnice a ochota 
zaměstnanců sběrného dvora vytvořit na 
území Horních Počernic sběrná místa mi 
dodala sílu se do této akce více ponořit. 
Již koncem srpna jsem nabídl rodičům 
malé bojovnice svůj volný čas a kontakty. 
V euforii jsem prohlásil, že pokud se pro 
Michalku na území republiky nesesbírá 
alespoň 20 tun víček, tak jsem mana-
žersky selhal. Mnohokrát jsem si na tuto 
větu vzpomněl a přemýšlel jsem, kolik 
lidí ji ode mne tehdy slyšelo. Dnes, kdy 
začíná poslední měsíc této celorepub-
likové charitativní sbírky, mohu pouze 
odhadovat, jak jsem dopadl. V každém 
případě jsem potkal mnoho zajímavých 

a ochotných lidí, a toho si 
vážím nejvíce. Při posled-
ním telefonickém hovoru 
s tatínkem malé Michalky  
jsem byl informován, že se 
v Holešově v těchto dnech 
připravuje druhý hromad-
ný svoz víček do výkupu. 
První, předvánoční, čítal 
11 tun. Jenom z Horních 
Počernic jsme do této 
chvíle za vydatné pomoci 
našich kamarádů, zná-
mých, nových známých 
a také vás spoluobčanů 
odeslali téměř 6 tun víček. 
Je to neskutečné číslo a obrovské dílo, 
které iniciovalo sběr v mnoha školách, 
školkách a v dalších ziskových i nezisko-
vých institucích a bylo by škoda, kdyby 
jen tak ze dne na den skončilo. Již nyní 
vás mohu ubezpečit, že sbírat se bude 
dál, nejenom v Holešově pro další po-
třebné dítko. Do redakce čtrnáctideníku 
Náš Region se už nyní obracejí potřebné 
rodiny z našeho regionu, a tak je velmi 

pravděpodobné, že pod patronací těchto 
novin vznikne obdobná sbírka, jako je ta 
současná holešovská.

Závěrem vám všem chci moc poděkovat 
za vaši ochotu sbírat a pomoci někomu, 
kdo naši nezištnou pomoc potřebuje. 

Milan Herian 
milan.herian@seznam.cz

Jdeme do fi nále, ale se sbíráním 
víček zdaleka nekončíme

Žluté Kuře s červenobílým záchranným kruhem pomáhá potřeb-
ným dětem už patnáct let. K dlouhodobému charitativnímu pro-
jektu Pomozte dětem, spojeným s celonárodní veřejnou sbírkou 
zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 
18 let, se už řadu let připojují také hornopočerničtí. V aleji Jeřické 
ulice uspořádali organizátoři v neděli 24. března odpoledne pro 
děti s pletením pomlázek, lanovou lávkou, dostihy na chůdách, 
malováním perníčků, kreslením, skládáním hlavolamů a mno-
ha dalšími hrami a tradičními jarními radovánkami. Výtěžek ze 
symbolického vstupného a dobrovolných fi nančních darů byl 
odeslán na konto celostátní sbírky Pomozte dětem.  

Ta se těší velké důvěře veřejnosti také u občanů Horních Počer-
nic, kteří přes velmi chladné počasí  přišli na oblíbenou charita-
tivní akci ve velkém počtu se svými dětmi.

Akci Počernické kuře pořádali:  Skaut-
ské středisko Horní Počernice, Rodinné 
centrum MUM, Základní škola Bártlova, 
Základní škola Stoliňská, Chvalský 
zámek, Dům dětí a mládeže, Molechet, 
Salesiánské hnutí mládeže, Kulturní 
centrum Horní Počernice a přátelé. 

Dětem mráz na rozdíl od nás dospělých 
vůbec nevadil. Těšily se z celého odpo-
ledne, ze všech her i výher, aniž tušily, že 
tím přispěly na dobrou věc.  

T+F: Dana Mojžíšová
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Odkaz exprezidenta Václava Havla si 
nepřipomínají jen Češi, ale i Evropská 
unie. Pro mnohé z nás navždy zůstane 
symbolem odporu proti totalitě a jeho 
odchod je velkou ztrátou pro celý 
demokratický svět. Byl to právě Václav 
Havel, kdo svým vysokým osobním 
kreditem obnovil prestiž naší země 
v zahraničí. Výzva na uspořádání pocty 
Václavu Havlovi v Mions přišla od 
tamního výboru pro partnerství v době 
prvního výročí prezidentova úmrtí. 
Rychlá a vstřícná reakce fotografa Karla 
Cudlína, podpora obou radnic a Čes-
kého centra Mezinárodního PEN klubu 
umožnily v poměrně krátké době zajistit 
výstavu a program s názvem Pocta 
Václavu Havlovi v Mions.

„Návštěva našich přátel z Horních Po-
černic měla tentokrát dvojí důvod,“ řekl 
Alain Nyffeneger, předseda Výboru pro 
partnerství v Mions. „Vedle již zavede-
ných a úspěšných návštěv ve školách, 
kde čeští zástupci každoročně před-
stavují francouzským dětem tradiční 
české Velikonoce, se tentokrát konala 
další velmi zajímavá akce. Chtěli jsme 
uspořádat výstavu na počest České 
republiky a zejména jejího bývalého 
prezidenta Václava Havla. Díky těmto 
spíše neofi ciálním fotografi ím, které 
pořídil osobní Havlův fotograf Karel 
Cudlín, jsme mohli poznat osobnost 
vašeho prezidenta z více pohledů,“ 
vysvětlil Alain Nyffeneger. 

Během slavnostního večera v mediaté-
ce promítl Karel Cudlín také další neo-
fi ciální fotografi e s Václavem Havlem, 
které sám okomentoval za pomoci pro-
fesorky francouzštiny Jany Jelínkové. 
Václav Havel, který zemřel v prosinci 
2011, byl vedle státníka také spisova-
telem a dramatikem velkého talentu. 
Herci divadelního sdružení La nouvelle 
fabrique a absolventi Vysoké herecké 
školy Ensatt v Lyonu Colin Ray a Marie-
-Cécile Ouakil předvedli nadšenému 
publiku ukázky z několika Havlových 

Pocta Václavu Havlovi ve francouzském Mions
Výbor pro partnerství uspořádal dvě výstavy na počest bývalého prezidenta 

Fotograf Karel Cudlín patřil v letech 1996 – 2003 do skupiny fotografů prezidenta Václava Havla. Výběr z fotografi í, 
které v té době pořídil, představil v březnu v kulturním centru a mediatéce v Mions, partnerském městě Horních Počernic, 
při slavnostním večeru nazvaném Pocta Václavu Havlovi. V pondělí 18. března pojmenovali francouzští přátelé po Václavu 
Havlovi park před místní knihovnou. Po skončení výstavy putují Cudlínovy fotografi e ještě na radnici v Lyonu. 
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Součástí programu delegace Výboru pro partnerství Prahy 
20 byly tradiční velikonoční dílničky v mionských školách. 
Ředitelka Domu dětí a mládeže v Horních Počernicích 
Zdeňka Horváthová a její kolegové Hana Volfová, Beatricie 
Bártová a Karel Šimeček se dva dny od rána až do večera 
věnovali malým školákům, aby je seznámili s tradicemi 
našich Velikonoc a pomohli jim s malováním kraslic nebo 
výrobou jednoduchých dekoračních předmětů. Velký 
úspěch měl u dětí především mladý učitel Karel Šimeček, 
který jim během přestávek hrál a zpíval české, francouzské 
nebo anglické písničky.

O setkání s našimi lidmi projevil zájem také místní farář 
z kostela St. Madeleine. Velkou radost mu udělala Eva Cud-
línová, farářka Církve Československé husitské v Horních 
Počernicích, když přijala jeho pozvání na nedělní bohosluž-
bu, při níž koncelebrovala a pozdravila přítomné jménem 
věřících naší městské části.

DM

Další tradiční 
i nová setkání 
s mionskými

her. Večer byl připomínkou Václava 
Havla nejen jako světově uznávaného 
státníka s nadčasovým myšlením a po-
litickou etikou, ale také jako skvělého 
divadelního dramatika. 

Další poctou 
bývalému pre-
zidentovi České 
republiky bylo 
slavnostní odha-
lení pamětní des-

ky a pojmenování prostranství před mi-
onskou mediatékou po Václavu Havlovi. 
Starosta Mions Paul Serres, který desku 
odhalil společně se zástupcem Českého 

velvyslanectví Karlem Zděnovcem, při 
této příležitosti řekl: „Odhalení této desky 
je symbolem našeho přátelství s občany 
České republiky, ale zejména silného 
přátelství s naším partnerským městem 
Horními Počernicemi.“

Dana Mojžíšová, 

foto Karel Cudlín a autorka
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Mrazivé zimní víkendy je nejlepší 
strávit v teple s přáteli nad deskovými 
hrami, protančit na plese nebo si je 
třeba zpříjemnit poznávací procházkou 
zakončenou šálkem kávy. Rozhodli jsme 
se s přáteli uspořádat setkání pro své 
blízké i vzdálenější, které by tyto aktivity 
tvořivým způsobem provázalo v jedno 
bohaté odpoledne. Jako téma jsme zvo-
lili dobu 19. století, přesněji postupné 
sjednocování zemí Německého spolku 
v kontrastu s pozvolným rozpadem 
Rakouska. 60. léta předminulého století 
byla svědkem občanské války v USA 
i rostoucího nacionalismu v Evropě a vy-
tyčila cestu válkám 20. století. Našim 
přáním bylo tyto bouřlivé roky účastní-
kům zábavnou formou přiblížit. Byla to 
doba národního obrození, ale i častých 
útoků anarchistů, doba počátků Čer-
veného kříže i komunismu – rozdílných 
sociálních hnutí, na které už se dnes dí-

váme skrze nánosy dějin a mnohdy nám 
uniká podstata a souvislosti vzniku.

Díky podopoře Jiřího Stibora ze Spole-
čenství Molechet nám bylo umožněno 
využít hned tři objekty v členitém pro-
storu okolí zámku: učebnu na staré rad-
nici pro akční larpovou část, zámecký 
svatební sál pro večerní ples na počest 
návštěvy prince Edwarda, syna královny 
Viktorie, a konečně i klub MUM, který 
se na den proměnil v klub gentlemanů 
a středobod dějin, kde významné rody 
Durynska nad mapou plánovaly, zda se 
v nadcházejícím střetu mocností u Hrad-
ce Králové přikloní na stranu Bismarcko-
va Pruska či Rakouských zemí.

Po dlouhém zamračeném únoru nás 
přišlo první březnový víkend konečně 
navštívit slunce, ale teploty zůstaly pod 
nulou, takže se nepodařilo hru protáh-
nout přes noc, jak jsme si původně přáli. 
Přesto i přes některé zádrhele vyplývající 
ze spletitosti dějin a paralelní organiza-
ce třech propojených akcí se podařilo 
naplnit záměr – vytvořit alespoň na pár 
hodin verneovskou atmosféru doby 
objevů a změn. Nad ránem pro tentokrát 
u Hradce zvítězilo Rakousko. Ti, kteří 
byli ještě v té době vzhůru, si pobla-
hopřáli k vytvoření alternativní historie, 
která posloužila k pochopení té naši 
současné, středoevropské, unijní.

Jan Lička

Černobílé retro foto z plesu 
dodal Patrik Cvak.
Album dalších barevných fotek 
Petra Hájka na http://zip42.rajce.idnes.cz/
Tenkrat_v_Berline_steampunk_LARP/

Tenkrát v Berlíně
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Duben na zámku:  výstavy 
Pohádková půda, Jak se žilo 
v Horních Počernicích, výstava 
aut – veteránů a slavný slet 
Čarodějnic
Duben je měsíc, kdy by měl Chvalský 
zámek navštívit opravdu každý, kdo žije 
v Horních Počernicích a má je rád. S vaší 
pomocí jsme připravili výstavu o historii 
naší městské části, na jejíž slavnostní 
otevření 13. dubna vás srdečně zveme.
Pro děti bude od 6. dubna připravena 
ve sklepení výstava loutek Pohádková 
půda na zámku. Průvodci po výsta-
vách budou v dubnu oblíbená Popelka 
nebo udatný rytíř Jan ze Chval.
Koncem dubna vyvrcholí jaro také u nás 
a to nejen výstavou aut – veteránů na 
zámeckém nádvoří, ale především 
tradičními a slavnými Čarodějnicemi na 
Chvalské tvrzi. Děti čeká skupina Myš 
a Maš, dospělé Beatles Revival (And 
The End) a legendární „jižanský rock“ 
v podání skupiny Žlutý pes s Ondřejem 
Hejmou. Důležitá informace na závěr – 
piva bude dost. 
Dne 1. května 2013 oslavíme 5 let od 
otevření zámku, srdečně zveme na Den 
otevřených dveří.

Do ne 7. 4. je prodloužena 
část výstavy

Večerníčky na Chvalském zámku

Maxipes Fík a další tvorba 
Jiřího Šalamouna 

Autopohádky

Od soboty 6. 4. do neděle 16. 6.

Pohádková půda ve sklepení zámku 

Výstava loutek, fi lmových dekorací, 
rekvizit a fotografi í z krásného celovečer-
ního fi lmu pro děti Na půdě aneb Kdo má 
dnes narozeniny režiséra Jiřího Bárty.
Jedná se o kouzelný příběh ze zapráše-
né půdy, kde odložené hračky svedou 
nelítostný boj s vládcem Říše Zla, aby 
zachránily nejen unesenou kamarádku 
panenku Pomněnku, ale i svůj harmonický 
domov, a poznaly, jakou sílu má oprav-
dové přátelství. Všechny loutky, dekorace 

a příběhy z fi lmu o pohádkové půdě se 
nyní nacházejí v tajemném pískovcovém 
sklepení Chvalského zámku.
Pojďte prožít napínavý příběh společně 
s námi, v rámci výstavy uvidíte i fi lm.

Od soboty 13. 4. do neděle 26. 5.

Slavnostní otevření v sobotu 
13. 4. v 15.00 s komentovanou 
prohlídkou a živými obrazy 
z naší historie 

Jak se žilo v Horních Počernicích

Svatební fotografi e barona Václava Špačka 
a Mileny Stárové

Výstava fotografi í, dokumentů a vše-
ho zajímavého kolem starší i novější 
historie Horních Počernic a života v nich. 
K pětiletému výročí od otevření Chvalské-
ho zámku pro veřejnost jsme připravili 
unikátní výstavu o starší i novější historii 
života v Horních Počernicích. Uvidíte 
dobové fotografi e, dokumenty, nejstarší 
archeologické vykopávky, kroniky, staré 

mapy v delším časovém období a rodin-
né fotografi e z dávných i nedávných dob. 
Můžete si zkusit složit znak či jednotlivé 
části Horních Počernic. Jistě vás pobaví 
i vtipné komiksy nakreslené Věrou Tataro, 
jež dokládají historické příběhy, které se 
váží k naší městské části.

Mladý baron Špaček před 
xaverovským zámečkem

Od pátku 26. 4. do neděle 12. 5.

Výstava aut – veteránů 
na nádvoří zámku

Auta – veteráni z hornopočernického 
Klubu historických vozidel na vás čekají 
na zámeckém nádvoří.

Neděle 14. 4. od 10 do 17.00

Pohádková neděle na zámku 
s Popelkou a půdou ve sklepení

Komentovaná prohlídka na objednávku 
s půvabnou Popelkou, která provede děti 
i rodiče celým zámkem, výstavami Po-
hádková půda ve sklepení zámku a Jak 
se žilo v Horních Počernicích. Děti čekají 
úkoly, např. hledání ztraceného střevíčku 
a cesta po tajemném schodišti.
Nečekejte, zda se na vás dostane na 
místě a objednejte se předem. Jedna 
prohlídka trvá 40 minut, Popelka provází 
vždy v celou hodinu od 10 do 17 hodin 
(poslední prohlídka v 16.00). Rezervace 
a informace o ceně 281 860 130 nebo 
infocentrum@ chvalskyzamek.cz.
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Jaro bylo v plném proudu a víla Ohnivka smutně bloudila po sklepení. Jako by tam něco chybělo... A najednou, kde se 
vzalo, tu se vzalo, na zemi leželo semínko. „Hmmm, hmmm, semínko potřebuje půdu, vodu a sluníčko,“ uvažovala Ohnivka 
a hned utíkala na nádvoří zámku, aby se o semínko postarala. Zasadila ho, pravidelně zalévala a napjatě čekala, co z něj 
vyroste. Když vyrašily zelené lístky, měla velikou radost a hádala, jaká kytička to asi bude. Jednoho rána čekalo malou 
zahradnici krásné překvapení: na nádvoří zámku vykvetl nádherný, velký oranžový tulipán. Úplně ohnivý, jak jinak, protože 
se o něj starala ohnivá víla.

Sobota 27. 4. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku 
s rytířem Janem ze Chval 
a auty – veterány

Tentokrát bude prohlídka obzvlášť vyda-
řená, neboť rytíř vás provede nejen všemi 
výstavami v zámku, ale i výstavou aut – ve-
teránů na zámeckém nádvoří. Rytířské 
školení a zapůjčení meče je samozřejmostí.
Prohlídka trvá 40 minut, rytíř provází 
vždy v celou hodinu od 10 do 17 hodin 
(poslední prohlídka v 16.00). 
Rezervace a informace o ceně 281 860 130 
nebo infocentrum@chvalskyzamek.cz.

Úterý 30. 4. od 14.00 do 22.00

Čarodějnice na Chvalské tvrzi

Tradiční Čarodějnice nabídnou tentokrát 
něco navíc. V odpoledním programu 
čeká děti oblíbená hudební skupina Myš 
a Maš, malování na obličej, výtvarné dílny 
a spousta zábavy. Těšit se můžete na 
vystoupení hornopočernických souborů, 
ZUŠ, DDM a TJ Sokol. Večer nás čeká 
Beatles Revival, skupina And The End 
a jako hlavní hvězda večera legendární 
skupina Žlutý pes s Ondřejem Hejmou. 
Jistě si rádi zazpíváte hity jako Náruživá, 
Sametová či Zůstaň klidná. Nebudou 
chybět kolotoče, stánky a ohňostroj. 
Pivo zajištěno.

Středa 1. 5.

Den otevřených dveří
Jako dárek k pětiletému výročí od otevření 
Chvalského zámku je po celý den od 9 do 
17 hod. Vstup pro veřejnost zdarma.

Do středy 24. 4. v prodejní galerii

Z lesů, vod a strání
Výstava fotografi í Olafa Deutsche

Působivé fotografi e přírody si vás získají 
atmosférou prchavých okamžiků, emoce-
mi, hrou barev a rozmanitými náladami.

Do čtvrtka 25. 4. v kočárovně

Umění a řemeslo

Výstava prací žáků Střední školy umělec-
ké a řemeslné, která poskytuje odborné 
vzdělávání v dřevozpracujících umělec-
kých, nábytkářských a jim příbuzných 
profesích ve tříletých a čtyřletých oborech 
a k tomu dvouleté nebo tříleté nástavbo-
vé studium zakončené maturitní zkouš-
kou. Uvidíte práce žáků, kteří studují 
na profese truhlář, čalouník - dekoratér, 
umělecký truhlář, umělecký řezbář 
a umělecký kovář, zámečník a pasíř. 
Obory se vyučují v budovách dílen 
na Novém Zlíchově a ve Vysočanech. 
Více o studiu či práci studentů 
na www.ssuar.cz.

Od úterý 30. 4. do neděle 2. 6.

Slavnostní vernisáž 
Čtvrtek 2. 5. od 18.00
Výstava Interference – obrazy 
Radovana Paucha a Táni 
Macholdové 

Prodejní výstava obrazů a soch oblíbe-
ných hornopočernických umělců

Těšíme se na vás.
Alexandra Kohoutová, ředitelka
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Chvalský zámek ve spolupráci s MČ 
Praha 20 vyhlašuje novou fotografi ckou 
soutěž pro kalendář na rok 2014.

Tématem jsou Horní Počernice známé 
neznámé. Objevte nová místa, zapome-
nutá zákoutí a zkuste se podívat na zná-
má místa z netradičních úhlů pohledu. 
Nejlepší fotografi e budou publikovány 
v kalendáři MČ na rok 2014. Zúčastnit se 
může každý občan či příznivec Horních 
Počernic od 13 do 100 let. Pro děti do 
13 let je vyhlášena samostatná soutěž 
viz níže.

Tvůrci tří nejlepších fotografi í budou od-
měněni poukázkami do hypermarketu: 
ve výši 3.000, 2.000 a 1.000 Kč.

Další fotografi e budou použity pro 
kalendář na rok 2014, jako titulní strany 
Hornopočernického zpravodaje a na 
propagační účely Chvalského zámku či 
MČ Praha 20.

Fotografi e zasílejte ve formě odkazu 
ke stažení snímku přes úložný infor-
mační systém (např. uschovna.cz, 
leteckaposta.cz apod.) nebo přineste 
na CD/DVD na recepci Chvalského 
zámku. Snímky musí být ke stažení 
v obvyklých souborových formátech 
(např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP) 
v minimálním rozlišení 300 Dpi ve fi nál-
ním rozměru (1:1), ve kterém se použijí 
(velikost cca 5 MB).

E-mailová adresa, na niž budou 
fotografi e zasílány: 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.

Uveďte odkaz ke stažení fotografi e – 
název fotografi e – jméno a příjmení 
autora – adresu – kontaktní telefon 
a e-mail. Jeden autor může zaslat 
maximálně 15 fotografi í. 

Uzávěrka soutěže je 19. května 2013.
Zasláním odkazu ke stažení fotografi e 
poskytuje účastník soutěže bezúplatné, 
nevýhradní, územně a časově neomeze-
né oprávnění (licenci) k použití fotografi e 
v rámci veškerých propagačních aktivit 
MČ Praha 20 a Chvalského zámku.

Milé děti, líbí se vám v Horních Počer-
nicích? Umíte se kolem sebe pozorně 
dívat a hezká místa fotografujete? 
Podělte se s námi o své fotografi cké 
úlovky z Horních Počernic a zapojte se 
do soutěže ve dvou kategoriích: 6 - 9 let 
a 10 – 12 let.
Tvůrci nejlepších fotografi í získají věcné 
ceny a budou odměněni komentovanou 

prohlídkou zámku i výstav s pohádko-
vou bytostí či rytířem. Vítězné fotografi e 
zveřejníme ve stolním kalendáři Horních 
Počernic na rok 2014 a v Hornopočer-
nickém zpravodaji.
Fotografi e zasílejte na e-mail produkční 
zámku: ruzena.berankova@chvalskyza-
mek.cz ve formátech uvedených výše 
v podmínkách pro dospělé.

Každý autor může zaslat maximálně 
5 fotografi í. Uzávěrka soutěžeje 
19. května 2013.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Horní Počernice známé neznámé
Nová fotografi cká soutěž pro kalendář na rok 2014 má uzávěrku 19. května 

Horní Počernice známé neznámé – fotografi cká soutěž pro děti
Chvalský zámek vyhlašuje fotografi ckou soutěž také pro děti

VÝHERKYNĚ SOUTĚŽEVÝHERKYNĚ SOUTĚŽE  O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY  ZA ÚNOR 2013ZA ÚNOR 2013VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ÚNOR 2013

Milé děti, dosáhli jsme naprostého rekordu, neboť v krátkém měsíci únoru jsme od vás získali 
neuvěřitelných 907 soutěžních kuponků, což je dvojnásobný počet než v jiných měsících! Toto 
obrovské číslo způsobila naše výstava Večerníčky na Chvalském zámku – Krteček, Maxipes Fík 
a Autopohádky, kterou navštívil skutečně maximální počet dětí i rodičů. Udělaly jste nám velkou 
radost, děkujeme. Správných bylo 899 odpovědí, nesprávných pouze 8.
A kdo vyhrál v této veliké konkurenci? Ředitelka zámku Alexandra Kohoutová vylosovala zatím 
nejmladší výherkyni ze všech – dvouletou Elišku Horažďovskou z Brandýsa nad Labem. Eliška 
vyhrála komentovanou prohlídku s princeznou Šípkovou Růženkou, malou panenku vílu Ohnivku 
a další ceny. Otázka nezbedné Ohnivky tentokrát zněla: „Jakou barvu tlapek má Maxipes Fík?“ 
a správná odpověď je „dvě hnědé a dvě bílé“.
Jakápak bude asi otázka na duben? Prozradíme jen, že se bude týkat nové výstavy – čeká vás
Pohádková půda ve sklepení zámku. Těšíme se na vás.

Foto: Karolína Bechná, 9 let Lukáš Brož, 13 let Michala Kozáková, 13 let
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Městská část Praha 20 a Chvalský zámek 
zvou na 24. ročník tradiční a oblíbené akce

NA CHVALSKÉ TVRZI
v úterý 30. dubna 2013

Na Chvalské tvrzi 857 
193 21 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 860 130 Zm
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Vstupné    60 Kč

dětské masky Čarodějnic  
a děti do 130 cm zdarma

h l a v n í  p a r t n e r : 
D&D REALITY Nord www.chvalskyzamek.cz

POZOR, VÝJIMEČNÝ PROGRAM: 

• od 14 hod odpolední program: 
HP spolky, soutěže  
pro děti, tvůrčí dílny

• skupina MYŠ a MAŠ  
 písničky a vystoupení pro děti

• v 18.30 ceny od RC MUM
• v 19.00 soutěž o nejhezčí  
dětskou čarodějnici

• v 19.15 BEATLES REVIVAL  
 skupina And The End

• ve 20.30 ŽLUTÝ PES  
s Ondřejem Hejmou

• OHŇOSTROJ

moderátoři: 
Václav Žmolík a Kamil Burda
atrakce, občerstvení, pivo
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Velikonoční 
dílničky ve 
francouzském 
Mions 
Ve středu 13. 3. 2013 jsme se vypravili do 
partnerského města Horních Počernic, 
francouzského Mions. Na programu jsme 
měli návštěvu dvou místních základních 
škol. Pro děti jsme připravili zdobení 
vajec voskovou technikou, malování na 
keramická vajíčka, výrobu papírového 
beránka, zajíčka a papírovou slepičku 
jako stojánek na kraslici. Větší děti vyrá-
běly také velikonoční dekoraci z pedigu.

Atmosféra během dílniček byla velmi 
milá a přátelská, děti se nás ptaly nejen 

na velikonoční zvyky, ale zajímaly se 
také o jiné věci, např. jak to chodí u nás 
ve školách a v DDM. Francouzské děti 
chodí na přestávky ven na školní dvůr. 
Při jedné z nich vzal učitel z DDM Karel 
Šimeček kytaru, stoupnul si na dvůr ško-
ly a začal hrát. Ze všech stran se začaly 
sbíhat děti i učitelky a všichni společně 
zazpívali několik písniček. Ze školního 
dvora nás vyhnal až začátek dalšího 
vyučování.

Jedna ze tříd projevila velký zájem 
dopisovat si s dětmi, které se v našem 
DDM učí anglicky, a rovnou nám předali 
dopisy a fotografi e od všech dětí ze 
třídy. Velikonočními dílničkami tedy nic 
nekončí, ale naopak začíná. 

Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Letní taneční tábor 
Určeno pro děti od 10 do 18 let
12. – 22. července 2013

Sportovní areál Oáza, Lánov – Krkonoše
Taneční styly: break dance, hip-hop, latina, moderní 
tanec (tréninky 3 x denně), divadelní dílna a 2 výlety

Podrobné informace a přihlášky v DDM
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Program divadla v dubnu 2013

PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ

Středa 3. dubna v 18.00
QUATTROM (popáté)
Vernisáž výstavy

Sobota 6. dubna v 15.00
O MLSNÉ PRINCEZNĚ

Neděle 7. dubna v 19.30
DVEŘE aneb PANE, 
VY JSTE NÁHODA!

Středa 10. dubna v 19.30
MŮŽU K TOBĚ?

Neděle 14. dubna v 15.00
KOCOUR V BOTÁCH

Čtvrtek 18. dubna v 19.30
MYDLIBABA A TY DRUHÉ aneb 
TŘIKRÁT DO ČERNÉHO

Úterý 23. dubna v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Sobota 27. dubna v 18.00
POSLEDNÍ LÉTO 
SARAH BERNHARDT

POKLADNA
Pokladna v divadle je otevřena pondělí 
až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu 
před začátkem všech představení pro 
veřejnost. Od pondělí 29. dubna je 
pokladna v divadle uzavřena. 

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou 
možné na www.divadlopocernice.cz 
a na e-mailové adrese: 
divadlo@pocernice.cz. 
Nevyzvednuté vstupenky vracíme 
do prodeje po uplynutí sedmi dnů od 
zadání rezervace. Toto omezení se týká 
i vstupenek na dětská představení. 

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

Středa 3. dubna v 18.00

QUATTROM (popáté)

Vernisáž výstavy obrazů, výtvarných 
objektů a grafi ky autorů Miroslava Kubo-
vého, Milana Myslivečka, Jiřího Mejstříka 
a Aleny Hořejší.

Sobota 6. dubna v 15.00

O MLSNÉ PRINCEZNĚ

Liduščino divadlo

Princezna Vanilka má mlsný jazýček, 
který ji dovede až k ježibabě do perníko-
vé chaloupky v lese. Naštěstí ji vysvobo-
dí dvorní šašek s pohledným kuchtíkem 
Matějem. Klasická činoherní pohádka.
Vstupné 90, 70, 50 kč

Neděle 7. dubna v 19.30
Milan Kopecký

DVEŘE ANEB PANE, 
VY JSTE NÁHODA!

Produkce: Divadlo Palace

Úsměvná a divácky úspěšná konver-
zační komedie o naději, pro kterou 
není podstatný věk, a kterou nemohou 
zastavit ani zamčené dveře od bytu. Hra 
vypráví o samotě a únavě jedné pade-
sátileté ženy, jejích hádkách s dcerou, 
i o nepříliš úspěšných partnerských 
vztazích. A co teprve, když po dalším 
konfl iktu s dcerou přijde k jejím dveřím 
neznámý muž, který jde na rande nasle-
po. A ještě ke všemu dcera zamkne byt 

a odnese si s sebou oboje klíče. Mezi 
mužem a ženou dojde k první schůz-
ce, k prvnímu rande. Jedinou drobnou 
překážkou jsou zamčené dveře od bytu 
mezi nimi.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, 
Jana Stryková/Tereza Nekudová
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Středa 10. dubna v 19.30

MŮŽU K TOBĚ?

Divadlo Artur

Scénář a režie: Miroslav Oupic 
a Jindra Kriegel
Děj situační komedie se odehrává na 
dvou odlišných místech. V psychiatrické 
ordinaci doktora Flojda a v místním bis-
tru, které slouží jako její čekárna. S hu-
morem a ironií řeší zamotané mezilidské 
vztahy a civilizační problémy, které naši 
předci vůbec neznali.
Pomoc zde postupně hledají politik trpící 
stihomamem, promiskuitní nymfoman-
ka, bývalý vrcholový hokejista, nedávný 
vítěz reality show, modelka a dealerka 
kreditních karet.
Pomůže pacientům odborník na lidskou 
duši nebo upovídaná majitelka bistra se 
školou života?
Hrají: Tomáš Krejčíř, Lukáš Langmajer, 
Michaela Kuklová, Jindra Kriegel, Barbora 
Mottlová, Věra Vodičková, Veronika Nová, 
Jana Pidrmanová, Petr Jablonský, Miroslav 
Šimůnek, Vanda Károlyi, Klára Jandová
Vstupné 260, 230, 200 Kč

NÁŠ TIP
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Neděle 14. dubna v 15.00

KOCOUR V BOTÁCH

Hálkovo městské divadlo Nymburk

Autor a režie: Adolf Toman

Klasická činoherní pohádka.
Byl jednou jeden mlynář a ten měl na 
tomto světě tři syny, k tomu mlýn, osla 
a kocoura a bylo mu to k užitku. Synové 
pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle 
s obilím a odnášel pytle s moukou a ko-
cour? Inu, ten přece chytal myši! Když 
mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví, 
ten nejstarší dostal mlýn, ten prostřední 
osla a ten nejmladší? Inu, ten přece dostal 
kocoura! Nic jiného na něj nezbylo!
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 18. dubna v 19.30
Aldo Nicolaj

MYDLIBABA A TY DRUHÉ 
ANEB TŘIKRÁT DO ČERNÉHO

Produkce: Divadlo v Řeznické
Režie: Jaromír Pleskot

Tři rozdílné dámy ve třech rozdílných 
příbězích s černým a růžovým humorem. 
Voda a mýdlo, Svatba a kameny, Sůl 
a tabák. Hra italského dramatika Alda 
Nicolaje, autora známých komedií, vypráví 
tři ženské příběhy - zpovědi. První z nich 
představuje divákům čistotnou vězenkyni 
Francesku, přezdívanou Mydlibaba, která 
lidem prokazuje tak dlouho dobro, až se jí 
za to dostane zasloužené odměny. Druhý 
příběh je zpovědí nevěsty, kterou oklamal 
podvodník a v třetím příběhu nahlédneme 
do života temperamentní sexy vdovy v nej-
lepších letech. V hodinovém představení 
exceluje herečka Luba Skořepová. A že ty 
tři role zvládá více než bravurně dokazují 
i slova kritika: “Je skrznaskrz ženská - po-
tvora i světice. Ať si tvrdí jak chce, že není 
čarodějka, kouzlo, jak proniknout k lidským
srdcím, ovládá bezpečně.”
Vstupné 160, 140, 120 Kč

Úterý 23. dubna v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Právě začínáme

Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková

Starý mládenec Manuel pravidelně chodí 
ke hrobu své matky, povídá si s ní a každý 
týden jí líčí, co nového se mu přihodilo. 
Když jí jednoho dne oznámí, že se koneč-
ně chystá oženit, očekává ho po návratu 
domů neuvěřitelné překvapení. Energická 
matka se mu znovu začne plést do života.
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena 
Víznerová, Michal Král, Michal Klich, 
Eva Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata 
Sýkorová, Ondřej Krásný
Vstupné 120, 100, 80 Kč

 

Sobota 27. dubna v 18.00
John Murell

POSLEDNÍ LÉTO SARAH 
BERNHARDT

DS Právě začínáme

Režie: Vladimír Stoklasa

Komediálně laděná hra ze života Sáry 
Bernhardtové je oslavou talentu, nezkrot-
né vitality a také doby, kdy ještě byl čas 
prožívat krásno. Někteří lidé se svým způ-
sobem života a svými výkony stávají mýty 
či legendami. Mezi takové patří i herečka 
Sára Bernhardtová, skandální, skvělá, 
neobvyklá, nekonvenční. V herecky ná-
ročném představení roli Sáry a roli mírně 
podivínského tajemníka Pitua bravurně 
zvládají Jana Keilová a Vladimír Stoklasa.
Představení uvedeme při příležitosti 
významného životního jubilea pana 
Vladimíra Stoklasy.
Vstupné 120, 100, 80 Kč.

Vážení diváci, představením Poslední 
léto Sarah Bernhard uzavíráme sed-
mou divadelní sezonu v Divadle Horní 
Počernice a srdečně vás zveme do let-
ního divadla, kde 10. května uvedeme 
první představení letošního 43. ročníku 
festivalu ochotnických divadel Divadlo 
v přírodě.

Hana Čížková, ředitelka divadla

Hlavní partner
Divadla Horní Počernice
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datum 17 hodin 21 hodin

Pá. 10. 5. DOROTKA A PENTLIČKA
DS Právě začínáme

So. 11. 5. DOROTKA A PENTLIČKA
DS Právě začínáme

DOROTKA A PENTLIČKA
DS Právě začínáme

Ne. 12. 5. DOROTKA A PENTLIČKA
DS Právě začínáme

Pá. 17. 5. ROZUM A ŠTĚSTÍ
Počerníčci

So. 18. 5. ROZUM A ŠTĚSTÍ
Počerníčci

ROZUM A ŠTĚSTÍ
Počerníčci

Ne. 19. 5. ROZUM A ŠTĚSTÍ
Počerníčci

Út. 21. 5. JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Výtečníci

Čt. 23. 5. ZVONOKOSY
Bořanovická královská Opera

Pá. 24. 5. TŘI MUŠKETÝŘI
Načerno

So. 25. 5. LÍNÝ HONZA
Svatopluk Benešov

TŘI V TOM
Nový Bydžov

Ne. 26. 5. PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Jiří Poděbrady

Čt. 30. 5. STVOŘENÍ SVĚTA
Zeptejte se kocoura (Počerníčci)

Pá. 31. 5. STVOŘENÍ SVĚTA
Zeptejte se kocoura (Počerníčci)

So. 1. 6. STVOŘENÍ SVĚTA
Zeptejte se kocoura (Počerníčci)

STVOŘENÍ SVĚTA
Zeptejte se kocoura (Počerníčci)

Ne. 2. 6. FIMFÁRUM
Hynkovo hravé divadlo Litoměřice

Pá. 7. 6. MRŇOUSKOVÉ
Počerníčci

So. 8. 6. MRŇOUSKOVÉ
Počerníčci

MRŇOUSKOVÉ
Počerníčci

Ne. 9. 6. MRŇOUSKOVÉ
Počerníčci

Čt. 13. 6. LEDOZEM
Počerníčci

Pá. 14. 6. LEDOZEM
Počerníčci

So. 15. 6. LEDOZEM
Počerníčci

LEDOZEM
Počerníčci

Ne. 16. 6. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Zbraslavská kulturní společnost

Čt. 20. 6. ROZMARNÉ LÉTO
Právě začínáme

Pá. 21. 6. ROZMARNÉ LÉTO
Právě začínáme

So. 22. 6. ROZMARNÉ LÉTO
Právě začínáme

Ne. 23. 6. ROZMARNÉ LÉTO
Právě začínáme
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Stanislav Tomek

DOROTKA A PENTLIČKA 
ANEB NÁMLUVY VE MLÝNĚ

DS Právě začínáme

Režie: Stanislav Tomek

Komediální příběh s pohádkovou 
postavou vodníka vypráví o Jeníkovi 
a Dorotce, kteří se mají rádi. Mlynář, 
otec Dorotky, však chce svou dceru 
bohatě provdat. Nejraději za syna 
bohatého statkáře, nebo dokonce 
za zámeckého písaře. Jeho plány 
překazí a mladému páru pomůže 
ke štěstí vodník, který navíc vytrestá 
nejen nemilované a zištné nápadní-
ky, ale i tvrdohlavého mlynáře. Veselý 
příběh pobaví děti i rodiče.

Hrají: Ondřej Hrubeš, Kristýna Paříz-
ková, Jan Vytlačil, Jana Sůvová, Eliš-
ka Králová, Michal Král, Petr Urban, 
Pavel Sůva, Petr Beneš 
Technická režie: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora 
Kostýmy: Eva Bartoňová Hudební 
spolupráce: Gabriela a Kristýna 
Cincibusovy
Výtvarník: Vladimír Vondruška
Technická spolupráce: Martin Pařízek

ROZUM A ŠTĚSTÍ
Na motivy K. J. Erbena

DS Počerníčci

Režie: Zdena Víznerová,
Olga Šmejkalová

Veselá pohádka o tom, jak se z hlu-
páka může vlivem kouzelných bytostí
stát moudrý člověk a naopak. Rozum 
a Štěstí je také o tom, jak nebezpeč-
ná může být závist. Jak se s ní ale 
vypořádat? Kdo má větší moc a koho 
je více potřeba – štěstí nebo rozumu? 
Na to vám odpoví naše pohádka.

Hrají: Ondřej Zabilka, Tomáš Matějka, 
Gabriela Dongresová, Petr Krejcar, 
Simona Spilková, Daniela Jiroušková, 
Anna Moravcová, Kristýna Žáková, 
Nicole Balamotisová, Markéta Hlava-
tá, Gabriel Leonard Pacurar, Michala 
Kozáková , Marek Šmidrkal, Laura 
Fotrová, Kamila Fotrová, Marcela Ší-
dlová, Lukáš Pištěk, Lucie Kocurová, 
Michaela Jiroušková 
Úprava scénáře: Ondřej Zabilka 
Hudba: Jiří Hubený 
Texty písní: Nicole Balamotisová,
Kristýna Žáková
Hudební spolupráce: Iva Ptáčková
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická režie: Tomáš Sýkora, Mirek 
Novák, Tomáš Kříž 

Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ
MÍTI FILIPA

DS Výtečníci a Jana Keilová j.h.

Režie: Jana Sůvová

Podle autora jde o „lehkovážnou 
komedii pro vážné lidi“. Známá hra 
Oscara Wilda je plná jemného hu-
moru a vtipu, který dodnes oslovuje 
diváka bez ohledu na jeho věk.

Hrají: Lenka Kožíšková, Daniela 
Dongresová, Eliška Povolná, Jana 
Keilová, Ondřej Hrubeš, Pavel Sůva, 
Antonín Matyska a Tomáš Procházka 
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
Technická režie: Mirek Novák, Tomáš 
Sýkora Gabriel Chevallier

ZVONOKOSY
Bořanovická Královská Opera

Režie: Zuzana Lněničková - Cízlerová

Oblíbený muzikál o postavení zá-
chodku a lidech z malebné vesničky.

Daniel Hrbek, Jiří Janků podle 
Alexandra Dumase

TŘI MUŠKETÝŘI

DS Načerno

Režie: Luděk Horký

Hudební komedie s konverzací a ro-
mantikou.
Neuvěřitelná divadelní parafráze jed-
noho z nejslavnějších románů světové 
literatury. Klasika, která se splašila 
dříve než D´Artagnanův kůň a kterou 
už nikdo nezkrotí. Romantický příběh, 
který se dostal do nesprávných ru-
kou. Do rukou svých vlastních hrdinů! 
Pány Athose, Porthose, Aramise 
a D´Artagnana není třeba blíže před-
stavovat. Známe je všichni ze slavné-
ho literárního díla. A v tom to právě 
je. Co když se Dumas spletl, co když 
některé věci správně nepochopil? 
Pojďme se na celou kauzu podívat 
ještě jednou a bez růžových brýlí.

Josef Pšenička

LÍNÝ HONZA
na motivy Nezbedných 
pohádek Josefa Lady

Honza se jenom se válí na peci, nic 
kloudného nedělá, o nic se nesnaží, 
prostě je líný.

Z pece, ze světa krásné zahálky a nic 
nedělání ho srazí energická princez-
na ranou žezlem přes zadek. Jak to 
bude dál uvidíte v naší pohádce.

Jaroslav Vostrý

TŘI V TOM

DS Jirásek Nový Bydžov

Režie, dramaturgie a scénografi e:
Alexandr Gregar j.h.

Rozkošný příběh, na jehož začátku 
se setkáváme se třemi mladými 
dámami, které se vinou svých nápad-
níků dostaly do prekérní situace, pro-
stě „jsou v tom“, je plný ztřeštěností, 
vtipů, gagů a snahy trojice milenců 
dostat se k sobě i přes nevůli rodičů 
a osudu. Italská komedie dell’arte 
patří mezi oblíbené žánry divadla již 
od 16. století. V roce 1978 napsal pro 
Činoherní klub komedii ctící tento 
žánr uznávaný divadelní teoretik, 
kritik a historik Jaroslav Vostrý, který 
měl ovšem z politických důvodů 
zákaz činnosti. Proto se hra Tři v tom 
objevila na jevišti připsána autoru Ji-
římu Menzelovi, který ji režíroval. Na 
jevišti Činoherního klubu šlo o jednu 
z nejslavnějších inscenací, která byla 
na repertoáru téměř devět let. 
Hudba: kolektiv souboru, texty písní 
na motivy karnevalových zpěvů Lo-
renza de Medici a básní Jiřího Žáčka

Adolf Toman

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

DS Jiří Poděbrady

Režie: Jana Pospíšilová

Známá pohádka o „zkoušce hráš-
kem“, ztracené královské koruně, 
strašení na zámku a královské svatbě.

Vlastimil Peška

STVOŘENÍ SVĚTA

DS Zeptejte se kocoura (Počerníčci)

Režie: Barbora Jelínková

Velmi nevážně, hravě a s nadsázkou 
pojatý příběh stvoření našeho světa.
Pán Bůh se nudil, a tak se rozhodl 
stvořit svět. Andělé mu pilně pomá-
hali, ale pekelníci měli o životě trochu 
jiné představy, a tak dělali vše proto, 
aby dílo „božího ateliéru“ přetvořili 
podle svého gusta. A z celého toho 
zmatku vznikl náš svět... a nebo to 
bylo celé jinak? Co takhle teorie vel-
kého třesku? Nebo snad za všechno 
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může Wakhá Tháka? Či Eskymáci? 
A co když do toho všeho ještě zamí-
cháme letní tábor? Přijde vám to už 
poněkud zmatené?
Tak se raději přijďte na naše předsta-
vení podívat.

Hrají: Václav Procházka, Stanislav 
Spitzer, Anna Herianová, Magdalena 
Moudrá, Alžběta Holcová, Jan Vytlačil, 
Barbora Bartošová, Jana Povolná, Jakub 
Matoušek, Adam Dufek, Jaroslav Spitzer, 
Anežka Moudrá, Jakub Esterka j.h.
Výprava: Kristýna Altmanová,
Barbora Jelínková
Hudební spolupráce: Magdaléna 
Fendrychová a Alena Jelínková
Technická režie: Tomáš Sýkora, 
Mirek Novák

Jan Werich

FIMFÁRUM

DS Hynkovo hravé divadlo Litoměřice

Režie: Eva Andělová

Pohádka pro děti i dospělé s písnička-
mi trojice V + W + J
Byl jednou jeden zámek a v něm 
jedna stará Jasnost knížepán. A tomu 
„dobře“ radil jeho první lokaj. A pod 
tím zámkem byla vesnice a v ní kovár-
na s poctivým pracovitým kovářem, 
kterému „dobře“ radila jeho záletná 
žena se svou ctižádostivou matkou. 
V pohádce Jana Wericha se tyto 
archetypy spolu s postavami čerta 
a vodníka zamíchají do půvabného 
příběhu. Asi ho znáte všichni, ale 
pojďte se s námi podívat, jak potrestat 
zlou mysl.

Klára Šimicová

MRŇOUSKOVÉ

DS Počerníčci

Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Úprava scénáře: Petr Kříž
Kostýmy: Eva Bartoňová
Písničky: Jiří Hubený a Petr Urban
Hudební spolupráce: Gabriela 
a Kristýna Cincibusovy
Technická režie: Tomáš Sýkora 
a Mirek Novák

Pohádka o malých skřítcích, kteří žijí 
v lese v malé vesničce, bojí se zlého 
čaroděje a jeho kocoura, prožívají růz-
ná dobrodružství, společně hospodaří 
a pomáhají si.

Hrají a zpívají: Jan Adámek, Jan 
Čarvaš, Ema Černohorská, Vladimír 
Douša, Barbora Erbová, Dominik 

Hanuš, Denisa Hubáčková, Michal 
Jarolím, Karolína Kosová, Anežka 
Lukášková, Jakub Rubáček, Karolína 
Slabá, Štěpán Sýkora, Šimon Šimice, 
Tereza Šolcová, Eliška Tesařová, 
Martin Tvrdík, Šárka Vejsadová, 
Zuzana Zápotocká 

Klára Šimicová

LEDOZEM

DS Počerníčci

Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Úprava scénáře: Petr Kříž
Hudba: Diana Hořínková
Píseň: Petr Vilímovský a Petr Urban
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická režie: Tomáš Sýkora 
a Mirek Novák
Hudební spolupráce: Gabriela 
a Kristýna Cincibusovy
Petr Kříž

Příběh čtyř dětí, které při hře na 
schovávanou objeví starou skříň 
a vyjdou z ní do zvláštní Ledové země, 
kde vládne zlá královna. Zjistí, že 
podle proroctví jsou to právě ony, kdo 
mohou Ledovou zemi zachránit. Starý 
a věčný střet mezi dobrem a zlem zde 
ožívá v napínavém příběhu.

Hrají: Karolína Bartošová, Klára 
Cvrčková, Adéla Červená, Zdeňka 
Horváthová, Daniel Král, Petr Kříž, 
Pavel Michalec, Kristýna Pařízková, 
Eliška Pelková, Silva Plavcová, Nikola 
Sýkorová, Jan Šimice, Matyáš Šimice, 
Šimon Šimice, Nikola Šípková, Domi-
nik Špaček, Anna Tvrdíková, Michaela 
Tvrdíková, Anna Vojtěchovská

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Zbraslavská kulturní společnost

Známá pohádka vyprávěná poněkud 
jinak, než jsme zvyklí. Základní děj byl 
sice zachován, ale je netradičním způ-
sobem rozvinut. Intriky Třetí sudičky, 
ze všech sil se snažící zmařit proroctví 
Druhé sudičky, se jí stanou osudnými.  
Uvidíte sami.
Velmi nápaditý je také způsob vyprávění.

Vladislav Vančura

ROZMARNÉ LÉTO

DS Právě začínáme

Režie: Alexandra Ptáčková, 
Michal Pivarči

„Tento způsob léta“, děl vposled, od-
vraceje se od přístroje Celsiova, „zdá 
se mi poněkud nešťastným.“
Nasajte chřípím atmosféru líné 
plovárny na břehu slovutné řeky 
Orše a náladu lázeňského městečka 
Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí 
přátele: lázeňského mistra, majora 
a abbého, kteří tráví chladné a deštivé 
dny nevydařeného léta v přátelském 
hašteření.
A stejně jako oni se na moment za-
stavte, procitněte a nechte si učarovat 
krásnou Annou a magickým světem 
kouzelníka Arnoštka. Zdali se vám 
také zatočí hlava.

Hrají: Jiří Špaček, Iva Ptáčková, Michal 
Král, Filip Minařík, Michal Pivarči, Lenka 
Kožíšková, Jana Keilová, Aneta Struž-
ková, Daniela Procházková, Ondřej 
Hrubeš, Tonda Matyska a Petr Beneš

Divadlo v přírodě najdete na adrese:
zahrada ZŠ Svépravice, 
Spojenců 1408,
Praha 20 – Horní Počernice.
Dopravní spojení: 
do Divadla v přírodě dojedete 
z konečné metra B Černý Most
autobusy 261 do stanice Krahulčí 
(1 minutu od divadla) 223 a 296 do 
stanice Vysokovská (cca 5 minut od 
divadla) 221, 273, 303, 304, 323, 353 
do stanice Vojická (cca 15 minut 
od divadla)

Vstupné
Odpolední představení: 
děti od 2 do 12 let 30 Kč, všichni 
ostatní 50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč 
(2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 
3 děti)

Večerní představení: 
jednotné vstupné 50 Kč
Ušetřit můžete zakoupením perma-
nentní vstupenky v ceně 500 Kč, která 
platí na všechna představení pro 
veřejnost pro dvě osoby nebo v ceně 
250 Kč pro jednoho.

Pořadatel festivalu: 
Kulturní centrum Horní Počernice, 
příspěvková organizace,
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20 -
Horní Počernice, tel. 281920326, 
www.divadlopocernice.cz,
e-mail: divadlo@pocernice.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Pá 12. 4.

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY 
M. SEDLÁKOVÉ
Sál ZUŠ – 18.00

St 17. 4. 

KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY
Hrají žáci klavírního oddělení
Sál KD Kyje – 18.00 

Pá 19. 4.

KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY 
D. VANDĚLÍKOVÉ
Sál ZUŠ – 17.00

Po 22. 4. 

VI. HUDEBNÍ VEČER
tradiční koncert žáků školy
Sál ZUŠ – 18.00

Út 23. 4. 

KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH 
A BICÍCH NÁSTROJŮ K. MIROŠNÍKA
Sál ZUŠ – 18.30

Čt 25. 4. 

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY 
M. BACHŮRKOVÉ
Galerie 14, Černý Most – 18.00

Naši žáci a studenti získali 
tato ocenění:

Flétnové trio – Aneta Budzanowská, 
David Kalenda a Veronika Rusinová ze 
třídy Z. Bandúrové – Čestné uznání I. 
stupně v kategorii 2. A

Duo – Lucie Kolomazníková – hoboj 
a Ivana Dvořáková – anglický roh ze tří-
dy J. Kopicové – 3. cena v kategorii 3. A

Trio – Alžběta Chmelová – fl étna, Václa-
va Chmelová – hoboj a Klára Válková – 
klavír ze tříd J. Boškové, J. Kopicové a I. 
Likiny – 3. cena v kategorii 3. C

Saxofonové kvarteto – Petr Grau – so-
pránový saxofon, Zdeněk Stibor – altový 
saxofon, Valentýna Cibochová – teno-
rový saxofon a Karolína Černovská – 
barytonový saxofon ze třídy P. Fiedlera 
– 3. cena v kategorii 2. A

Klarinetové kvarteto – Jana Sedlická, 
Jiří Holešovský, Josefína Kurfürstová 
a Tereza Zloužeová ze třídy R. Kudly – 
2. cena v kategorii 4. A

Malé saxofonové kvarteto – Noemi 
Havlová – sopránový saxofon, Karolína 
Černovská – altový saxofon, Anna Rou-
bíčková – tenorový saxofon a Andrea 

Prudilová – barytonový saxofon ze třídy 
P. Fiedlera – 2. cena v kategorii 4.A

Žesťové trio – Šárka Svobodová – 
trubka, Kristýna Rychlá – trubka a Martin 
Klaudis – tenor ze tříd J. Bachtíka a P. Pe-
remského – 2. cena v kategorii 2. B

Trombonové trio – Václav Santolík, 
Josef Ferda a Šimon Ferenc ze třídy P. 
Peremského – 1. cena v kategorii 3.B

Tenorové trio – Anna Šupitarová – tenor, 
Elena Wágnerová – tenor a Karolína 
Horká – baryton ze třídy P. Chmelařové –
1. cena s postupem do ústředního kola 
v kategorii 2.B

Všem soutěžícím i jejich učitelům 
srdečně gratulujeme.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Pozvánka na 
dubnové koncerty

Úspěchy v krajském kole Národní soutěže 
žáků ZUŠ ČR v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů.

V úterý 9. dubna 2013 
ve 14 hodin bude naším 
milým hostem farářka 
Církve československé 
husitské v Horních 
Počernicích 

Eva Cudlínová

Bude nám vyprávět nejen o často 
svérázných zkušenostech pracovni-
ce Linky důvěry, ale zavede nás i do 
země, která je pro ni magická a plná 
míst jejímu srdci blízkých, do Izraele. 
Zážitek z poutavého vyprávění doplní 
nádherné fotografi e Evina manžela, 
jednoho z nejlepších českých doku-
mentaristů Karla Cudlína.

Těšíme se na vás 
na Chvalském zámku.

Srdečně vás zveme na Zámecké posezení
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Milí naši čtenáři,
tak jsme se dočkali!

Snaha dostat budovu na Náchodské 
745, ve které sídlí i naše hornopočernic-
ká knihovna, byla v minulých dnech ko-
runována úspěchem. Na mimořádném 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 
Prahy dne 14. března oznámila starost-
ka Hana Moravcová podpis smlouvy 
s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o bezúplatném 
převodu této nemovitosti do vlastnictví 
obce. Věříme, že je to zásadní krok 
k další možnosti rozšíření prostor naší 
knihovny a zkvalitnění služeb pro vás, 
naše čtenáře.

Tato nová skutečnost nás velice těší. 
Ráda bych poděkovala naší starostce za 
její vytrvalost a úsilí, které vynaložila při 
všech složitých jednách v této záležitos-
ti. Rozsah a časový rozvrh rekonstrukce 
bude záviset především na fi nančních 
možnostech radnice.

Kalendárium
Jaroslav Havlíček

3. 2. 1896 – 7. 4.1943
Začínal poezií, poté 
se natrvalo zaměřil 
na psychickou prózu 
se zřejmým vlivem 
K. M. Čapka Choda. 
Děj téměř všech jeho 
povídek a románů se odehrává v malo-
městském prostředí, které dobře znal 
z dětství.

Eduard Štorch

10. 4. 1978 – 
25. 6. 1956
Český pedagog,
spisovatel a archeolog.
Proslavil se svými 
povídkami a romány 
situovanými nejčastěji do období doby 
kamenné a doby bronzové.

Za kolektiv knihovny
Božena Beňová

Novinky v naší knihovně

Jan Bárta 
Kohouti 
kokrhají 
všude stejně

Jan Bárta, ředitel 
humanitární organizace 
a ilustrátor,vzpomíná 
v knize na své mládí, 
přináší zajímavé postře-
hy ze současnosti, ale především píše o práci 
humanitární organizace ADRA a situaci lidí, 
kterým pomáhá. Jako stříbrná nit se knihou 
line setkání s kohouty, kteří jsou na celém 
světě stejní.

Druhou zásadní linkou je setkání s neštěstím, 
které sice provází lidi v různých odstínech po 
celé zeměkouli, přesto si však při čtení této 
knihy můžeme uvědomovat a pociťovat vděč-
nost, že jsme to my, kdo žijeme na té menší 
a blahobytnější části světa.

Sarah 
Quigleyová
Dirigent

Příběh o síle hudby, 
touze po slávě 
i výjimečném talentu, 
o hladu a válce. 
Příběh skladatele 
Dmitrije Šostakovi-
če a jeho rodného 
Leningradu.

Píše se rok 1941 a na leningradské 
střechy už několik měsíců padají 
zápalné bomby. Většina kulturní elity 
byla z města evakuována už na začátku 
německé blokády, ale svérázný a tehdy 
už uznávaný skladatel Dmitrij Šostakovič 
se rozhodl zůstat, aby pomohl Lenin-
grad bránit. Když právě nehloubí zákopy 
nebo nehlídá svou milovanou konzerva-
toř před požárem, skládá pro obklíčené 
město symfonii. Ale nakonec utíká i on.

Karl Eliasberg, stydlivý i ambiciózní roz-
hlasový dirigent, nenese tragédii města 
o nic lehčeji. Ale když je přes německé 
ležení propašována dokončená Šostako-
vičova symfonie a Eliasbergovi je naříze-
no ji se svým prořídlým a vyhladovělým 
orchestrem nacvičit stůj co stůj, zdá se, 
že život konečně nabírá zajímavější směr.

Podaří se mu náročnou symfonii s or-
chestrem chodících mrtvol a v kruté 
zimě nacvičit?

Pamela 
Druckermanová
Francouzské 
děti nedělají 
scény

Toužíte vychovat 
vyrovnané, sobě-
stačné a spokojené 
dítě? Inspirujte se 
francouzským způsobem výchovy dětí, 
který ve své vtipné a výstižné knize 
popsala americká žurnalistka Pamela 
Druckermanová. Když se americké 
novinářce Pamele Druckermanové 
narodilo v Paříži dítě, neměla v úmyslu 
stát se „francouzskou matkou“. Dokon-
ce i sami francouzští rodiče tvrdí, že 
nedělají nic zvláštního. Autorka se proto 
rozhodla odhalit tajemství francouzské 
výchovy. Zjistila, že francouzští otcové 
a matky jsou mimořádně přísní v něko-
lika málo věcech, ale ve všem ostatním 
nechávají potomkům celkem volnou 
ruku. Uvědomila si, že aby se člověk 
naučil vychovávat děti jinak, potřebuje 
úplně jiný náhled na děti. A když se 
sama naučila pevně říkat NE, zjistila, 
že děti dokážou věci, jaké si vůbec 
neuměla představit.

Jean-Michel 
Guenassia
Klub nenapra-
vitelných 
optimistů

Bohatý, mnoho-
vrstevnatý román 
dosáhl ve Francii 
prodeje přes 400 
tisíc kusů, obdržel nadšené kritiky i ně-
kolik literárních cen, např. Prix Goncourt 
des Lycéens 2010.

Píše se rok 1959 a dvanáctiletý Michel 
Marini prožívá první krizi v rodině. 
Rodiče se nemohou na ničem shod-
nout a bratr Franck přes jejich odpor 
narukuje do války v Alžírsku. Miche-
lovým jediným útočištěm se stávají 
knihy a utajený šachový klub ve čtvrti 
Montparnasse, kde se scházejí uprchlí-
ci z východního bloku a vyprávějí si jen 
stěží uvěřitelné osobní příběhy.
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Na konci 19. a začátku 20. století se v našich původních ob-
cích zemědělství dobře dařilo a to zejména proto, že blízkost 
města umožňovala dobrý odbyt přebytků hospodaření za dobré 
ceny. Současně pozvolný růst obyvatel v obcích zvyšoval i od-
byt výrobků přímo v místě. Především noví obyvatelé nakupovali 
mléko, drůbež, brambory a další produkty přímo u zemědělců. 
Bylo tomu také proto, že tyto produkty nebývaly vedeny v teh-
dejších koloniálech jako zboží. Toto vzájemné soužití bylo rozru-
šeno velkým suchem a neúrodou v roce 1911, po níž se mnoho 
zemědělských podniků ocitlo na pokraji bankrotu.

Zcela nové neznámé poměry přineslo období první světové 
války /1914 – 1918/. Ta na jedné straně přinesla značný úbytek 
mužských pracovních sil jejich odchodem na frontu, a z toho 
vznikly potíže s mnohdy časově limitovaným provedením všech 
prací, a k tomu i násilnou cestou odvádění vyrobených produktů 
bez zachování dostatečných zásob pro založení příští úrody. Na 
druhé straně pro naprostý a v postupujícím válečném čase se 
stupňující nedostatek potravin na trhu, mimořádný zájem o ně 
provázený růstem cen, což přineslo vyšší zisk. K tomu přistou-
pila i skutečnost, že při zpracování surovin byly do konečných 
výrobků přidávány nevhodné a mnohdy i škodlivé příměsi jako 
například do pšeničné mouky nejprve kukuřice, později sušené 
rozemleté plody koňských kaštanů a pro zvýšení váhy i sádra. 
Zájem o nezávadné produkty růst jejich cen ještě zvýšil. Vý-
sledkem bylo to, že za dobu čtyř válečných let se většina ze-
mědělských podniků vymanila z dluhů způsobených neúrodou 
v předválečných letech.

Tento ekonomicky příznivý stav pokračoval i po vzniku Čes-
koslovenské republiky v roce 1918. Tak například ještě v roce 
1925 prodával zemědělec své výrobky ještě za: /v Kč za 1 q/.

Produkt  před sklizní    po sklizni
Pšenice   250 195
Žito   220 156
Ječmen   230 195
Oves   225 160
Hrách   330 290
Mák   950 735
Pšeničná mouka   385 325 /mlynáři/

Obchodníci prodávali pšeničnou mouku za 1 kg 4,30 korun 
přede žněmi a za 3,80 korun po žních. Cukr za 5,80 Kč před 
kampaní a za 5,40 po kampani za 1 kg.

Záhy po ukončení 1. světové války přestaly být zemědělské 
výrobky směnným platidlem, když v období válečném bylo za 
ně snáze získat ošacení, obuv, tabák nebo topivo, ba i za práci 
v zemědělství místo peněz byly žádány brambory, mléko, vajíč-
ka, drůbež nebo jiné pěstované plodiny.

Vlastníky půdy v našich původních obcích na začátku 20. 
století byly ze 78 % velkostatky a statky  a z 22 % drobní země-
dělci, chalupníci a domkáři. Po první světové válce provedená 
první pozemková reforma část půdy velkostatků rozparcelovala. 
Největší zájem o půdu určenou k parcelaci byl od domkářů, kte-
ří usilovali o zlepšení svého postavení. Toto jednorázové dělení 
půdy více vlastníkům neovlivnilo celkový trend, který naopak vy-
kazoval ve větším rozsahu scelování půdní držby do větších cel-
ků, když slučováním chalup a usedlostí se vytvářely velké statky. 
V kronice obce Chvaly je tak například uvedeno přikoupení hos-
podářství č. p. 13 i s pozemky panem A. Mayerem. V Horních 
Počernicích rozšíření vlastního hospodářství panem Horáčkem 
a panem Nolčem, přikoupením několika chalup.

V roce 1929 světová hospodářská krize v plné míře dopadla 
i na zemědělství v mladé Československé republice. Prudký po-
kles cen zemědělských produktů již neumožnil pokrýt náklady 
na jejich výrobu. Československý stát na záchranu zemědělců 
zavedl tzv. „obilní monopol“, to znamenalo, že stát od země-
dělců vykupoval všechno vyprodukované obilí za vyšší cenu 
než byly průměrné náklady. K tomu pak v roce 1938 postihla 
zemědělství další pohroma v podobě nakažlivé nemoci, která 
postupně řádila v celé republice. Byla to slintavka a kulhavka, 
která v našich původních obcích se vyskytla v období od 23. 5. 
až do 13. 7. Přes prováděná opatření nákaza zachvátila nejen 
chovy hovězího dobytka, ale i chovy prasat, ovcí a koz. V prů-
běhu uvedeného období došlo k úhynu několika desítek kusů 
nakažených zvířat. V důsledku konzumace nesvařeného mléka 
došlo i k nákaze slintavkou u několika malých dětí, naštěstí bez 
vážných komplikací a úmrtí. 

Hospodaření velkostatků a statků se neobešlo bez zaměst-
návání čeledi a deputátníků. Jejich odměňování se odlišovalo 
podle jednotlivých statků. V kronice hornopočernické obce je 
jako příklad odměňování těchto pracovníků v místě uvedeno 
toto: Služebné děvče dostává 150 – 160 korun měsíčně a svo-
bodný kočí 150 – 180 korun měsíčně ke stravě. Deputátní dělník 
k bytu dostával 150 korun měsíčně a roční deputát 64 kg mou-
ky, 30 litrů mléka, 80 kg brambor, 240 kg hnědého uhlí, 0,2 m3 
dřeva a 2 litry petroleje. Do roku 1924 byli těmito pracovníky lidé 
místní, poté se postupně více, zejména na sezónní práce / u nás 
na cukrovku a na žně / najímali pracovní skupiny ze Slovenska. 
Někteří z těchto pracovníků zde zůstali natrvalo.

Významnou formou hospodaření byly pachty, kdy majitel ze-
mědělské usedlosti a pozemků na nich sám nehospodařil, ale 
je pronajímal. Průměrné pachtovné u nás se pohybovalo okolo 
jednoho tisíce korun z hektaru, v němž bývalo zahrnuto i ná-
jemné z hospodářských budov. Přesná výše pachtovného byla 
určována podle ceny pšenice v podzimním období na pražské 
plodinové burze. U nás byl například na statku Václava a Oldři-
cha Prokůpka č.p. 25 pachtýřem pan Ladislav Beneš. Pachtýři 
na sebe někdy také brali povinnost platit ze svého zemědělskou 
daň, kterou jinak vždy platil majitel pozemků. Ne všichni pach-
týři byli však pečlivými a svědomitými hospodáři starajícími se 
o úrodnost polí do budoucna a stejně tak i o údržbu a opravy 
užívaných budov a chovy zvířat. 

Za okupace se zejména pachtů zmocnili Němci a dosadili na 
tyto statky u nás své vysídlence z Besarábie. Tímto zásahem 
se v Horních Počernicích v roce 1942 vytvořila silná německy 
smýšlející skupina osob. Jejich snahy o zřízení německé školy, 
ani jejich další požadavky nedošly naplnění, a jejich působení 
skončilo v dubnu 1945 spěšným odchodem z obce.

Podobně jako období války předcházející, tak i období druhé 
světové války přineslo zemědělským podnikům v důsledku ne-
dostatku potravin a tím zvýšení jejich ceny lepší ekonomickou 
stabilitu. 

O zemědělství v dalším období u nás opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes

kronikář 

Historie dávná i nedávná 58

Zemědělství
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Kluci z počernické přípravky jsou nejlepší
Pro naše fotbalisty (ročník 2006) byl 
vrcholem letošní přípravy tradiční halový 
turnaj v Jablonci nad Nisou. Sešla se 
zde mužstva FC Hradec Králové, SK 
Slavia, Fotbalová akademie PV Děčín, 
Rapid Liberec nebo domácí Jablonec. 
Trenér Karel Piták s asistentem Štěpá-
nem Mikoláškem byli přesvědčeni, že 
zde naši mladí fotbalisté zúročí dobrou 
zimní přípravu. Počerničtí kluci vstoupili 
do turnaje jasným vítězstvím proti Ústí 
nad Labem 6:0. V dalším zápase jsme 
jednoznačně přehráli Liberec a k vidění 
už byly i pěkné kombinační akce. Stav 
skóre se zastavil na výsledku 8:1. Pak 
už to šlo jako v pohádce: proti Forwardu 
Děčín jsme jasně dominovali, což doklá-
dá výsledek 9:1, a s jistotou postupu do 
bojů o medaile jsme skupinu zakončili 
jasnou výhrou 6:0 nad Jabloncem.

V klíčovém semifi nálovém utkání nás 
čekal silný soupeř - Fotbalová akademie 
Petra Voříška Děčín, jehož sílu jsme znali 
už z turnaje v Milovicích. Naši kluci však 
neponechali nic náhodě, výborně pokryli 
silné útočníky soupeře a vyhráli 5:3. 
Přišel vrchol celého turnaje - fi nálový zá-
pas proti doposud suverénní a v turnaji 
neporažené Slavii. Naši kluci nastoupili 
do zápasu možná až se zbytečným 
respektem. Rychle jsme inkasovali, ale 
brzy zjistili, že to půjde jinak. Kluci před-
vedli výborný výkon, strhli se navzájem 
ke skvělým momentům a výsledkem 
byl jednoznačný průběh zápasu. Slavii 
jsme porazili 4:1 a stali se vítězi celého 

turnaje! Veliká snaha 
celého mužstva byla 
korunována zaslou-
ženou individuální 
cenou pro nejlepšího 
hráče turnaje, kterou 
právem získal Já-
chym Budín. Turnaj 
odehráli a góly stří-
leli: Stefča Jovanov-
ski, Jáchym Budín 
11, Mates Špaček 
4, Šimi Mikolášek, 
Kuba Slunéčko 12, 
Elda Piták 7 a Míša 
Richter 4.

“Ohromná gratulace klukům, jejich 
vítězství je velkým úspěchem celé party,” 
hodnotí trenér Karel Piták. “Přispěli 
k zviditelnění Horních Počernic a záro-
veň udělali dobrou reklamu Pražskému 
fotbalovému svazu. Turnaj měl výbornou 
úroveň a účast některých renomovaných 
klubů tomu odpovídá. Musím také po-
chválit vynikající úroveň organizace tur-
naje. Je radost se na kluky dívat, co už 
v tomhle věku dokážou s míčem,” říká 
trenér Karel Piták po skončení turnaje 
a jeho asistent Štěpán Mikolášek dodá-
vá: “Na turnaj jsme jeli s tím nejlepším, 
co v ročníku 2006 máme. Všichni kluci si 
zaslouží velikou pochvalu, je to výborná 
parta a pevně doufáme, že jim vydrží 
co nejdéle. Poděkovat musíme i rodi-
čům, kteří ve fi nále vytvořili vynikající 
atmosféru. Chtěl bych také připomenout 

perfektní vystupování kluků.” Doufejme 
tedy spolu s trenérem Pitákem a jeho 
asistentem Mikoláškem, že se v Horních 
Počernicích znovu začalo blýskat na 
lepší fotbalové časy.
Svatopluk Malina, sportovní manažer SC 

Xaverov Horní Počernice
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Do Austrálie přicestoval jako všestranný 
lyžař a přihlásil se ke startu ve všech 
disciplínách.

To většina závodníků nedělá, protože 
závod je specifi cký tím, že se zde 
jedou rozjížďky, semifi nále a fi nále, což 
je o jeden start více než v normálním 
klasickém závodním modelu. Díky 
fantastickým výkonům, které předváděl 
v průběhu celého závodu, prošel do 
fi nálových jízd slalomu a triků a ve skoku 
se zastavil až v semifi nále.

Zúčastnil se i vloženého a divácky velmi 
vyhledávaného závodu Night Jump, kde 
vyřadil oba místní favority a postoupil do 
užšího semifi nále, kde se musel spokojit 
se třetím místem. Adam byl ale s výsled-
kem spokojený: „Bylo to super, protože 
Night Jump se skáče na výšce můstku 
165 cm, a tak jsem byl rád, že jsem za-
skákal stejně jako v normálním závodě.

Potrénoval jsem tím na semifi nále 
a navíc jsem vyřadil oba místní borce, 
komentoval výsledek závodu.“

Ty nejlepší okamžiky na Adama teprve 
čekaly. Pondělní dvojitou účast v prestiž-
ním závodě Moomba Masters na diváky 
obložených březích řeky Yarra River 
v Melbourne si náležitě užil. V trikové 
jízdě udělal několik drobných chybiček, 
ale při průjezdu vyrazil všem přihlížejícím 
dech, když si dovolil zařadit salto s obra-
tem o 540°, což velmi emotivně prožíval 
komentátor závodu. Bohužel výkon 
9.520 bodů stačil až na sedmé místo. 
Adamovi tedy nezbylo, než se soustředit 
na svou parádní disciplínu.

Ve fi nále slalomu se vše obrátilo vzhůru 
nohama. Vítězství si zajistil Američan 
Chris Parrish a rozhořela se bitva 
o druhé místo. Zde konečně přišla 
velká chvíle našeho borce. Adam sice 
nezopakoval svůj super výkon ze semi-
fi nále, ale nechal za sebou celou trojici 
mistrů světa.

Konečné rozuzlení přinesla také kombi-
nace. Adam nakonec zvítězil o nicotných 
1,89 kombinačního bodu před domácím 

favoritem Joelem Wingem a navázal tak 
po loňském třetím místě na své triumfy 
z let 2010 a 2011.

Nyní však čeká na Adama další program,  
závody, cestování a dobrodružství. Musí 
se přesunout z východního státu Victoria 
o téměř tři a půl tisíce kilometrů do 
západního města Mandurah. Je to téměř 
přes celou Austrálii, takže cestuje i časo-
vými pásmy, a poté se začne připravovat 
na závod Světového poháru.

-red-
Foto archiv Adama Sedlmajera

Adam Sedlmajer vstoupil do 
nové sezóny ve velkém stylu
Adam už počtvrté zamířil na prestižní závod Moomba Masters v australském 
Melbourne na řece Yarra River. V předchozích třech ročnících zde zažil poměrně 
velké úspěchy a chtěl na ně navázat také v letošním roce.
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Děti z naší školy prožily nevšední záži-
tek. Díky ochotě Mgr. Miloslava Kloubka, 
který na naší škole působil jako učitel 
náboženství a má mnoho společné-
ho s Armádou ČR, jsme zažili velmi 
milé překvapení, když k nám do školy 
přišel s výjimečným doprovodem. Sám 
oblečen do krásné uniformy, přivedl dva 
kolegy, rotného Jana Grossmanna a de-
sátníka Libora Juřínka. Nejen oblečení, 
důsledně upravené do sebemenších 
detailů, ale i vystupování a komunika-
ce vojáků nenechaly nikoho z nás na 
pochybách, že patří k jednotce, která 
skutečně reprezentuje naši vlast.

Nejprve se nám vojáci 
představili a podali několik 
obecných informací. Pak 
měli žáci možnost stát se 
přímými účastníky toho, co 
výcvik u jednotky čestné 
stráže vyžaduje. Cviky se 
šavlí nebo bravurní zachá-
zení s dalšími zbraněmi 
vyvolávaly zájem a úžas 
velkých i malých diváků. 
Každý chtěl vše vidět co 
možná nejlépe, a sen 
všech přítomných se splnil, 
když zbraně za přísného 

dohledu vojáků začaly mezi žáky ko-
lovat, aby se s nimi mohly podrobněji 
seznámit. Poutavou přednášku doplnily 
zajímavé fotografi e a video s ukázkou 
výcviku celé jednotky Posádkového 
velitelství Praha.

Děkujeme kapitánovi Miloslavu Kloub-
kovi a jeho kolegům za přednášku, 
která nám nabídla zcela jiný pohled 
na Armádu ČR a její význam v dnešní 
společnosti. Každému z nás bylo jasné, 
že za několika minutami slavnostního 
okamžiku jsou dlouhé týdny usilovné 
dřiny a tvrdého výcviku. Uvědomili jsme 

si, že i tito vojáci musí vedle slavnost-
ních ceremoniálů obstát v boji a zvládat 
situace, ve kterých má i v době míru 
armáda nezastupitelnou úlohu.

Závěrečná vědomostní soutěž o ceny 
byla silně motivující, vždyť získat vojen-
ský odznak, to se každému v běžném 
životě nepodaří. Další informace se 
dozvíme z obsáhlé publikace, kterou 
nám kapitán Kloubek daroval do školní 
knihovny.

Martin Březina, ředitel školy

Armáda České republiky 
v netradiční podobě

Chvalský 
fl orbalový 
pohár
Turnaj pro základní školy 
v Horních Počernicích 
a další subjekty na území 
MČ Praha 20

Pořadatel: ZŠ Stoliňská
Místo konání: hřiště u ZŠ 
Stoliňská
Pro koho je soutěž určena: žáci z 1. až 4. třídy
Datum konání: 22. 5. 2013 od 13:30 
(registrace od 12:00)
Rozpis soutěže: na základě přihlášených týmů
Vedoucí turnaje: Václav Skočdopole 
a Iris Dvořáková

Doplňující informace: 
účast zdarma, občerstvení, diplomy a ceny včetně 
putovního poháru jsou zajištěny. Za nepříznivého po-
časí hrajeme v tělocvičně školy. Nutné: vlastní výzbroj 
+ pedagogický doprovod

Přihlášky elektronicky na: zs.stolinska@volny.cz, 
nejdéle do 30. 4. 2013

Vedení školy

Dětský fotbalový 
turnaj 2013
V březnu se v ZŠ 
Petřiny usku-
tečnilo 3. kolo 
dětského turnaje 
v kopané. V tom-
to čtvrtfi nálovém 
zápase se umís-
tila ZŠ Stoliňská 
na krásném 
5. místě.

Turnaje se 
zúčastnilo 72 
mužstev, proto považujeme naše umístění za velmi pěkné 
a zasloužené. Naši školu reprezentovali žáci 1. a 2. tříd Jan-
dus, Piták, Dalecký, Šebek, Borovička, Richter, Šerák, Šťastný 
a Soldátek. Děkujeme za spolupráci také rodičům, především 
pánům Šebkovi a Jandusovi, z řad pedagogického sboru 
pak učitelce Iris Dvořákové, která mladé a úspěšné sportovce 
provázela celým turnajem.

Martin Březina



Hornopočernický zpravodaj – duben 2013

Děti z prvního stupně naší školy se 
s nadšením zapojily do výtvarné soutěže 
Jarní kvítka v Europarku, kterou každo-
ročně vyhlašuje Europark Štěrboholy 
pro děti z mateřských a základních škol. 
Úkolem jednotlivých tříd bylo během 
února a března společně co nejzají-
mavěji výtvarně zpracovat Jarní kvítek. 
Každá třída zpracovala dva exponáty; je-
den z nich je do konce dubna vystaven 

v pasáži OC Europark ve Štěrboholích, 
druhý se stane součástí jarní výzdoby 
vstupního prostoru naší školy. Během 
výstavy rozhodne porota o vítězné třídě 
celé soutěže, která získá jednodenní 
výlet na barokní zámek Radič.

Jarní kvítka v Europarku

Fakultní základní škola 
Praha 9 – Horní Počernice 
Chodovická 2250

zve žáky 5. ročníku na 

TALENTOVÉ 
ZKOUŠKY 
DO SPORTOVNÍ 
TŘÍDY 
pro školní rok 2013/2014 
dne 7. 5. 2013 od 9.00 
ve sportovním areálu školy

Informace: 281 922 171
www.fzschodovicka.cz

Další výprava výtvarného kroužku za 
uměním vedla v březnu do Galerie Leica 
ve Školské ulici, kde probíhá výstava fo-
tografky Evy Fukové, americké fotografky 
českého původu.
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Studenti SOŠ pro administrativu 
EU roztančili Lucernu
Ve velkém sále Lucerny se uskutečnil další maturitní a imatrikulační ples naší školy. 
První část programu patřila našim nejmladším, studentům prvních ročníků. Třídní 
učitelé jim připnuli stužky a fotografové zachytili tyto slavnostní okamžiky. 

Hvězdami večera byli pochopitelně maturanti: naše studentky v překrásných večer-
ních róbách, za něž by se nemusely stydět ani princezny, nádherné účesy a šperky. 
Také chlapci přispěli svou elegancí k lesku večera. Na důkaz, že maturitu berou 
vážně, převzali všichni od svých třídních profesorů šerpy s veselými a povzbudivými 
hesly. Přípitek, plachty s cinkajícími mincemi, fotografování, sólo pro učitele a pro 
rodiče maturantů – taková je tradice, kterou jsme ani my neporušili. Pak už se jen 
tančilo a tančilo.

První březnovou středu proběhl ve 
Střední odborné škole poslední letošní 
den otevřených dveří. Navštívilo nás 
opět několik desítek zájemců o stu-

dium, mnozí už přinesli vyplněnou 
přihlášku ke studiu.

Všichni návštěvníci si s velkým zájmem 
prohlédli celou školu, odborné pracov-
ny a ti, kteří přijeli z větší dálky, i domov 
mládeže. Na otázky odpovídal ředitel 
školy Roman Liška, jeho kolegové 
a studenti.

Zájemcům nabízíme možnost individu-
ální návštěvy po telefonické domluvě na 
čísle 281 012 711.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Tato věta byla na začátku března v JuBi 
Waldmünchen (Centrum pro vzdělávání 
mládeže) slyšet mnohokrát ve dvou 
jazycích, v češtině a němčině.

Během prvního březnového 
víkendu tu mělo dvacet studentů 
možnost diskutovat o rozdílech 
mezi českou a německou kultu-
rou, o předsudcích vůči Čechům 
či Němcům.

Měli jsme za úkol natočit krátký 
fi lm na toto téma. Skupiny byly 
promíchané tak, abychom si 
všichni procvičili jazyk, který se 
učíme. Moc času jsme na natá-
čení a střih neměli, ale každý fi lm 
byl originální a vtipný, takže bylo 
zcela nemožné určit ten nejlepší. 
O to ale vůbec nešlo. Čas určený 
pro workshop utekl velmi rychle.

Tomu, kdo si chce procvičit znalosti 
němčiny a chce poznat zábavné a zají-
mavé přátele, tuto akci vřele doporučuji.

Jan Kalina, student P3A

Tradičně jsme se zúčastnili celostátní 
literární soutěže o cenu Filipa Venc-
líka, kterou pořádá Hotelová škola 
Radlická pod záštitou hl. m. Prahy ve 
spolupráci s Českým rozhlasem a Na-
dačním fondem F. Venclíka. 

Letošní téma Jak budu žít za 20 let vzbu-
dilo u studentů velký zájem. Příjemné 
překvapení nás čekalo při slavnostním 
vyhlášení výsledků v kině Lucerna.

Ve dvou kategoriích 
(povídka a esej) 
získali naši „psavci“ 
čestné uznání.

Oběma oceněným 
dívkám, Karolíně 
Herzogové a Mar-
tině Ptáčkové, gra-
tulujeme a přejeme 
jim, aby je chuť 
literárně tvořit neopouštěla.

PhDr. Lenka Bednářová, učitelka češtiny

Jak se žije 
v Čadu
Naši studenti třetích ročníků se zúčastnili 
workshopu Rozvojové cíle tisíciletí a ži-
vot v Čadu, který naše škola pořádala ve 
spolupráci s nevládní neziskovou orga-
nizací Partners Czech. Hostem setkání 
byl Samane Djakoualno, rodák z africké 
republiky Čad, který žije už přes dvacet 
let v České republice a hovoří plynně 
česky.

Z jeho povídání a fotografi í se studenti 
dozvěděli mnohé o životě v jedné z nej-
chudších zemí světa. Zajímavou besedu 
o stinných i pozitivních stránkách Čadu  
doplnila prezentace o Rozvojových cí-
lech tisíciletí, programu OSN na snížení 
celosvětové chudoby. Formou zajíma-
vých aktivit a kvízů se studenti seznámili 
s jednotlivými cíli a daty, která se k jejich 
plnění vztahují. Opomenuty nezůstaly 
ani způsoby a možnosti rozvojové po-
moci, neboť Partners Czech dlouhodobě 
usiluje o zvýšení aktivní účasti mladých 
lidí v této oblasti. Závěrečná diskuze jen 
potvrdila, že našim studentům není život 
v rozvojových státech světa lhostejný 
a stále lépe si uvědomují, kde je potřeba 
podat pomocnou ruku.

Mgr. Jitka Pašková, učitelka SOŠ

Kamera běží, akce!
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Tak jako každý rok v úno-
ru se žáci naší školy opět 
sešli na recitační přehlíd-
ce Poetické setkání.
Šest nejúspěšnějších nás reprezentovalo v ob-
vodním kole pořádaném městskou částí Praha 
14. Velkou radost nám udělalo čestné uznání, 
které získali Tereza Vacková ze 2. třídy a Petr 
Študent z 5. třídy.

učitelky ZŠ Spojenců

Poetické 
setkání

Dne 21. 2. 2013 jsme byli s dětmi z Horních Počernic na 
exkurzi v Českém rozhlase. Jeli jsme vlakem a poté autobu-
sem. Jako průvodkyně nám sloužila Zuzana Foglarová, která 
v Českém rozhlase pracuje. Vyprávěla nám o počátcích 

vzniku Českého rozhlasu, ukazovala nám první rádia a mik-
rofony. Také jsme se dostali do vysílacích studií, kde si děti 
mohly vyzkoušet vysílání. Moc se jim do toho nechtělo, pro-
tože se styděly. Navštívili jsme také studio, kde se nahrávají 
činoherní hry. Byla tam zvláštní plátna, která vypadala jako 
koberce, ale byly to odrážecí panely, aby to vypadalo, že 
se ta hra točí na louce. Také nám říkali, že za druhé světové 
války se bojovalo o budovu, která stojí směrem do Vinohrad-
ské ulice. Do této budovy, která je nejstarší, spadlo letadlo 
a dopadlo až na podlahu staré budovy. Rekonstrukce trvala 
až do roku 2009. Na závěr dostaly děti odměny jako trička, 
magnety a sladké bonbony. Než jsme odešli, dali jsme si 
krátkou svačinku a odjeli domů. Jsem moc ráda, že jsme 
se tam dostali a že nám ukázali, jaké to je, když se nahrává 
přímý přenos v Českém rozhlase.

Tereza Konejlová

Návštěva v českém rozhlase

Jaké nádherné překvapení zažily děti 
ze školky Chodovická, když po zimě 
poprvé znovu vkročily na hřiště v ulici 
Jizbická! „Dřevák“ byl vždy oblíbeným, 
byť v poslední době stále zchátralejším 
cílem dětských vycházek. S prvním 
jarním sluníčkem se prostorné hřiště 
ukázalo uklizené, vyspravené a zvoucí 
k dětským hrám. Znovu se potvrzuje, 
že malí neposedové často nepotřebují 
k zábavě víc než pískoviště a pár prolé-
začek, které jejich fantazie promění na 
cokoliv: od nedobytného hradu po za-
oceánskou loď, a především jim umožní 
volnost pohybu. Dospělí a pedagogický 

dozor zase ocení, že se děti pohybují 
v bezpečném a čistém prostředí, odkud 
se nelze nepozorovaně vytratit na sa-
mostatný výlet po okolí.

A čeho si děti všímají? Všeho a hned, 
dětské nadšení roste s každým novým 
objevem, který chodí hlásit dospělým. 
I opravený plot je pro ně důvodem k ra-
dosti! Jsme moc rádi, že je „Dřevák“ 
zase v pořádku. Děkujeme všem, kteří 
se na jeho opravě a zvelebení podíleli.

Karolína Klímová, SRPMŠ Chodovická
Foto Katka Trutnovská

Co objevily děti

Neutěšený stav prolézaček a oplocení 
děti v loňském roce dokonce inspiroval 
k různým záchranným aktivitám.

Dnes už si můžeme jen hrát!
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V pondělí 11.2. v 6:10 jsme se sešli na 
parkovišti mezi Ikeou a Zábavním cen-
trem na Černém Mostě, abychom se 
společně s naší paralelní třídou, kvintou 
A, vydali na pětidenní lyžařský kurs 
v rakouském Postalmu. Všichni jsme 
byli až na výjimky rozespalí, ale záro-
veň jsme se těšili na pět dní strávených 
s našimi spolužáky a kamarády.

První zastávka byla v Českých Budějo-
vicích. Zde většina z nás podpořila nad-
národní společnost Mc’Donalds v jejím 
snídaňovém menu. Pár jedinců však 
rozumněji šlo nakoupit do Intersparu. 
Náš proslulý spolužák Lukáš Kabrna si 
koupil klobouček v národních barvách 
s nápisem Czech republic a bavil s ním 
celý autobus.

Když jsme dorazili na místo a roznesli 
všechny věci tam, kde měly být, rychle 
jsme se nasoukali do našich soupra-
viček a souprav a vydali se do lyžárny 
nazout boty a vybavit se našimi pekelně 
seřízenými lyžemi a snowboardy. Seřa-
zeni v několika zmatečných chumlech 

před chatou jsme obdrželi čipové per-
manentky, které nám sloužily násle-
dujících pět dní. Poté následovalo jen 
bezcílné sjíždění kopců až do roztrhání. 
Tedy do večeře.

Před jídlem jsme byli poučeni, jak moc 
obyvatelé této rakouské země nenávidí 
zbytky od jídla, a tak si nikdo z nás 
nedovolil nechat jedinou špagetu nebo 
kousek sekané na talíři. Po večeři nás 
čekala hra připravená našimi spolužáky 
(v přípravě her jsme se po večerech 
střídali a poslední večer se zábavy ujal 
již zmíněný student Lukáš Kabrna se 
svojí show).

Ráno nás čekaly švédské snídaňové 
stoly přetékající těmi nejlepšími pokrmy 
a nápoji. Po snídani se naskákalo do 
lyžáků a snowboardových bot a šlo se 
na svah, kde naše čtyři skupiny trávily 
čas až do oběda. Po obědě jsme šli 
opět zhruba na dvě hodiny jezdit, takže 
můžu říct za všechny, že svoje „permi-
ce“ jsme opravdu poctivě vyjezdili.

Poslední den jsme měli do 9:00 zabalit 
svoje zavazadla a odnést je do spole-
čenské místnosti. Odtud se šlo ještě 
naposledy na svah. Po obědě si pro 
nás přijel červenomodrobílý speciál 
české fl orbalové reprezentace, což 
potěšilo zvláště chlapce...

Náš „lyžák“ hodnotím velice kladně, 
protože nedošlo k vážnějším úrazům 
ani rozporům. Chci poděkovat hlavně 
panu Mgr. Dvořákovi, že nás na tento 
kurs vzal a nebál se případných výdajů 
za hasiče, kteří by zachraňovali naši 
hořící chatu, a podobných katastrof.

Králik (Jan Král, kvinta B)

Kvinty si užívaly sněhu v Rakousku

Celé minulé pololetí chodila naše třída - kvarta B - pomáhat do 
domova důchodců Bethesda v Horních Počernicích. Strávili 
jsme se seniory pět měsíců, chodili jim pravidelně číst a hrát 
s nimi hry. Každého z nás myslím potěšilo, když viděl, jakou 
mají senioři radost z dvaceti minut předčítání z knihy nebo 
z pravidelného povídání a hraní her.

Pro seniory jsme vymysleli i program her a soutěží, ze kterého 
však kvůli jejich věku bohužel sešlo. Vrcholem naší činnosti 
byla Mikulášská besídka, kdy jsme šli seniorům zpívat koledy 
a rozdávat drobné dárečky. Měli z toho ohromnou radost.

O všem, co jsme dělali, jsme pravidelně diskutovali na hodi-
nách předmětu Výchova demokratického občana a na těchto 
hodinách jsme také domlouvali veškerý program. Na závěr 
jsme o celém projetu zpracovali pololetní týmovou práci pro 
naše gladiátorské hry a ti nejaktivnější z nás byli odměněni 
krásnou knihou.

Jsem vděčný za to, že jsem se mohl zúčastnit něčeho 
takového, že jsem mohl starým lidem ulehčit jejich nelehké 
a osamělé stáří.

Jakub Resutík, kvarta B

Setkání dvou generací 
v domově důchodců
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Jak se zachovat v případě požáru

Požáry patří z hlediska četnosti výskytu 
mimořádných událostí ke každodenním 
jevům našeho života. Pražští hasiči řeší 
ročně cca 2 500 požárů. Z hlediska pří-
čin jejich vzniku jde o technické závady, 
nedbalost, požáry úmyslně založené 
a požáry od komínových těles a topidel. 

V našem dnešním článku se zastavíme 
u druhé nejpočetnější skupiny požárů, 
a to požárů z nedbalosti, připomeneme 
si zásady chování občanů v případě 
požáru v bytě či v domě a dotkneme se 
také otázky únikových cest.

Ze zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, že 
mezi konkrétní nejčastější příčiny vzniku 
požárů z nedbalosti patří nedodržová-
ní bezpečnostních pravidel při vaření, 
žehlení (zapnuté spotřebiče bez dozoru), 
kouření (usínání s cigaretou, vysypává-
ní popelníků s doutnajícími nedopalky, 
doplňování paliva se zapálenou cigaretou 
aj.), proudové přetížení prodlužovacího 
kabelu (součet příkonu všech připoje-
ných spotřebičů přesahuje povolený limit 
uvedený na prodlužovacím kabelu), hořící 
svíčky ponechané bez dozoru (adventní 
věnce, vánoční stromky, dekorativní a von-
né svíčky), sušení prádla na topidlech. 
Také aktivity dětí bez dozoru dospělých 
končí často vznikem požáru. Přesto, že 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
výslovně zakazuje vypalování porostů, 
jde o stále se opakující jev. Připomeňme 
si v této souvislosti jednu ze základních 
povinností, které zmíněný zákon obča-

nům ukládá: „Fyzická osoba je povinna 
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku 
požáru, zejména při používání tepelných 
elektrických, plynových a jiných spotřebi-
čů a komínů, při skladování a používání 
hořlavých nebo požárně nebezpečných 
látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 
ohněm či jiným zdrojem zapálení“.

Z uvedeného vyplývá, že o naplnění 
této kapitoly požárů rozhoduje pouze 
naše zodpovědné příp. nezodpovědné 
chování.

A jak se zachovat v případě, 
že k požáru opravdu dojde?

●  neprodleně volejte linku 150 nebo 112
●  snažte se varovat spolubydlící a sou-

sedy voláním „hoří“, boucháním na 
zeď nebo ústřední topení

●  zavřete v bytě či domě hlavní přívod 
plynu a elektřiny

V situaci, kdy máme možnost hořící objekt 
včas opustit, využijeme únikové cesty.

Zde připomínáme právnickým a podnika-
jícím fyzickým osobám povinnost zřetelně 
označit na únikových cestách únikové 
východy, evakuační výtahy a směry úniku 
osob. Aby nebyla omezena nebo ohrože-
na evakuace nebo záchranné práce, musí 
být únikové cesty a komunikační prostory 
(chodby, schodiště apod.), které jsou 
jejich součástí, trvale volně průchodné.

Pokud zůstanete uvězněni 
uvnitř hořící budovy/místnosti:

●  chraňte si dýchací orgány – nejlépe 
navlhčenou látkou (kapesník, ručník, 

šátek, šála, jiný kus oděvu apod.)
●  držte se při zemi (pohyb v pokleku na 

kolenou) – kouř stoupá vzhůru
●  pohybujte se podél zdí (zeď vás vždy 

dovede ke dveřím či oknu)
●   neotvírejte dveře od místnosti, ve 

které se nacházíte, jsou-li klika nebo 
samotné dveře na dotek horké, a práh 
dveří se snažte utěsnit nejlépe mokrou 
látkou (dekou, prostěradlem, obleče-
ním apod.) nebo lepicí páskou

●   je-li to možné, upozorněte na sebe 
voláním „hoří“ u pootevřeného okna, 
a to i v případě, že jste již volali 
hasiče; do okna vyvěste prostěradlo, 
ručník nebo část oděvu, které na vás 
budou hasiče upozorňovat i v situaci, 
kdy jste ztratili hlas nebo vědomí

●  v žádném případě se neschovávejte 
do skříní nebo pod postel, hasiči by 
vás nemuseli nalézt

Také jste se mnohokrát v životě domní-
vali, že příběh, který jste shlédli či vy-
slechli, se vás netýká, a přece vás život 
přesvědčil o opaku? V případě požáru 
tomu nemusí být jinak, a proto nezapo-
meňte, že štěstí přeje připraveným.

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

Požáry

ŠSK Újezd nad Lesy – oddíl lehké atletiky ve spolupráci s Městskou částí 
Prahy 21 pořádá 8. ročník lesního běhu 

BĚH O POHÁR STAROSTY 
ANEB BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU
Datum: neděle 19. 5. 2013

Místo: lesní cesty poblíž nového fotba-
lového hřiště na Blatově

Doprava: metro B stanice Černý Most, 
odtud autobus č. 250 a 261 do Újezda 
nad Lesy, zastávka  Blatov, bebi autobus 
č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař, 
nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky 
cca 20 minut. Z autobusové zastávky bude 
značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m 
ve směru jízdy autobusu, u provozovny 
„Pizza do krabice“přejít na druhou stranu 
vozovky k restauraci Stodola a odtud 
značeno cca 300 m ke startu

Přihlášky: na místě startu od 8:00 
hod. a končí nejpozději 15 minut před 
startem příslušné kategorie.

Startovné:
20 Kč předžactvo a žactvo
40 Kč dorost a dospělí
30 Kč při Běhu pro radost

Podmínky startu: závodníci startují 
na vlastní nebezpečí, přihláškou k zá-
vodu potvrzují svou zdravotní způsobi-
lost. Je dovolen start závodníka pouze 
v jedné kategorii! 
Závody jsou zařazeny do Poháru Praž-
ských běžeckých nadějí 2013
Běh pro radost – je určen všem, kteří 
si chtějí přijít zazávodit, i kdyby to měl 
být jejich první závod. V hlavní kategorii 

mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší 
běžec a běžkyně z Újezda nad Lesy

Tratě: lesní cesty, použití treter dovoleno

Ceny: běžci na prvním až třetím místě 
v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny 
od sponzorů závodu, každý, kdo dokončí 
závod, obdrží dárek na památku.

Občerstvení: po doběhu každý zá-
vodník obdrží zdarma drobné občerstve-
ní. V místě startu bude možné zakoupit 
další občerstvení.

V průběhu závodu bude možné zakou-
pit pro děti i dospělé kvalitní sportovní 
oblečení fy Joky. 

Info: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, 
607 148 116
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O pololetních prázdninách pořádalo 
OS DT Borůvkovany pro děti a mládež 
lyžařský zájezd do Jizerských hor

I letos se lyžáček vydařil. Lyžaři se pod vedením lyžařských 
instruktorů zdokonalovali ve svém lyžařském umění a ne-
lyžaři, již druhý den statečně vyjeli vlek i sjeli sjezdovku ve 
Ski areaáu Tanvaldský Špičák. Nechyběl závod ve slalomu, 
večerní lyžování a večery plné zábavy a her.

Za rok na horách nashledanou. 
Za OS DT Borůvkovany Eva Wehrbergerová. 
www.borovany.cz

Děkuji za ochotu a vstřícnost Eva Wehrbergerová
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ZKUŠENÁ PŘEKLADATELKA 
Z NJ A AJ, ABSOLVENTKA 

FUK S 15LETOU PRAXÍ NABÍZÍ 
MOŽNOST VYPRACOVÁNÍ 

PŘEKLADŮ. GABINA.
STRYNCOVA@VOLNY.CZ

REVOLUČNÍ LÉČBA PLAZMOVÝM 
GENERÁTOREM ÚČINNĚ ZBAVÍ 

VAŠE TĚLO VIRŮ, BAKTERIÍ, 
PARAZITŮ, PLÍSNÍ (BORELIE, 

HERPES, CHLAMYDIE, CHŘIPKA). 
TEL.: 602 295 182

PRODÁM BYT 4+KK V H. 
POČERNICÍCH. TEL.: 777 046 777

PŘIJMEME UKLIZEČKU NA ÚKLID 
VÝSTAVNÍHO SÁLU A KANCELÁŘÍ. 

TEL.: 724 560 201

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 
MUDR. BARBORA DIEPOLTOVÁ, 

AXMANOVA 131, PRAHA 9 - 
KLÁNOVICE, TEL.: 281 861 

830, 604 887 365. KOMPLEXNÍ 
ODBORNÁ PÉČE O PACIENTY 

S CUKROVKOU. DOBRÁ 
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST – 

BUS 303, 261.

HLEDÁM DLOUHODOBÝ 
PRONÁJEM GARÁŽE V HOR. 

POČERNICÍCH. TEL.: 602 249 964

FOTBALOVÁ ŠKOLA 
B. SMOLÍKA A R. BEJBLA 

PRO DĚTI 6–16 LET. 
WWW.FS-BOS.WBS.CZ
IVA.BOS@SENDME.CZ, 

604 587 737

HLEDÁME ASISTENTKU 
SPOLEČNOST, 

VÍCE NA WWW.PSPADV.CZ

AUTOŠKOLA TRIUMF V H. POČ. 
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY, 

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, 
E-MAIL: 

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

FIRMA BOS – VÝHRADNÍ 
DOVOZCE HOLANDSKÉ ZNAČKY 

BELTONA A FRANCOUZSKÉ 
ZNAČKY TBS – MÓDA A OBUV. 

SÍDLO FIRMY HORNÍ POČERNICE, 
TEL.: 604 587 737, 

IVA.BOS@SENDME.CZ, 
WWW.BELTONA.CZ, 
WWW.TBSBOS.CZ

REST. U VOHÁKŮ V HP PŘIJME 
SAMOSTATNOU SERVÍRKU 
S PRAXÍ. TEL.: 728 607 652

!!!VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
POZŮSTALOSTI, SKLEP. ODVOZ 
STARÉHO NÁBYTKU AJ ODPADU 

K LIKVIDACI. TEL. 777 227 840

STŘÍHÁNÍ PSŮ VŠECH PLEMEN – 
DENNĚ. TEL.: 604 618 540

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, 
ČIŠTĚNÍ, REVIZETEL.: 775 132 921
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN 

CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA 
ZDARMA TEL.: 605 567 053.
DÁLE ZAJIŠŤUJEME ÚKLID 

KANCELÁŘÍ A DOMÁCNOSTÍ

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ NJ, 
PŘÍPRAVA K MATURITĚ, 
PŘEKLADY Z I DO NJ. 

TEL.: 728 477 308 
MORAVCOVÁ

ODHADY NEMOVITOSTÍ 
A PROJEKTY PROVEDE RYCHLE 
SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA 
TEL.: 281 924 588, 602 970 835

HÁJEK – ZEDNÍK – MALÍŘ 
PROVÁDÍM VEKERÉ ZEDNICKÉ, 

MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ, 
PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ 

PRÁCE. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. 
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, 

NEBYTOVÝCH PROSTORŮ. 
777 670 326

PROVÁDÍME MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 

724 249 986

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

ČISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKÉ 
ULICI 21 V HORNÍCH 

POČERNICÍCH VÁM STÁLE 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY. 

PO – PÁ: 8 – 12, 14 – 18 H. 
TĚŠÍ SE NA VÁS HELENA 

ŠVARCOVÁ A KOL.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ, AUDIT, 

EK. PORADENSTVÍ 
(ZA ROZUMNÉ CENY)

WWW.UCETNICTVI-MIKULAS.CZ
TEL.: 602 395 677

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN
CENA 15 KČ /M2

DOPRAVA ZDARMA
TEL.: 605 567 053

DÁLE ZAJIŠŤUJEME ÚKLID 
DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ



Poděkování

Děkujeme učitelce Zině Zindulkové ze Základní 
školy Chodovická, učitelce chemie a ostatním 
pedagogům za našeho syna a všechny, kteří sem 
docházeli na výuku jazyka. 

Děkujeme za obětavost a trpělivost, 
kterou s námi měli.

Rodiče a ENKH-AMGALA BAT-ERDENE



Česká tenisová škola ve spolupráci s tenisovým areálem 
Xaverov otvírá k 1. dubna 2013 dva tenisové kurty 
s umělou trávou pro celoroční provoz – 
v zimě bude v provozu nová nafukovací hala. 

Letní provoz 7.00 – 21.00 / Zimní provoz 7.00 – 23.00

Provoz kurtů, haly je určen pro všechny malé i velké začátečníky, pokročilé 
a velmi pokročilé tenisty hlavně z Horních Počernic. 

Dne 15., 16. a 17. dubna od 14.00 – 18.00 zde bude probíhat nábor dětí 
od 4 let do tenisové školičky pod vedením kvalifi kované a zkušené trenérky 
1. tenisové třídy – Karin Vodičkové (diplomovaná trenérka FTVS University Karlovy). 

Trenéři jsou k dispozici zájemcům všech věkových kategorií na telefoním čís-
le 603 421 396,  e-mailu ceska.tenisova@volny.cz, nebo osobně na kurtech. 

Každou sobotu zde budou pořádány tenisové turnaje pro děti i dospělé, 
ve dvouhrách i čtyřhrách, pod vedením České tenisové školy – vítězové 
obdrží nejenom trofeje ale i putovní pohár, který bude součástí každého 
dalšího turnaje. 

Přihlášky, informace (provoz, volné hodiny v létě, zimě) 
tel.: 603 421 396,  e-mail: ceska.tenisova@volny.cz – Stanislav Vyoral.

Přejeme Vám radostné a šťastné sportovně-společenské zážitky 
na našich kurtech v Horních Počernicích. 

Provozovatel: Česká tenisová škola, www.tenisova-skola.eu

TENISOVÝ TENISOVÝ 
AREÁL AREÁL 

XAVEROVXAVEROV

Božanovská 2098 Božanovská 2098 
Horní PočerniceHorní Počernice










