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Kalendář akcí v Horních Počernicích v
SALON Q - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ, SOCH A FOTOGRAFIÍ
do 27. 5.
DINOSAUŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU ANEB ZÁZRAKY...
do 30. 5.
KUKY SE VRACÍ NA CHVALSKÝ ZÁMEK ANEB NAPOSLEDY V ČECHÁCH
do 30. 6.
14.30
PŘEDNÁŠKA
MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA
2. 5.
2. 5. 18.30 VĚDOMÁ VÝŽIVA /PŘEDNÁŠKA/
7. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ A KYTAROVÉ TŘÍDY
9. 5. 14.00 BESEDA NAD KRONIKOU S ING. H. ANTESEM
10. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ A FLÉTNOVÉ TŘÍDY
10. 5. 21.00 O ČERTECH, ČERTICÍCH, FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE
11. 5. 9.30 ŠÁTKOVÁNÍ /PŘEDNÁŠKA/
11. 5. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY
11. 5. 21.00 O ČERTECH, ČERTICÍCH, FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE
POHÁDKOVÝ VÍKEND NA ZÁMKU S POPELKOU
12.–13. 5.
17.00
a
21.00
O ČERTECH, ČERTICÍCH, FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE
12. 5.
13. 5. 15.00 ZMRZLINOVÁ PÁRTY
13. 5. 17.00 O ČERTECH, ČERTICÍCH, FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE
14. 5. 14.00 SETKÁNÍ S VĚRNÝMI ČTENÁŘI Z ŘAD SENIORŮ
15. 5. 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S REŽISÉRKOU SVĚTLANOU LAZAROVOU
15. 5. 16.00 MUM RODINNÝ BĚH LESEM U PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ
16. 5. 15.00 JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY
16. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY
16. 5. 18.00 POROD /PŘEDNÁŠKA/
18. 5. 9.30 ŠÁTKOVÁNÍ /PŘEDNÁŠKA/
18. 5. 17.00 PRVNÍ DEN VII. ROČNÍKU FSO HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2012
18. 5. 17.30 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
18. 5. 21.00 PTÁK OHNIVÁK
19. 5. 13.00 FESTIVAL HISTORICKÝCH TANCŮ
19. 5. 15.00 DRUHÝ DEN VII. ROČNÍKU FSO HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2012
19. 5. 17.00 a 21.00 PTÁK OHNIVÁK
20. 5. 7.00 PTÁK OHNIVÁK
21. 5. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
22. 5. 18.00 MÁJOVÝ VEČER S P. MATOUŠEM SBOROVÝ DŮM DR. KARLA FARSKÉHO
23. 5. 9.30 PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE - TEORIE A PRAXE
23. 5. 14.00 BESEDA: LÉK – ŘEŠENÍ PŘI BOLESTI
23. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY
25. 5. 9.30 VAŘÍME (NEJEN) DĚTEM /PŘEDNÁŠKA/
25. 5. 21.00 FERDA MRAVENEC
26. 5. 7.00 DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
25. 5. 9.00 11. MEZINÁRODNÍ SRAZ MOTOCYKLŮ BÖHMERLAND
POHÁDKOVÝ VÍKEND NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
26.–27. 5.
26. 5. 17.00 a 21.00 FERDA MRAVENEC
27. 5. 17.00 FERDA MRAVENEC
28. 5. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
29. 5. 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY: VINÉ I NEVINNÉ INSPIRACE Z FRANCIE
29. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY
30. 5. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
31. 5. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ ZE TŘÍD KYTARA, AKORDEON A KLAVÍR
31. 5. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ Z HOUSLOVÉ TŘÍDY
31. 5. 21.00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
1. 6. 18.00 NOC KOSTELŮ 2012 VE SBOROVÉM DOMĚ DR. KARLA FARSKÉHO
1. 6. 21.00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
2. 6. 17.00 a 21.00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
3. 6. 14.00 POHÁDKOVÝ LES – ZPÁTKY DO POHÁDKY U KOUPALIŠTĚ
4. 6. 17.00 TALENT H. POČERNIC: VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ
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Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla

Slovo starostky Prahy 20
Vážení spoluobčané,
květen je měsícem rozkvetlých stromů, lásky a také mnoha akcí v naší obci. První den v měsíci oslavíme čtyři
roky od otevření Chvalského zámku, který v poslední době naplno žije kulturním a společenským životem.
Čeká zde na vás mnoho výstav, v areálu Chvalské tvrze pak tradiční výstava historických motocyklů.
V dubnu jsem se zúčastnila dvou akcí a ráda bych se s vámi podělila o dojmy. Při „koloběžkování“ s žáky
ZŠ Stoliňská jsem s nimi absolvovala celou osm kilometrů dlouhou trasu Horními Počernicemi. Zjistila jsem,
že moje fyzická kondice není úplně nejlepší. Doporučení, aby děti více sportovaly a do školy chodily raději pěšky, než jezdily
s rodiči autem, se týká i nás dospělých. Věřím, že nová komise sportu vymyslí nějaký program i pro nás, aby nám příště děti na
koloběžkách neujely. Druhou velmi povedenou akcí byl historicky první jarní ples počernických seniorů. Jsem velmi ráda, že jsme
založili tuto novou tradici. Zpočátku váhaví tanečníci se nakonec pustili do plesání v takových rytmech, že by zahanbili i mladší
ročníky. Spokojenost, úsměvy a slova chvály, to vše bylo pro plesový výbor krásnou odměnou za naši snahu. Myslím, že právě
tato společenská setkání v Horních Počernicích chyběla. Přeji vám všem rozkvetlý měsíc plný lásky a úsměvů.
Hana Moravcová

Z DIÁŘE RADNICE AKTUÁLNĚ
■ Byla podepsána smlouva o patronaci mezi ﬁrmou Metrostav a ZŠ Stoliňská. Metrostav v první fázi provede opravu
opěrné zdi u zahrady a výstavbu nového oplocení areálu. Přesný text smlouvy bude uveřejněn na www.pocernice.cz.
■ Po jednání s Mgr. Ludvíkem Klemou, náměstkem ředitele
Městské policie hl. m. Prahy, se nám podařilo získat pro naše
strážníky další motorku, aby se dostali i do lokalit, kam s autem
nemohou.
■ Proběhla schůzka s PVS za účasti radního magistrátu
R. Lohynského. Do dvou měsíců dojde k zakrytí kalových
nádrží ČOV Čertousy a následně bude provedeno kontrolní
měření zápachu. Pokud ani po tomto opatření nedojde k jeho
eliminaci, přislíbil radní Lohynský, že Praha bude investovat do
zakrytí velkých nádrží v řádech milionů korun.
■ Podařilo se nám vloni získat objekt a pozemky bývalé čističky Chvalka. Byl přislíben našim zahrádkářům ke zřízení nové
moštárny. Proběhlo jednání za účasti PVS, PVK a zahrádkářů.
V brzké době dojde k fyzickému předání tohoto majetku naší
MČ. Následovat budou opravné práce na objektu vzhledem
k jeho devastaci po ukončení činnosti PVK.

CO PLÁNUJEME
Radou MČ bylo schváleno zřízení Fondu sociální výpomoci.
Má být nápomocen např. seniorům v tíživé sociální situaci a začít fungovat od r. 2013. Finanční prostředky budou zařazeny do
rozpočtu MČ, proto zřízení fondu a pravidla pro příjemce musí
schválit Zastupitelstvo MČ.
Nadační fond Šance vyhlašuje permanentní grantový program
na podporu volnočasových aktivit dětí z rodin, které vzhledem
ke své ekonomické situaci nemohou platit dětem mimoškolní
aktivity.
Obnovili jsme jednání ohledně výstavby skateparku u nás.
Největším problémem je najít správný pozemek pro tento
záměr. Neměl by být vzdálený od výstavby v HP, ani být v přímé
blízkosti obytných objektů. Na tomto záměru spolupracujeme se
zastupitelkou Procházkovou, jejíž syn se tímto sportem zabývá.
Výstavba MŠ Chodovická probíhá podle harmonogramu. Bylo
vyhlášeno VŘ na dodávku interiéru jednotlivých tříd, zázemí pro
učitelky a vybavení kuchyně. V těchto dnech je VŘ ukončeno
a výběrovou komisí bude určen dodavatel.
Hřiště u ZŠ Spojenců Firma Ekis darovala MČ projektovou
dokumentaci na rekonstrukci hřiště. V období letních prázdnin
by mělo dojít k realizaci. Použijeme ﬁnanční prostředky darované Oční klinikou Horní Počernice ve výši 500 tis. Kč, které byly
určeny právě na tento účel.
Rada MČ se v současnosti intenzivně zabývá projekty Robotnice, Čertousy, jelikož se jedná o výstavbu velmi rozsáhlou, která

■ V lokalitě Svépravice by mělo dojít k vybudování kynologického areálu. Na tomto záměru spolupracujeme s paní Brázdovou, která pro tento účel zakoupila od MČ pozemek. Jeho
prodej byl schválen Zastupitelstvem.
■ Radnice se rozhodla modernizovat rozhlas v HP. V současné době probíhá zkouška funkčnosti jednotlivých amplionů,
proto i mimo nutná hlášení slyší někdy občané také hudbu.
To některé občany ruší, jiní jsou naopak rádi. Po rekonstrukci
bude náš rozhlas používán pouze pro hlášení úřadu.
■ Dochází k velkému nárůstu počtu bezdomovců na celém
území hl. m. Prahy, tedy i u nás. S tím souvisí i větší množství
drobných krádeží, hlavně věcí, které se dají rychle zpeněžit ve
sběrnách. Mizející kryty kanalizace, kovová zábradlí a dokonce
i elektrokabely v letním divadle. Krádeže způsobují škodu MČ,
ale může dojít i k ohrožení zdraví občanů. Rozhodli jsme se
proto pro radikální řešení, protože naší povinností je chránit
majetek obce a občanů. Jedním z preventivních opatření, a to
nejen proti bezdomovectví, ale v rámci prevence kriminality
v naší MČ, je rozšíření kamerového systému. První schůzka
s odborem krizového řízení magistrátu proběhla a vyplynula
z ní nutnost zadání analýzy a ekonomické rozvahy celého
projektu. Ve spolupráci s městskou policií tipujeme místa, kde
by měly být další kamery umístěny.
bude mít na Horní Počernice významný dopad na MČ zejména
v oblasti dopravy, infrastruktury a občanské vybavenosti. Investoři jsou netrpěliví, proto jsme navázali spolupráci
s Ing. arch. Janem Kaslem a odborem územního rozvoje
hl. m. Prahy, abychom tuto problematiku konzultovali ve všech
oblastech. Rádi bychom vás seznámili s těmito projekty a znali
váš názor. Věřím, že se nám podaří získat od investorů souhlas,
abychom tyto projekty mohli zveřejnit v příštím čísle HPZ.
Chvalský rybník je v současné době částečně nakypovaný
a bahno by mělo schnout. Do konce června by mělo být bahno
odvezeno a v červenci se začne pracovat na opravě hráze
a pískovcové zdi. Úpravy budou také na březích rybníka, kdy
bude prováděn prořez náletových stromů a úprava stálých
stromů. Rybník bude dokončen a napuštěn do konce listopadu
2012. Investice MČ bude na vybavení lavičkami v okolí rybníka.
S náměstkem primátora a radním hl. m. Prahy
Ing. Pavlem Richterem bylo domluveno pokračování VŘ na
rekonstrukci komunikací v naší MČ. Prioritou je pro radnici
dokončení povrchu po výstavbě kanalizace v ulici Otovická.
Na základě rekonstrukce nástupiště a vybudování podchodu
nádraží HP jsme domluvili s Ing. Jiřím Martínkem, náměstkem
generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽDC, že v rámci
této stavby dojde k úpravě prostoru před nádražím zatím jen
v části budování podchodu. Na závěr bych chtěla požádat
všechny občany, kteří nedostávají HPZ do schránek,
aby se obrátili na odbor místního hospodářství, který má
distribuci na starosti.
Hana Moravcová, starostka
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Informace ze školství
Léto školáků v Horních Počernicích ve znamení sportu:
nabídka nových sportovních možností

Cyklokroužek při
FZŠ Chodovická
Koná se pravidelně každý čtvrtek od 16
hodin ve FZŠ Chodovická pod vedením
trenérů, kteří spolupracují s Cycling
Talent Project a reprezentují ho Radomír
Šimůnek ml. a jeho kolegové Jaromír
Friede, Josef Dressler a další. Na úvodní
setkání 10. dubna ve FZŠ Chodovická
přišlo asi 80 dětí. Besedovaly s reprezentanty, viděly skvělou exhibici Josefa
Dresslera a přivítaly i bývalého žáka školy Tomáše Koudelu, který dnes úspěšně
závodí za italský tým S.C.Virtus Villa.
Atmosféra setkání nadchla i samotného
Radomíra Šimůnka. „Potěšilo nás výborné zázemí FZŠ Chodovická i zájem zdejších dětí a učitelů o sport,“ řekl. „Nabízíme proto dětem možnost pravidelného
čtvrtečního tréninku pod vedením našich
zkušených lektorů. Přihlášky si mo-

hou vyzvednout v kanceláři školy. Jen
prosím rodiče, aby zkontrolovali dětem
technický stav kola a dohlédli na vhodné
sportovní oblečení včetně helmy.“

Basketbalová přípravka
pro dívky 6 – 8 let
Přípravka k získání základních sportovních návyků a dovedností pro kolektivní
hry se zaměřením na basketbal
každou středu od 16.30 do 17.30 ve
velké tělocvičně FZŠ Chodovická.
Vezměte si sportovní sálovou obuv,
tričko, šortky, teplákovou soupravu, pití
a dobrou náladu.
Přípravku vedou Jiří Ammer (bývalý
reprezentant ČR v basketbalu)
a Marcela Ammerová.
Kontakt:
281 925 827, j.ammer@seznam.cz

Z malých hvězdiček velké
fotbalové hvězdy
Fotbalový klub Xaverov opět začíná působit v Horních Počernicích. Občanské
sdružení SC Xaverov Horní Počernice ve
spolupráci s SK Slavia Praha rozšiřuje
od sezóny 2012/2013 mládežnickou
základnu a přihlásí do fotbalových
soutěží dva týmy přípravek do 9 a 11 let.
SC Xaverov pořádá v úterý 16. 5. 2012
v 17.30 hodin nábor chlapců ročníku
narození 2002 – 2006. Mladé fotbalisty
přivítá slávistická legenda Martin Vaniak.
Vítáni jsou všichni kluci, kteří chtějí
sportovat a hlavně hrát fotbal v areálu
Na Chvalech.
Kontakt:
Miroslav Držmíšek: 731 629 011
a Petr Hurych: 731 427 457

Tvořivé dílny v ZŠ Stoliňská
Před Velikonocemi pozvaly děti ze ZŠ
Stoliňská v rámci projektu Setkávání své
kamarády z DC Paprsek a ZŠ Bártlova na
tvořivé dílny a společně vytvářely krásné
jarní dekorace. Opět o kousek posunuly
představu o tom, jak spontánní může být
spolupráce zdravých dětí a dětí s těžkým
mentálním nebo fyzickým postižením. Přišla se podívat i starostka Hana Moravcová.
„Cítím se tady mezi dětmi moc hezky. Je
úžasné vidět, jak se třeba kluk z osmé
třídy dokáže postarat o svého postiženého
kamaráda a dobře s ním komunikovat.
Děti z chvalské školy měly dílny pro své
kamarády výborně připravené, a já jsem si
uvědomila, že dokázaly to, co se v životě často nepodaří ani nám dospělým. Žít bez předsudků a úplně přirozeně otevřít svá srdce,“ uvedla. Její slova potvrzuje ředitel ZŠ Stoliňská PhDr. Martin Březina: „V tomto děti nás dospělé předběhly. Nevnímají žádné
rozdíly, berou se navzájem ve své přirozenosti a je jim spolu dobře. Chtějí se nadále potkávat a pokračovat v projektu Setkávání, který se, a to říkám s obdivem a pokorou, stal součástí jejich společného života.“ Ředitelka ZŠ Bártlova Mgr. Alžběta Cibochová je rovněž s průběhem projektu velmi
spokojená. „Díváte se na děti, jak společně pracují, a najednou vůbec nevnímáte, z jaké jsou školy.
Rozdíly se stírají, a to je nejen pro ně, ale pro nás všechny moc dobrá informace.“ Projekt Setkávání už trvá více než rok a uvažujeme
o jeho rozšíření. Podle možností bychom od začátku nového školního
roku chtěli zařadit do rozvrhů obou
škol stabilně společné vyučovací
hodiny. Ráda bych proto upřímně
poděkovala ředitelům obou škol
a učitelce Zmekové, všem dalším
pedagogům a asistentům, kteří nám
velmi pomáhají. Největší poděkování
si ale zaslouží samy děti. Přinejmenším za to, že nám všem mohou být
inspirací.
Mgr. Alena Štrobová, radní
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Pozvánka na zámecké posezení
na Chvalském zámku
V úterý 15. května 2012 od 14 hodin
bude milým hostem na Chvalském zámku
scénáristka a režisérka dokumentárních ﬁlmů

Světlana Lazarová
Světlana promítne ukázky ze svých ﬁlmů, které jsou součástí známých televizních cyklů,
např. Gen, Teleskop, Ego, Diagnóza, Nevyjasněná úmrtí nebo Slavní čeští vědci. „Na Zámecké posezení se moc těším,“ říká. „Doufám, že diváky mé ﬁlmy alespoň trochu potěší a naše
společné setkání bude pro všechny příjemným zážitkem.“

Netradiční návštěva sběrny železného
šrotu v Satalicích
Na ZŠ Stoliňská je propojování jednotlivých předmětů samozřejmostí, ale klíčové pro každé dítě je, nakolik jsou jeho
znalosti použitelné v praxi. Proto jsme přivítali nabídku pana
Martina Hejny ze Sboru dobrovolných hasičů v Satalicích. Děti
zde viděly ukázky
práce hasičského
sboru při záchraně
lidských životů
z havarovaných
vozidel. Zážitky
předčily všechna
očekávání: žádná
teorie, ale dokonalá simulace
havárie, při které
nám běhal mráz
po zádech. Sběr-

na šrotu nám navíc posloužila k získání nějakého „suvenýru“,
ale hlavně materiálu pro naši další práci v rámci enviromentální
výchovy.
PhDr. Martin Březina

Hokejisté Horních Počernic obhájili
skvělou pozici v Pražské lize
Rok poté, co se hornopočerničtí hokejisté stali mistry ve své skupině Pražské ligy ledního hokeje (17. 4. 2011), sehráli
v sobotu 7. dubna poslední utkání sezóny, v němž porazili HC Smečka vysoko 10:0. Navázali tak na vítězný zápas před
čtrnácti dny nad Ikano Spiders 7:3 a deﬁnitivně potvrdili druhou pozici ve 3. skupině PLLH.
Velkou posilou v posledním zápase
byl i trenér Petr Jirgl, který tak pokořil
věkový rekord hrajícího hráče. Na jeho
výkon to ale žádný vliv nemělo, což potvrdil gólem z trestného střílení na konci
zápasu. „Skvělé umístění ve skupině je
zásluhou celého týmu, který hokejem
skutečně žije. Jsme dobrá parta, hrajeme srdcem a to nás dokáže strhnout ke
skvělému výkonu. Je úplně jedno, kolik
je komu let, důležité je nadšení pro hru,
to je hlavní pozitivum. Z výsledku máme
radost také proto, že dobře reprezentujeme naše Horní Počernice,” říká
hrající trenér Petr Jirgl, který si dal tímto
úspěchem krásný dárek k narozeninám.
Přejeme mu hodně zdraví a jeho hokejového týmu mnoho dalších úspěchů.
Dana Mojžíšová
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Nové zprávy
o projektu Léčebného
a rehabilitačního
střediska Chvaly
V loňském prázdninovém čísle HPZ jsme informovali o projektu LRS Chvaly, který je stále ve stádiu projednávání územního
rozhodnutí. V současnosti je k podpisu připravena smlouva
o spolupráci mezi MČ Praha 20 a Sdružením Chvaly, které je smluvním partnerem majitele pozemku. V partnerské smlouvě se Sdružení Chvaly zavazuje ke spolupráci při řešení dopravní situace v ulici Hartenberská tak, aby bylo možné zahájit
stavební práce v objektu léčebny.
Vzhledem k tomu, že kruhový objezd
a úpravu komunikace Hartenberská
mělo hlavní město Praha jako veřejnou
investici v harmonogramu zařazenou
až v roce 2016, vyšlo Sdružení Chvaly
vstříc tím, že zajistí na vlastní náklady
dokumentaci k územnímu řízení a dokumentaci pro stavební povolení včetně

inženýrské činnosti. Potřebná odborná
stanoviska jsou většinou zajištěna.
Protože si charakter investice vyžaduje
nutnou součinnost s MČ Praha 20, je
Sdružení Chvaly ve stálém kontaktu se
samosprávou, starostkou Hanou Moravcovou a s příslušnými odbory. Partnerská smlouva má být v nejbližších dnech
podepsána.
Po dohodě s městskou částí Praha 20
proběhla dvě setkání
s občany přímo v areálu. Dotčení spoluobčané a zájemci se měli
možnost dotazovat
a vznášet připomínky.
A právě na základě
připomínek veřejnosti
přepracovalo Sdružení Chvaly koncepci
hospicu a také domu

pro seniory Bethesda. Vyhověli jsme
tak přání veřejnosti a zpřístupnili areál
v části zejména rekreačních ploch (park,
vodní plocha, minigolfové a volejbalové
hřiště a tenisový kurt). Také hráz rybníka
se rozšíří o zelený pás s plochami pro
venkovní sezení a malými prodejnami
(čajovna s pekařstvím a cukrárnou,
keramická dílna s prodejem atd.) v rámci
provozování chráněného bydlení. Tuto
změnu naznačují ilustrace. Celý projekt
zůstává neziskovou aktivitou. Majitel
pozemku ho ochotně zapůjčil pro komunitní aktivitu, protože takto má církevní
majetek sloužit z principu. Všechny náklady nesou instituce, které na pozemku
Areálu Chvaly rozvíjejí svou činnost. Ta
se stále více otevírá městské části nejen
v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, ale také v možnostech pro rodiny
s dětmi a mládež. Tímto směrem vývoj
areálu půjde i v budoucnosti.

Grant OPPA ve Chvalech
V polovině dubna tohoto roku podepsalo LRS Chvaly, o.p.s.
grantovou smlouvu na projekt Komplexní vzdělávání pracovníků
ve Chvalech, který byl podpořen z Operačního programu Praha
adaptabilita (OPPA) v ose 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Realizace projektu začala přípravnými pracemi už 1. 3. 2012
a ukončena má být do 30. 4. 2014. Prostředky pro realizaci jsou
ve výši 2,5 milionu a využívat je bude jak příjemce LRS Chvaly,
o.p.s, tak partner Sdružení Chvaly, o.s. Personál příjemce dotace
a jeho partnera tak získal unikátní možnost vzdělávání v odborných školeních, které bude realizovat vybraný dodavatel vzešlý
z výběrového řízení vypisovaného na hlavní oblasti školení pro
lékaře, zdravotnický personál a ošetřovatele spolu s rehabilitačními pracovníky.
Výhodou projektu je, že pamatuje velice adresně na jednotlivé potřeby rozvíjejícího se areálu. Podporuje vedle odborných školení také i obecné znalosti, jazykové možnosti a dává možnost i tuzemské a zahraniční stáže pro budoucí specialisty. Tato dílčí školení a stáže budou sjednávány adresně. Cílem je umožnit personální
a osobnostní růst zaměstnanců, kteří mají perspektivu stát se školiteli dalších zaměstnanců. Projekt pamatuje na rozšíření Areálu
Chvaly. Následnými příjemci pomoci mají totiž být ti, kteří získají v novém Léčebném a rehabilitačním středisku práci. Program
pamatuje na ohrožené skupiny, jmenovitě na matky s dětmi, zaměstnance do 30 let a také na zaměstnance nad 50 let. Realizaci
budou mít občané možnost sledovat na nových internetových stránkách www.chvaly.cz v sekci, která se připravuje, a z pravidelných mediálních výstupů, které programu OPPA zajišťují publicitu.
Daniel Kvasnička, LRS Chvaly

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti, Evropský sociální fond
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Zdravé stromy pro zítřek
Městská část Praha 20 získala z projektu Zdravé stromy pro zítřek poukaz na bezplatné
ošetření stromu od Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
(SZKT) za podpory Mendelovy univerzity v Brně.
Toto ošetření bude provedeno v případě vhodných klimatických podmínek 23. května 2012. Práci
provede arborista Vladimír Kropáč, který má celoevropsky platnou cetiﬁkaci Evropský arborista
(ETW), zaručující určitou úroveň odborných znalostí jejího držitele.
Odbor životního prostředí a dopravy vybral pro toto ošetření dub letní rostoucí nedaleko vlakového nádraží. Strom byl vysazen po1. světové válce a byl jedním z mnoha stromů lemujících původní nezpevněnou cestu pro povozy v okolí nádraží. Postupně význam cesty upadal, stromů v okolí
přibývalo, až vznikl současný park U nádraží s cestou pro pěší, kde stojí i tento strom. S ohledem
na blízkost nádraží je cesta parkem hojně využívána cestujícími i jako rekreační prostor pro maminky s malými dětmi. Na dubu bude také proveden zdravotní řez. Informace z průběhu ošetření
přineseme v některém z příštích čísel.
Bc. Lenka Tomsová,
referentka OŽPD

Městská část Praha 20 vyhlašuje granty v oblasti životního prostředí
Témata pro projekty jsou následující:

Ochrana a tvorba přírody, krajiny, zeleně
1. Úpravy veřejných ploch: výsadby okrasných rostlin, založení trávníků, likvidace ruderálních porostů před domy, u chodníků…
2. Ochrana prostředí pro volně žijící živočichy – výroba
a rozmisťování krmítek, ptačích budek, napáječek…
3. Péče o zraněné volně žijící živočichy

Hygiena prostředí
1. Odstranění grafﬁti - didaktické pomůcky pro výchovu
k ochraně a tvorbě zdravého životního prostředí: infotabule,
plakáty, CD, DVD, brožurky…

Pro všechna témata platí následující podmínky:
• Žadatelem může být nepodnikající fyzická osoba, občanské sdružení, veřejnoprávní nebo soukromoprávní nezisková
organizace.
• Projekty se mohou týkat obecního i soukromého majetku.
V případě třetí strany se vyžaduje souhlas a plná moc majitele.
• Realizace projektu je do konce roku 2012. Grant se bude
proplácet ex post a to do konce unora 2013 proti řádnému
vyúčtování.
Úhrada se bude týkat výhradně prokazatelných materiálních
nákladů, uhrazených služeb, nikoliv úhrady svépomocných
prací a cestovních nákladů.
• Maximální hodnota poskytnutého grantu je 30 000 Kč.
Posuzovací kritéria
• Obecná prospěšnost
• Nevýdělečnost
• Spoluúčast pracovní nebo ﬁnanční
• Udržitelnost projektu bez nároku na příspěvek ze strany
obce. Udržovací náklady bude hradit žadatel o grant. Podle
výše uvedených kritérii budou grantovou komisí vybráni žadatelé, kterým bude grant přidělen.

Praha 20 vyhlašuje soutěž

o nejhezčí rozkvetlé okno, balkon
a dům v Horních Počernicích
Každý, kdo se bude chtít zapojit do soutěže, se přihlásí na
OŽPD u referentky Lenky Tomsové do 30. 5. 2012. Přihlášky
můžete vyplnit a odeslat prostřednictvím www.pocernice.cz
nebo zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 20 nebo elektronicky na Lenka_Tomsova@pocernice.cz. Hodnocení květinových výsadeb bude probíhat v letních měsících. Výherce
každé kategorie bude zveřejněn v HPZ a na internetových
stránkách www.pocernice.cz. Zároveň výherci v kategorii
okno nebo balkon obdrží poukázku na rostlinný materiál
v hodnotě 500 Kč a v kategorii dům v hodnotě 1000 Kč.
Bc. Lenka Tomsová, referentka OŽPD

Tiskopisy žádosti jsou k dispozici na odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 20. Vyplněné žádosti můžete zaslat přímo z internetových stránek www.pocernice.cz nebo poštou na
adresu: ÚMČ Praha 20, OŽPD, Jívanská 647, 193 21 Praha 20
Horní Počernice, referentka Lenka Tomsová, nebo elektronicky
na Lenka_Tomsova@pocernice.cz. Zde vám také poskytneme
veškeré potřebné informace pro podání žádosti. Volat můžete
na tel: 271 071 632 a 271 071 751.
Uzávěrka přijímání žádostí je 30. 5. 2012.

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Kolaudace kanalizace
Kolaudace kanalizace v ulicích Lipí, Češovská, Kalvodova,
Javornická a Božanovská proběhne 24. 5. 2012. Majitelé nemovitostí, kteří mají vyřízeny smlouvy s PVK, se po tomto datu
mohou napojit na kanalizaci.
Jaroslav Píša, vedoucí OMH
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Informace o přidělování grantů v oblasti
kultury, sportu a tělovýchovy v roce 2012
RMČ Praha 20 stanovila přesné podmínky pro přidělování
grantů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy v roce 2012. Současná ekonomická situace je složitá a k omezením v přidělování grantů dochází na mnoha úrovních.
Podmínky pro přidělování grantů se zpřísnily například i na Magistrátu hl. města Prahy, jak nám potvrzují nejen jeho úředníci,
ale i mnozí z odmítnutých žadatelů.
V oblasti sportu jsme v letošním roce oslovili všechny sportovní
kluby a organizace a snažili jsme se vyjít v rámci omezených
možností vstříc všem, kdo o grant požádali a svou žádost náležitě doložili stručným popisem projektu a speciﬁkací předpokládaných nákladů. Snažili jsme se najít v rámci našich velmi
skromných možností klíč pro spravedlivé rozdělení ﬁnančních
prostředků všem potřebným žadatelům. V oblasti sportu a tělovýchovy jsme v roce 2012 evidovali celkem 14 žádostí s požadovanou dotací od MČ Praha 20 ve výši 903 700 Kč. Rada MČ
Praha 20 schválila na podporu těchto grantů částku 309 000
Kč. Některé z žádostí vysoce převyšovaly ﬁnanční možnosti
MČ Praha 20. Jedná se například o tři žádosti TJ Sokol Horní
Počernice, který v rámci grantů žádal o ﬁnanční příspěvek ve
výši 575 000 Kč, tudíž překročil i limit, který jsme měli

stanovený pro všechny žadatele o granty
v oblasti sportu a tělovýchovy. Takový požadavek by proto ani při největší snaze nemohl být
vyslyšen, protože bychom tímto způsobem poškodili všechny
další žadatele o grant v oblasti sportu a tělovýchovy. Nabízíme
vám pro srovnání tabulku, kde můžete získat představu o rozdělování grantů nejen letos, ale i v předcházejících obdobích.
Je třeba podotknout i to, že u nás více než dvacet let působila
i vynikající sportovní družstva, která přes výborné sportovní
výsledky žádnou ﬁnanční podporu od městské části nezískala – jedním z nich je například oddíl ledního hokeje HC Horní
Počernice, který právě v těchto dnech vybojoval vítězný postup
do vyšší výkonnostní třídy.
Tento zřejmý nesoulad se snažíme napravit a podpoříme
všechny sportovní kluby a organizace, které naši městskou
část reprezentují a našly v ní zázemí. Stejně tak je naší ambicí,
aby se prostředky dostávaly přímo k jednotlivým sportovním
oddílům, nikoli pouze k zastřešující organizaci. V oblasti kultury
bylo v roce 2012 evidováno celkem 18 žádostí s výší požadované dotace 782 600 Kč a ﬁnanční částka na pokrytí těchto
grantů byla schválena ve výši 350 000 Kč.
(Podrobnější informace o přidělených grantech v uplynulých
obdobích získáte na www.pocernice.cz)
Rada MČ Praha 20

ANONYMNÍ DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané, prosím vás o vyplnění
krátkého internetového anonymního dotazníku na

http://horni-pocernice.vyplnto.cz/
určeného pouze k účelům bakalářské práce
zaměřené na problematiku lokální politiky.
Děkuji mnohokrát za vaši pomoc.
Studentka VŠE Praha

Kominík – Jiří Lukovič
IČO 11035943, tel: 723 757 397
Pavlišovská 2286/7, Horní Počernice
■ čištění komínů ■ revize komínů
■ prohlídky komínů s vystavením
ZPRÁVY O PROVEDENÉ KONTROLE
■ vložkování komínů ■ opravy komínů a kouřovodů
■ výstavba vícevrstvých komínů po fasádě domu

Běh naděje, běh pro zdraví
V sobotu 19. 5. 2012 se bude v Klánovicích konat pátý ročník Běhu naděje, jenž navazuje
na velmi úspěšný Běh Terryho Foxe. Kromě příjemného prostředí Klánovického lesa vás
čeká doprovodný program s hudbou, soutěžemi, občerstvením a kulturním programem.
Součástí dopoledne bude úspěšný knižní bazar, který pořádá klánovická knihovna.
Na své si přijdou velcí i malí běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích nebo
chodci. Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do
života mnoha lidí. Celý výtěžek běhu je věnován na výzkum rakoviny. V loňském roce
odevzdaly Klánovice nejvíce peněz v republice, za což všem přispěvatelům děkujeme.
Nejen o rozdělení ﬁnančních prostředků se můžete více dozvědět na webových stránkách
Běhu naděje. Akce bude odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají v 8.30 hodin, samotné běhy od 10 hodin.
Opět budou připraveny různé trasy.
Za organizační výbor Jolana Fuchsová
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Cyklická deratizace
Hlavní město Praha /v souladu s ustanovením § 57 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů/ bude také v letošním roce zajišťovat
cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní
a přímo spravuje, a v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.
Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými ﬁrmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice dle Standardní
metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním
ústavem v r. 2006: Lanirat mikro, Lanirat G, Baraki G (masokost,
cukr, ryba, obilí voskové bloky), Hubex L očko, špalek, Kumatox,
Ratimor. Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje MUDr. Zelenková z Hygienické stanice HMP, na kterou se můžete obracet s případnými
dotazy (jaroslava.zelenkova@hygpraha.cz), nebo na Bc. Moniku
Ferdovou, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP,
tel.: 236 004 128 (monika.ferdova@praha.eu).
Podle harmonogramu cyklické povrchové deratizace, který
byl vytvořen na základě vytipovaných lokalit pro rok 2012,
budou v Horních Počernicích tyto práce probíhat v termínu
10. 9. - 26. 10. 2012 v ulici Jívanská, Mezilesí, Ve Žlíbku,
Komárovská, U Jeslí, Třebešovská, Stoliňská, Vršovská,
Spojenců, Běchorská, U Věže, Ratibořická. Zajišťovat
je bude Zdeněk Parkán /PUK, E-mail:pukparkan@volny.cz,
tel.: 222 564 378 a 602 325 681.
Za soukromé pozemky zodpovídá každý majitel sám a deratizaci provádí na své náklady. Stejně tak úřady městských částí
zodpovídají a na své náklady provádí deratizaci na plochách
a v objektech jim svěřených do správy.
Ing. Magda Svojanovská, OŽPD

Oslavte s námi 4. května
v Horních Počernicích Den Země
Svátek Den Země, který připadá na 24. dubna, je mezinárodním svátkem životního prostředí, jehož cílem je upozornit
obyvatele planety na dopady civilizačních procesů na životní
prostředí a zároveň hledat cestu k nápravě. Tento svátek byl
poprvé slaven v roce 1970 v USA a dnes ho slaví již 175 států
světa. U příležitosti oslav tohoto svátku připravuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi informační kampaň pro veřejnost k problematice odpadů, ochrany životního prostředí a zdravého
životního stylu. Na území MČ Praha 20 se oslavy tohoto svátku
uskuteční 4. 5. 2012 před ZŠ Ratibořická. Akce potrvá od
10 hodin do 18 hodin. Vedle tématiky odpadů, jejich třídění,
recyklace a následného využití budou občané seznámeni
s ukázkami sběrných nádob a svozové techniky. Nebude
opomenuta ani problematika zeleně, lesních porostů či cyklostezek. Do programu budou zařazeny hry a soutěže pro děti.
K dispozici budou zdarma různé letáky, informační materiály,
tištěné hry a plakáty. Můžete si prohlédnout elektromobil
nebo elektroskůtr, protože letošní rok byl OSN vyhlášen
Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny.

Ve spolupráci odboru sociálních věcí a školství s počernickými školami bude zajištěna
prezentace činnosti škol v oblasti ekologické
výchovy. Přijďte se poučit i pobavit.
Ing. Marie Novotná, OŽPD

Při revizi komínů platí nové předpisy
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabylo
účinnosti od 1. ledna 2011 a ruší vyhlášku č. 111/1981 Sb.
o čištění komínů. Aby při provozu komína a kouřovodu (dále
jen spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku
požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá,
kapalná a plynná paliva, musí se provádět kontroly, čištění
a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených
tímto nařízením vlády.
Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou
osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví a zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových
systémů – nebo revizním technikem spalinových cest.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komína, b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, c) před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče paliv, d) po komínovém požáru, e) při vzniku trhlin
ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu (Revizní zpráva spalinové cesty).
Kontrola se provádí nejméně 1 x ročně odborně způsobilou
osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O kontrole vydá Zprávu o provedení kontroly
spalinové cesty. Čistění spalinové cesty se provádí odborně
způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O čištění vydá písemnou Zprávu
o čištění spalinové cesty. Oproti stávající právní úpravě (vyhl.
111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána možnost provádět
čistění spalinové cesty o výkonu do 50 kW svépomocí, podle
návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly
spotřebiče odborně způsobilou osobou nejméně 1 x ročně.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická nebo
podnikající fyzická osoba (netýká se fyzických osob) provádí
čistění svépomocí, musí vést o provedeném čistění záznamy
3 x ročně a následně je předloží odborně způsobilé osobě při
provádění kontroly spalinové cesty. Čištění se provádí zejména
se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě, na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících
částí a kondenzátů nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu ze spalinové cesty. U nepoužívaného komína,
který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je
v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou
s nápisem Mimo provoz nebo jiným vhodným způsobem, se
kontrola a čištění neprovádí.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro
spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce. Při kontrolách a čištění 2 x ročně se tyto
činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž
mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout
doba kratší 6 měsíců, při kontrolách a čištění 3 x ročně jsou to
4 měsíce. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o zákonnou
úpravu, která absolutní většinu majitelů všech typů nemovitostí
zatěžuje novými povinnostmi, které navíc musí být pravidelné po celou dobu užívání stavby. O oprávněnosti a účelnosti
zákona je jistě možné diskutovat, ale pokud se podaří snížit
počet požárů a úmrtí, jedná se o věc jistě záslužnou.
Ing. Jaroslava Čechurová, OŽDP
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MČ Praha 20 udělila ocenění u příležitosti Dne učitelů
Rada MČ Praha 20 ocenila u příležitosti Dne učitelů pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Horních Počernicích a žáky škol ve čtyřech kategoriích: Výrazná pedagogická osobnost, Dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost, Ocenění
pro vynikající žáky a studenty za mimořádné činy, Ocenění za mimořádné úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti.
Současně bylo předáno ocenění komise školství Mgr. Josefu Černému. U příležitosti významného životního jubilea bylo
uděleno ocenění ředitelce Kulturního centra Horní Počernice Bc. Haně Čížkové, ředitelce ZŠ a MŠ Spojenců Mgr. Naděždě
Bleskové a řediteli ZŠ Stoliňská PhDr. Martinu Březinovi. Ocenění předávali 11. dubna 2012 na Chvalském zámku starostka Prahy 20 Hana Moravcová, místostarosta Tomáš Kádner a radní pro školství a kulturu Mgr. Alena Štrobová. Moderování
a hudebního doprovodu se ujali žáci ZUŠ Ratibořická.

Výrazná pedagogická osobnost

Mgr. Zuzana Francová

Mgr. Jana Valentová

Mgr. Hana Soukupová

Na ZŠ Ratibořická vyučuje od roku 2003
a věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod jejím laskavým
a trpělivým vedením se lépe začleňují
mezi spolužáky. Studeje odbornou
literaturu, aby mohla pomoci každému
dítěti s jeho problémem či postižením,
navštěvuje semináře, spolupracuje s odborníky a hlavně rodiči. Patří mezi pedagogy, kteří si nejen pečlivě plánují svůj
osobní rozvoj, ale ochotně spolupracují
a předávají zkušenosti celému týmu.

Působí na prvním stupni FZŠ Chodovická jako metodická vedoucí a své
zkušenosti předává také studentům
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Podílí se na vyhledávání a rozvoji sportovních talentů mezi žáky. Od roku 2007,
kdy se poprvé setkala s autorkou písma
Commenia Script Radanou Lencovou,
se stala průkopníkem a metodikem
tohoto nového typu psacího písma. Od
roku 2010 jej ve spolupráci s MŠMT
a Pedagogickou fakultou UK experimentálně ověřuje přímo v praxi.

Vystudovala pedagogickou fakultu
Západočeské univerzity v Plzni se
zaměřením na všeobecně vzdělávací
předměty, specializace ruský jazyk a dějepis. V průběhu let si doplnila kvaliﬁkaci
pro výuku anglického jazyka a patří
dlouhodobě k nejlépe hodnoceným
pedagogům. Vyniká spolehlivostí, pracovitostí, obětavostí a entuziasmem pro
pedagogickou práci. Její žáci jsou vždy
vzorně připraveni ke studiu na středních
školách a gymnáziích.

Dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost

Mgr. Pavlína Čuřínová
Vystudovala speciální pedagogiku a od
roku 2007 zastává funkci zástupkyně
ředitele a výchovného poradce. K žákům
přistupuje individuálně, upřednostňuje
moderní metody výuky a je přístupná
konstruktivní diskuzi. Umí žákům naslouchat a kdykoliv pomoci. Je organizačně
velmi schopná a zodpovědná, u žáků
i kolegů patří k nejoblíbenějším učitelům na škole. Je objektivní, spravedlivá, nekonﬂiktní a empatická, vytváří příjemnou
atmosféru ve škole.
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Ludmila Hlaváčková
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor učitelství pro mateřské
školy. K práci přistupuje velmi svědomitě
a zodpovědně, je spolehlivou oporou
svým kolegyním. Podílela se aktivně na
nové koncepci programu školy. Pracuje
ve třídě s integrovaným dítětem, velmi
dobře vede a dohlíží na práci asistenta
pedagoga. Snaží se uplatňovat nové výchovné trendy, realizovat nové nápady a neustále se učit novým věcem.

Mgr. Helena Sládečková

Mgr. Zdena Radvanová

Jana Chvojková

Vystudovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ.
Několik let působila na 1. stupni a později převzala výuku zeměpisu a výtvarné
výchovy na 2. stupni. Jako předsedkyně
předmětové komise přírodních věd je
obětavou organizátorkou a iniciátorkou účasti žáků v různých znalostních
soutěžích a olympiádách. Opakovaně
stojí za jejich úspěchy i v rámci výtvarné
výchovy. Výrazně se tak podílí na práci
s talentovanými žáky. K jejím přednostem patří vstřícnost a ochota kdykoliv
pomoci jak žákům, tak kolegům. Je
dlouhodobou oporou pedagogického
sboru FZŠ Chodovická.

Vystudovala obor učitelství se zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty
prvního stupně ZŠ. Vede metodické
sdružení prvního stupně a neustále
pracuje na svém profesním růstu, nyní
studuje francouzštinu. Od září 2011
studuje obor Integrativní vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Hravě
zvládá problematické i velmi početné
třídy, často se žáky pracuje i v odpoledních hodinách, připravuje například
vystoupení žáků při příležitosti Vítání
občánků.

Výrazná tvůrčí osobnost, která se
podílí na prezentaci a propagaci MŠ
na veřejnosti. Mnoho let vedla kroužek
pracovní a výtvarné výchovy, je hlavní
organizátorkou krásných velikonočních
výstav, které MŠ Spojenců pořádá pro
veřejnost. Výtvarně se podílí na projektu přípravy na školu s názvem Hrátky
dráčka předškoláčka, je autorkou loga
této mateřské školy. Angažuje se také
ve školním projektu Máme rádi zvířata,
který vznikl z její iniciativy, a zajišťuje
spolupráci MŠ se ZOO koutkem
v Radonicích.

Ocenění pro vynikající žáky a studenty a za mimořádné činy

Petr Beneš
Žák 9. třídy ZŠ Ratibořická měl po celou dobu školní docházky výborný prospěch, průměr 1,0. Zapojoval se
do mnoha soutěží sportovních a vědomostních, největších úspěchů dosáhl v celostátní komunikační soutěži
Mladý Demosthenes. K jeho oblíbeným předmětům patří zeměpis, chemie, dějepis, matematika a informatika. Chtěl by být pilotem dopravního letadla, ve volném čase hraje ochotnické divadlo.

Ocenění za mimořádné úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti

Lukáš Vevera

Mariana Malá

Žák 9. třídy ZŠ Stoliňská se věnuje
inline rychlobruslení a jeho sportovním
oddílem je KSBM Modřany.
V roce 2011 se stal halovým mistrem
republiky a mistrem republiky na silničním okruhu v kategorii junior B,
je vítězem prestižního závodu
na 10 km v rámci Life in line poháru.
Jezdí závody evropského poháru, na které se
připravuje i letos.

Žákyně výběrové sportovní třídy 9. B
z FZŠ Chodovická dosahovala vždy výborných studijních výsledků. Účastnila se
olympiád z matematiky a českého jazyka,
zastupovala třídu ve školním parlamentu.
Úspěšně reprezentovala školu v mnoha
sportovních soutěžích. Vyniká v atletice,
na přeborech Prahy vybojovala 3. místo
v sedmiboj, má ráda přespolní běh. Její úsměv bude na Chodovické zářit ještě dlouho po jejím odchodu na střední školu.

Ocenění komise školství

Mgr. Josef Černý
Vystudoval přírodopis a zeměpis, od
roku 1978 působil v Horních Počernicích
jako učitel, poté v Dolních Počernicích
jako ředitel dětského domova. Stal se
školním inspektorem a nyní rád své
zkušenosti předává vysokoškolským
studentům, kteří se připravují na pedagogickou dráhu. Řadu let byl v naší obci
členem zastupitelstva a rady za KDU-ČSL, působil zde jako
předseda školské komise a dosud je jejím členem.

RMČ Praha 20 udělila také ocenění

Bc. Haně Čížkové,
Mgr. Naděždě Bleskové
a PhDr. Martinu Březinovi
za jejich obětavou a dlouhodobou práci v oblasti školství
a kultury u příležitosti jejich životního jubilea v roce 2012.

Helena Víchová, odbor sociálních věcí a školství
/redakčně kráceno/
Foto: Ondřej Sedláček
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Počernické kuře
přispělo do sbírky

Pomozte dětem
Kdo by neznal žluté kuře se záchranným
kruhem, typický symbol celorepublikové sbírky
Pomozte dětem. Letos se procházelo alejí
v Jeřické ulici v neděli 1. dubna na tradiční
charitativní akci Počernické kuře, která je součástí dlouhodobého celonárodního projektu
České televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti na podporu znevýhodněných
a ohrožených děti do osmnácti let.

Počernickému kuřeti zazpívala
i Magdalena Moudrá z Horních Počernic,
ﬁnalistka soutěže start.rozhlas.cz.

První aprílový den byl sice slunečný,
ale chladný, přesto Počernické kuře
vylákalo do aleje stovky dětí a rodičů na
soutěžní odpoledne s pletením pomlázek, zpěvem, malováním vajíček nebo
chůzí na chůdách. “Tuto oblíbenou akci
pořádáme ve spolupráci s rodinným
centrem MUM, skautským střediskem
Oheň, ZŠ Bártlova, Chvalským zámkem,
Domem dětí a mládeže, občanskými
sdruženími VOX, Molechet a SHM,”
uvedla ředitelka Kulturního centra
Horní Počernice, která také věděla, že
se letos do soutěží zaregistrovalo 260
dětí. “Celkový počet návštěvníků ale

odhadujeme na šest set, protože s dětmi
přišli také rodiče nebo prarorodiče, aby
se pobavil a přispěli na dobrou věc. Ve
sbírkové kasičce bylo po skončení akce
8.321 korun,” uvedl Petr Herian, který je
jedním z organizátorů akce.
Za celorepublikovým projektem stojí
velcí dárci z nadnárodních společností,
ale i malé sbírkové akce, jakou je právě
Počernické kuře. Pro její organizátory
i účastníky znamená spolupráce na projektu Pomozte dětem především jistotu,
že darují ve správnou chvíli na správném
místě.
Dana Mojžíšová

Nadační fond ŠANCE již podruhé v tomto roce podpoří děti a mladé lidi
Nové grantové řízení s uzávěrkou 30. června 2012 je opět zaměřeno na podporu dětí a mladých lidí do 19 let. O nadační příspěvek
mohou zažádat občané Horních Počernic, kteří se ocitli v sociálně tíživé situaci a příspěvek by jim mohl pomoci náročnou situaci
řešit. Nadační fond chce v tomto kole podpořit vzdělávací aktivity dětí a aktivity ve volném čase s ohledem na blížící se nový školní
rok (např. příspěvek na učební pomůcky, úhradu kroužkovného, příspěvek na hudební nástroj pro talentované dítě apod.). Zvláštní
pozornost se nabízí i rodinám, jejichž děti jsou omezeny zdravotním hendikepem a ke svému životu potřebují speciální režim, který
jim rodina není schopna ze svých zdrojů sama zajistit (např. speciální protiroztočové ložní povlečení pro
dítě s dýchacími obtížemi, příspěvek na lázeňský pobyt apod.). Více informací o grantovém řízení včetně
formuláře žádosti naleznete na www.nfsance.cz.
Děkujeme všem, kteří upozorní své spoluobčany v nouzi na naše grantové výzvy.
Petr Herian, předseda správní rady Nadační fond ŠANCE

AKTIVITY PRO SENIORY
V RODINNÉM CENTRU MUM
Rodinné centrum MUM nabízí v rámci projektu

NAPŘÍČ GENERACEMI
vzdělávací aktivity pro seniory.
Cílem projektu je zapojit seniory do života mladých rodin.
Společnými aktivitami seniorů a mladých rodin chceme zlepšit
vzájemné porozumění. Projekt podpořila MČ Praha 20.
Senioři mohou navštěvovat počítačové kurzy, semináře
a besedy, mohou napomoci chodu rodinného centra
a na oplátku získat zvýhodněné kurzovné.
Počítačové kurzy pro seniory začínají 10. května 2012.
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PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE
Flexibilní formy práce - teorie a praxe
23. 5. v 9.30 na Chvalském zámku
Autoři vás provedou publikací, kterou představí radní
Alena Štrobová. Následovat bude diskuze nad tématem
ﬂexibilního zaměstnávání. Všichni zúčastnění obdrží
publikaci zdarma. Je určena široké veřejnosti a zejména
těm, kteří chtějí zaměstnávat a nebo být zaměstnáni ﬂexibilně mimo běžný plný pracovní
úvazek. Hlídání dětí zajištěno,
připraveno je občerstvení.
Více o akcích na tel.: 775 720 584
nebo na www.rcmum.cz

11. MEZINÁRODNÍ SRAZ

MOTOCYKLŮ BÖHMERLAND
pořádá Jiří Zezulka
s podporou MČ Praha 20
v sobotu 26. května 2012
od 9 hodin v areálu Chvalské tvrze
v Horních Počernicích

12– 13

Nocování
s Andersenem
v knihovně
i ve školách
Noc s Andersenem je jednou z možností, jak dětem ukázat, že čtení je
veliké dobrodružství. V roce 2000,
kdy nápad s nocováním v knihovnách
vznikl, málokdo asi tušil, že se z nenápadné oslavy Mezinárodního dne dětské
knihy v Uherském Hradišti stane celostátní
akce s mezinárodní účastí. Letos se knihovny
a školy otevřely na Noc s Andersenem už
po dvanácté. Také hornopočernické děti, vybavené
polštáři a spacáky, mohly během večera a noci
z 30. března naslouchat čtení pohádek a zúčastnit
se bohatého programu na několika místech.
Dnešní způsob života dětské četbě
opravdu příliš nepřeje, a knihy tak soupeří s mnoha jinými lákadly. Noc
s Andersenem nám každoročně připomíná narození známého dánského
pohádkáře, ale především je ideální
příležitostí ukázat dětem, jak důležité je
číst a jak velké kouzlo knihy mají.
V hornopočernické knihovně se Noc
s Andersenem konala už podeváté. Program pro dvacet dětí začal v šest hodin
pohádkou Boj o princeznu, v níž účinkovali čtyři členové šermířského kroužku
Knalganská aliance, pokračoval dramatizací pohádek Boženy Němcové Sůl
nad zlato, Chytrá horákyně a O chytrém
ševci v podání dvanácti studentů místního gymnázia a v režii prof. Čechákové.
„Potom děti četly z knihy Petry Braunové
O chlapci, který spadl z nebe, vyráběly
kosmické lodi z papíru, řešily hádanky,
před spaním četly a prohlížely knihy;
zkrátka celý večer si hrály se slovy a písmeny,“ uvedla Jana Kaletová z dětského
oddělení knihovny.
Také v ZŠ Ratibořická byl pátek 30.
března mnohými žáky očekáván více
než každý jiný. „Už odpoledne se třídy,
chodby i sklepení měnily v temnou sluji,
v příbytky císaře s jeho novými šaty a se
slavíkem, v podmořskou říši malé víly
a obydlí dalších pohádkových bytostí,“

popsala přípravy na Noc s Andersenem učitelka Radomíra Hubálková. Po
chvilce váhání a okukování se třeťáci
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a čtvrťáci vydali na obhlídku školy, aby
cestou překonávali rozličné nástrahy
a připomněli si situace z pohádek
H. Ch. Andersena. Nebylo divu, že mnozí při tom dobrodružství zapomněli, že
je čas jít spát. „Naštěstí tu zase byly pohádky, které malé dobrodruhy přenesly
do říše snů. Kdo měl ještě dostatek sil,
sáhl po své vlastní knize a četl a četl,“
uvedla Hubálková, která se spolu
s kolegyněmi o děti starala.
Ranní vstávání se obešlo bez dlouhých
průtahů, protože se všichni těšili na
odměny za soutěžení. Kromě oﬁciální
pohlednice Noci s Andersenem si děti
odnesly diplom a snad také mnoho
hezkých vzpomínek. Díky Pekařství
Moravec, péči kuchařek ze školní jídelny
a rodině Hromádkových nechybělo ani
občerstvení v podobě buchet, bábovek
a jiných laskomin. „Snad dětem zůstane kromě vzpomínek především chuť
číst a setkávat se s knížkami nejen při
kouzelné Noci s Andersenem,“ dodala
Radomíra Hubálková.
S knihami nocovaly také děti z druhé
třídy ve FZŠ Chodovická se svou paní
učitelkou Vlčkovou. „Už jen samotný
společný večer ve ztichlé škole byl pro
ně výjimečný, a když je navíc obohacený čtením příběhů, pohádek nebo
vyprávěním hlavně strašidelných příhod,
konzumací dobrot, kterými
děti vybavily pečlivé maminky, pak je to pro děti zážitek
nezapomenutelný,“ uvedla
Mgr. Jana Prokopová.
Tradičně nejvíc dětí se účastní
Noci s Andersenem, kterou
organizuje ZŠ Stoliňská.
Letos se před školou sešlo
téměř devadesát dětí, následovalo rozdělení do týmů
k jednotlivým maskotům,
rozloučení s rodiči a přesun
do Chvalského lomu. „Milým hostem
byla starostka Moravcová, přišel i farář
Miloslav Kloubek, který je velkou oporou
při našich aktivitách. Ani tentokrát

nezklamal, trpělivě dětem předčítal
a hrál na kytaru,“ říká ředitel školy
Martin Březina. Ve Chvalském lomu
čekal na děti plápolající oheň, špekáčky
a voňavý chléb, hrály se hry, povídalo
se; najednou měl každý čas na každého. Po setmění se děti přesunuly do
školy, kde se musely umýt, protože pobyt v přírodě zanechal na mnohých viditelné stopy. Ve školní jídelně se potom
zpívalo a mluvilo o pověstech spojených
s Chvalskou tvrzí, následovala stezka
odvahy, což znamenalo obejít školu,
odkud odvážlivce bedlivě sledoval

kostlivec Ferda. „Ten ale děti nevyděsil,
spíš pobavil,“ říká se smíchem ředitel
Březina. Pak už zbyl čas jen na krátké
povídání a poslední kapitolu z oblíbené
knížky, dát pod hlavu oblíbeného „mazlíka“ a snít. „Od časného rána ale děti
sršely energií a běhaly po celé škole.
Po snídani, koblížcích s čajem a předání
diplomů si ani ne stačily prohlédnout
odměny, a už tu byli jejich rodiče,“ hodnotí letošní Noc s Andersenem ředitel
Březina a zároveň vyslovuje poděkování
všem, kteří se letošního ročníku zúčastnili nebo ho podpořili, především panu
Rambouskovi, řediteli Globusu Černý
Most, a Pekařství Moravec za bohaté
občerstvení.
Dana Mojžíšová

Jaro v hornopočernických školách
Tradiční velikonoční výstavy v našich školách byly příležitostí podělit se s ostatními
o radost a originalitu vlastnoručně vytvořené práce. Nabídly nejen pestrou přehlídku dovednosti našich učitelek a dětí, ale také možnost seznámit se s velikonočními tradicemi a něco hezkého si třeba i vyrobit. V expozicích nechyběly kraslice,
zdobené perníčky a pečení beránci nebo keramika, prostírání, věnce a nejrůznější
velikonoční dekorace.

J

ednou z mnoha akcí byly Velikonoční
dny ve školní družině při ZŠ Ratibořická. Děti se seznámily s velikonočními zvyky a samy si vyzkoušely zadělat
těsto na pečení beránků a mazanců
nebo vykrajování perníčků a jejich
zdobení. Vychovatelky společně s dětmi

připravily příjemné odpoledne pro rodiče spojené s ochutnávkou upečených
dobrot, zdobením kraslic a výrobou
dekorací.
elmi zdařilé odpoledne proběhlo
koncem března také v MŠ Chodovická. Zdejší učitelky zjistily, že
přes charitativní organizaci Člověk v tísni
mohou za pouhých 250 korun darovat
jedné potřebné rodině v chudé rozvojové zemi dvacet živých kuřátek. „Přišlo
nám to velmi příhodné k jaru a jeho
svátkům. Nechtělo se nám ale pouze
vybírat peníze. Maminky navrhly, že by
s dětmi něco vyrobily, a my bychom si
jejich výtvory kupovali. A najednou ze
spolupráce školky a tvořivých maminek

V

vzniklo něco moc pěkného,“ vysvětlila
učitelka Kateřina Trutnovská. „Všechny
výrobky byly potom vystaveny v aule
školky a oceněny. Zvědaví návštěvníci si
mohli koupit ledacos: počínaje semínky květin přes velikonoční dekorace
až k domácí marmeládě a nudlím do
polévky. Malí chovatelé zde
vystavovali své křečky, morčátko, rybičky v akváriu a taky
živou slepičku Pipi, která před
dětmi dokonce snesla vejce.
Když se večer přišla na výstavu podívat paní starostka,
nebylo už téměř nic ke koupi,
ale zato s námi mohla sdílet
radost z výtěžku akce. Získali
jsme přes 5.000 korun, za
které pošleme deseti rodinám
kuřátka a ještě zbude na zakoupení jedné kozy a šicího
stroje,“ komentovala Kateřina Trutnovská zdařilou akci
s nečekaně vysokým výtěžkem a radost všech zúčastněných. Za největším přínos ale
považuje ochotu lidí, kteří se
k myšlence s nadšením připojili a dali našim dětem
do života dobrý příklad, že dávat
přináší často větší radost než
dostávat.
aké ve chvalské škole se
pedagogický sbor snaží dětem a jejich rodičům přiblížit
bohatou školní i mimoškolní činnost a přímo je vtáhnout do dění.
„Letošní Velikonoce byly takovým
mostem, kterým jsme chtěli
propojit činnost školy s rodinným
prostředím. Letos 2. dubna, kdy
jsme měli třídní schůzky, přivítali
někteří rodiče možnost strávit ve škole
se svými dětmi nejen celé odpoledne,
ale i část večera. Nešlo jen o prodejní
velikonoční výstavu, ale skutečné tvořivé dílny, kde si každý
mohl z připraveného materiálu
vytvořit požadovaný dekorativní
prvek,“ komentoval předvelikonoční dění ve Stoliňské ředitel
školy Martin Březina. „Největší
radostí pro mě bylo pozorovat děti, jak své rodiče pyšně
provádějí výstavou, nebo jak
jim radí při zhotovení nějakého
výrobku,“ dodal.
a bohatém programu se
podílela také školní družina. Vychovatelky připravily
s dětmi program o vítání jara
s vynášením morany. „Děti
recitovaly básničky, potom malovaly kraslice, zdobily svíčky

a pletly pomlázky. Nechyběl oblíbený
velikonoční jarmark dětských výrobků,
kde bylo věcí, až oči přecházely! Kdo
si něco koupil, zdvojnásobil radost
prodávajících i těch, kteří nabízené věci
zhotovili. Díky šikovným maminkám nechyběly při našem velikonočním veselí
ani dobroty, které byly sladkou tečkou
za vydařeným dnem,“ uvedla vychovatelka Eva Kloubková.

T
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ejrozsáhlejší jarní akcí byla dubnová výstava hornopočernických
základních škol, DDM a ZUŠ
Ratibořická na Chvalském zámku věnovaná Velikonocům. „Byla to příležitost
pochlubit se, jak úžasně šikovné jsou
naše děti a co dokáží pod vedením
našich učitelek a vychovatelek vytvořit,“
zhodnotil za všechny výstavu Martin
Březina. Největším hitem letošní výstavy
byla ukázka výrobků z obyčejného papíru. Terezka Kulíšková ze ZŠ Stoliňská
se sama naučila skládat z papíru krásné
labutě, s nimiž sklidila u návštěvníků
výstavy velký úspěch. U jejího pracovního stolečku, kde jí pomáhaly maminka
a kamarádka Terezka Kutalová, bylo
pořád plno, protože každý si chtěl
jednoduchou techniku s překvapivými
výsledky vyzkoušet.
Dana Mojžíšová

14– 15

Květen na Chvalském
zámku s princeznami,
Kukym a dinosaury
Květnový zámek rozkvetl výstavami
a akcemi pro děti i dospělé. Děti potěší výstava dinosaurů, Kuky v pískovcovém sklepení a princezny Popelka
a Šípková Růženka. Vracejí se tak opět
pohádkové víkendy, abychom vyšli
vstříc vašemu velkému zájmu. Máte
tedy opět možnost prohlédnout si
zámek s oběma princeznami.
Dobrá zpráva pro pány kluky:
v budoucnu připravujeme prohlídky
s rytíři! Dospělé jistě zaujmou výstavy
obrazů v prodejní galerii a kočárovně.
Výtvarná díla Sdružení Q můžete vidět
do 27. května a už 29. května vás potěší vernisáž vracející se svým tématem
do sladké Francie: akademický malíř
Miroslav Konrád zde bude mít výstavu
s názvem Viné i nevinné inspirace
z Francie.

So 12. - Ne 13. května

Pohádkový víkend na zámku
s Popelkou
Už potřetí navštíví Chvalský zámek
krásná světlovlasá Popelka, která v plesových střevíčkách přicupitá za dětmi
a ukáže jim výstavy dinosaurů, Kukyho
i celý zámek. Objevte s Popelkou tajemné schodiště, hledejte, kam se ztratil její
střevíček a vyslechněte si povídání o víle
Ohnivce.

So 26. - Ne 27. května

Pohádkový víkend na zámku
se Šípkovou Růženkou
Holčičky i kluky nadchla v březnu nová
prohlídka se Šípkovou Růženkou, proto
jsme ji připravili znovu. Růženka dětem
ukáže všechny výstavy, bude povídat
svou pohádku i pověst o víle Ohnivce
a především je zavede na tajemnou

makety i plastiky malířky a spisovatelky
Inky Delevové názorně přibližují dětem
i dospělým, jak vznikal život na planetě
na Zemi. Výstava vás příjemnou formou
seznámí s pravěkými i současnými
rostlinami i živočichy a zaujme všechny
bez ohraničení věku. Pro školy jsme připravili doprovodné vzdělávací programy
s významnými vědci, paleontology a profesory. Informujte se v recepci zámku
na tel.: 281 860 130. Dobrá zpráva: živý
krokodýl – kajmánek trpasličí na Chvalském zámku čeká na vaši návštěvu.
Květnová otázka soutěže O kouzelný
plamínek víly Ohnivky se bude týkat
Kukyho. Zajímá vás, na co se zvědavá
víla zase zeptá? Pojďte se podívat k nám
na Chvalský zámek, těšíme se na další
účastníky i výherce.
Do So 30. června

Kuky se vrací na Chvalský
zámek aneb Naposledy
v Čechách
zámeckou půdu. Už jste hledali půdu
podle okvětních plátků růží? A víte, jak
se budí princezny? Nenechte si ujít tuto
krásnou prohlídku.
Objednávky a ceny pohádkových
víkendů
Princezny provázejí mezi 9 a 17 hodinou
ve výše uvedených dnech. Prohlídka
trvá 30 minut a je třeba ji předem telefonicky objednat na tel.: 281 860 130
nebo infocentrum@pocernice.cz. Je
možné přiobjednat profesionální fotograﬁi dětí s princeznou od dvorní fotografky
Walniky v ceně 100 Kč (5 upravených
fotograﬁí v elektronické podobě).
Prohlídky jsou určeny dětem od 3 let,
sourozenci do 2 let zdarma.
Cena pro 1 dítě – 160 Kč
2 děti – 140 Kč/dítě
3 děti – 120 Kč/dítě
4 děti – 100 Kč/dítě
5 a více dětí – 80 Kč/dítě
Rodinné vstupné 350 Kč (2 dospělí
a max. 3 děti)
Dospělí jako doprovod dětí – běžné
vstupné.
Do St 30. května

Dinosauři na Chvalském
zámku aneb Zázraky
a proměny života na
planetě Zemi
Ojedinělá výstava s doprovodným
programem. Barevné ilustrace, obrazy,

Medvídek Kuky, Kapitán von Hergot,
zákeřný Anuška i ostatní postavičky na
vás čekají ve sklepení Chvalského zámku. Kromě Kukyho v nadživotní velikosti,
s nímž se děti mohou fotit, je zde k vidění několik desítek originálních loutek
z ﬁlmu Kuky se vrací, promítá se Film
o ﬁlmu, v němž uvidíte zákulisí vzniku
Kukyho, budete moci téměř
strčit hlavu do hospody pod
kořeny a nakouknout do
Hergotova domku v koruně stromu, prohlédnout si
výtvarné návrhy k ﬁlmu od
Jakuba Dvorského
a modely aut. Zjistíte,
jaké tajemství
se skrývá
v tzv Bramborvitríně. Pro počítačové hráče
jsme připravili
i nejnovější
hru Botanicula
od stejného
autora. Můžete si koupit knížku, DVD či
malého plyšáka. Výstava je v Čechách
k vidění naposledy, od léta se stěhuje na
Moravu do stálé expozice. Nenechte si
tedy ujít příležitost projít dobrodružnou
cestu sklepením zámku s Kukym, jeho
přáteli i nepřáteli. Za přízeň děkujeme
tvůrcům ﬁlmu i hlavnímu partnerovi
výstavy, jímž se stalo
Centrum Černý Most.

Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 223, 261 273, 296, 303, 344, 353, 398, první zastávka – Chvaly
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19. 5. od 13 hod.

Festival historických tanců
Vystoupí soubory Iris, Molechet, Saltum,
Dare a další. Uvidíte ukázky historického
šermu a uslyšíte historickou hudbu. Děti
i dospělí si mohou mohou vyzkoušet své
rytířské dovednosti.
Vstup volný.
Do 27. 5.

Salon Q
Prodejní výstava obrazů, soch a fotograﬁí Sdružení Q, které je zcela ojedinělou

organizací působící především na Moravě. V roce 1968 se na jejím založení podíleli Oldřich Mikulášek, Ludvík Kundera
a Jan Skácel. Od té doby, do roku 1989
neoﬁciálně a později oﬁciálně, vyvíjí
svou bohatou organizační a uměleckou
činnost, srovnatelnou snad jen s pražskou Uměleckou besedou.
Vernisáž 29. 5. od 17.00
Výstava trvá do 1. 7.

Miroslav Konrád: Viné
i nevinné inspirace z Francie
Akademický malíř Miroslav Konrád pracuje v oblasti malby, artprotisu a akvarelu, vystavoval po celé Evropě. V roce
2000 obdržel autor cenu Salvador Dalí

International. Přijďte se podívat na obrazy plné barev, fantazie a smyslnosti.
Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová, ředitelka

Drak na Chvalském zámku dostal jméno Modrý kloboukový Pepa
Jak se vybírá nejlepší jméno pro draka na Chvalském zámku?
To je opravdu zapeklitá věc, se kterou si ale děti poradily bravurně, neboť jedno jméno bylo lepší než druhé. Ještě složitější
však bylo vybrat výherce soutěže, vyhlášené v rámci výstavy
Dračí sluj na zámku aneb Pohádková země skřítků, které
se od 14. 1. do 31. 3. zúčastnilo 954 dětí a navrhly celkem
1.454 jmen pro draka, například Chvaldík trojtlamičkový, Chvalníček počernický, Eliáš, Dlouhokrk, Hladomor, Bůhvíjak, Zapeklitý barevňák, Trojhlavý Roland, Ham, Hajdaláček počernický,
Slůják tříhlavý nebo Chvalkus Zámkus. Nakonec jsme drakovi
vybrali jméno Modrý kloboukový Pepa, které navrhnul čtyřletý
Jakub Nesvatba z Prahy 6 – Břevnova.

VÝHERCE SOUTĚŽE O

Kubík si přišel 31. března
pro cenu, krásného velkého
dinosaura, s rodiči a malým
bratříčkem. Rodiče potvrdili, že
jméno vymyslel zcela sám, se
smyslem pro detail, pro humor
i nadsázku. Nás zase těší, že
k nám jezdí děti nejen z celé
Prahy, ale i z celých Čech.
Blahopřejeme výherci a křtíme
draka jménem Modrý kloboukový Pepa…

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY
Y ZA BŘEZEN 2012

Soutěž s vílou Ohnivkou má stále stoupající počet účastníků, každý měsíc máme o stovku soutěžících více.
V březnu se zúčastnilo 685 dětí, z toho 638 odpovědí bylo správných a 47 nesprávných. Na začátku dubna
vylosovala ředitelka Alexandra Kohoutová novou výherkyni, kterou se stala pětiletá Barborka Tůmová z Horních
Počernic. Barborka si přišla pro cenu v princeznovských šatech, v doprovodu sestřičky a maminky. Prozradila nám,
že chodí do třídy Broučci v MŠ Chodovická a moc se jí tam líbí. Stejně ráda chodí na výstavy do zámku,
prohlédla si dinosaury i Kukyho.
A co Barborka vyhrála? Vzhledem k tomu, že je to holčička, dostala od Chvalského zámku originální ručně šitou
panenku – vílu Ohnivku, obrázky, vystřihovánky a malého dinosaura. Jak zněla otázka a správná odpověď za měsíc
březen? Který skřítek má nejraději jaro a rozkvetlou zahradu? Pukaveček jarní.
Těšíme se na vás na zámku při hledání odpovědi na květnovou otázku. Prozradíme jen, že se bude týkat Kukyho.

Víla Ohnivka už hodně dlouho sekala dobrotu. Byla hodná, měla spoustu kamarádů a všichni ji měli rádi. Ale přece jen
ohnivá žínka není nadarmo ohnivá, a ten ohýnek v ní začal zlobit. Chodila po zámku a koukala, kde by mohla provést jakou
škodolibost. Dinosaury tahala za ocásek, Kukyho vytahala za ucho a vůbec nejradši by něco zapálila. V duchu ale věděla,
že to nesmí, že by to dopadlo špatně. Jednou takhle chodí kolem zámku a vidí, že hasiči mají cvičení a hasí oheň. To bylo
něco pro ni! Domluvila se s hasiči a stále dokola zapalovala oheň, který oni hasili. Zkrátka si navzájem pomohli a Ohnivka
si připadala užitečná. Znáte to: Kdo pracuje, nezlobí.
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Horní Počernice mýma očima
Soutěž o nejlepší fotograﬁi pro kalendář na rok 2013
Chvalský zámek ve spolupráci
s MČ Praha 20 vyhlašují soutěž o nejlepší fotograﬁi na téma Horní Počernice
mýma očima.
Nejlepší fotograﬁe budou publikovány
v kalendáři MČ pro rok 2013. Rádi bychom, aby se vám kalendář líbil, poznali
jste v něm svá oblíbená místa a aby byl
vytvořen právě vámi, občany Horních
Počernic.
Tvůrci nejlepších tří fotograﬁí budou odměněni poukázkami do hypermarketu:
1. cena - 3000 Kč
2. cena - 2000 Kč
3. cena - 1000 Kč
Další nejlepší fotograﬁe budou použity
pro kalendář na rok 2013, případně pro
titulní strany HPZ.

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

fotograﬁe • název fotograﬁe • jméno
a příjmení autora • adresu •
kontakt: telefon, e-mail • můžete
uvést věk (není podmínkou, zajímavé
je to u dětí) • něco o sobě, například
jak dlouho žijete v Horních Počernicích • jeden autor může zaslat max.
15 fotograﬁí.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2012
Alexandra Kohoutová
Zasláním odkazu ke stažení fotograﬁe poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní,
územně a časově neomezené oprávnění
(licenci) k použití fotograﬁe v rámci veškerých
propagačních aktivit MČ Praha 20
a Chvalského zámku.

Jak se na zámku ocitli dinosauři
Výstavu malířky, spisovatelky a ilustrátorky Inky Delevové s názvem Dinosauři na
Chvalském zámku aneb Zázraky a proměny života na planetě Zemi jsme zahajovali
hned dvakrát: 22. března pro dospělé a 24. března pro děti. Obrázky, ilustrace
a makety pravěkých i současných zvířat a rostlin zaujaly všechny.
Na vernisáži 22. března uvedl výstavu doc. Paedr. Jan Farkač, CSc. z České
zemědělské univerzity, který mluvil nejen o vzniku života na Zemi, ale také o své
prvním setkání s malířkou Inkou Delevovou v restauraci Pravěk. Vernisáž zpestřila
působivá hudební vystoupení Markéty Mazourové na gong a Markéty Janouškové
na housle.
Na další vernisáži v sobotu 24. března čekala na děti vtipná hudební produkce
Pavla Půty a Andyho Seidla, kteří zpívali a hráli na kytaru. Děti měly zároveň jedinečnou
možnost prožít skutečnou malířskou dílnu s Inkou Delevovou, která jim názorně
ukazovala, jak vznikají její
obrázky zvířat, rostlin i pohádVyhlašujeme výtvarnou soutěž
kových bytostí. Zároveň byla
vyhlášena soutěž O nejhezčího
dinosaura. Zúčastníte se i vy?
Dinosauři na Chvalském zámku
Stačí jen namalovat obrázek libovolnou technikou
na vás čekají jen do 30. května
ve formátu A4 nebo A3 a nejpozději do 30. května
2012, denně od 9 do 17 hodin.
ho doručit na Chvalský zámek. Soutěž proběhne

o nejhezčího dinosaura

ve třech kategoriích: děti do 6 let, 1. – 5. třída
ZŠ a 6. – 9. třída ZŠ + první čtyři ročníky víceletých gymnázií. Obálku označte nápisem Soutěž
o nejhezčího dinosaura, z druhé strany obrázku
uveďte jméno dítěte, věk, kategorii a kontakt, nejlépe telefonní číslo nebo email. Z každé kategorie
vybere malířka Inka Delevová jednoho absolutního vítěze, který bude odměněn jejími obrázky
a cenami Chvalského zámku. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v červnu 2012.
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Slavnostní otevření výstavy Kuky
se vrací aneb Svěráci na zámku
Sobota 7. dubna byla velkým dnem pro Chvalský zámek, neboť otevření nové výstavy Kuky se vrací na Chvalský zámek se zúčastnil režisér ﬁlmu Jan Svěrák, herec, spisovatel a scénárista Zdeněk Svěrák,
starostka Prahy 20 Hana Moravcová a Ing. Zdeňka Jakšić, ředitelka
Centra Černý Most, které je hlavním partnerem a sponzorem výstavy.
Ředitelka Chvalského zámku Alexandra Kohoutová poté zahájila
besedu, na níž oba tvůrci ochotně odpovídali na zvědavé dotazy
dětí i dospělých. Dozvěděli se tak mnoho zajímavého nejen
z natáčení ﬁlmu, ale o tvorbě rodiny Svěrákových vůbec. Malé
kluky zajímaly technické detaily ﬁlmu Kuky se vrací, holčičky
byly zvědavé na to, proč se Kuky jmenuje právě takto, nebo jak
se podařilo rozbrečet Kolju ve slavném oscarovém ﬁlmu Kolja.
Rodiče se ptali ﬁlmy, knihy a scénáře obou slavných tvůrců, na
jejich vzájemnou spolupráci a na to, co připravují nového. Velký
sál Chvalského zámku byl zcela zaplněn, na zahájení výstavy přišly dvě stovky zvědavých návštěvníků. Na závěr zajímavé a živé
besedy proběhla autogramiáda autorů, promítání Filmu o ﬁlmu
Kuky se vrací a každý se mohl vyfotografovat s Kukym v nadživotní velikosti. Nenechte si Kukyho ujít i vy, máte možnost
až do 30. června 2012, denně od 9 do 17 hod.
Alexandra Kohoutová

Program divadla v květnu 2012
Vážení diváci, z technických důvodů
se v dubnu neuskutečnila ohlášená
premiéra hry Pieta s Vilmou
Cibulkovou v hlavní roli. Věříme,
že vám náhradní květnové termíny
vyhovují a za případné způsobené
problémy se omlouváme. Děkujeme
za pochopení.

Vilma Cibulková, foto Björn Steinz

Čtvrtek 10. května ve 14.00
Á
Astrid Saalbachová
VEŘEJN

PIETA

LKA

GENERÁ

Divadelní společnost Ansámbl
Režie: Vilma Cibulková Překlad:
František Fröhlich Supervize: Lída
Engelová Výprava: Vilma Cibulková
Zvuk, světla: Josef Slezák Jednoaktová
divadelní hra, ve které Vilma Cibulková
exceluje v roli zralé ženy, která se jednoho rána probudí v hotelovém pokoji
s nemalou kocovinou a s neznámým
mužem po svém boku...
Účinkují: Vilma Cibulková, Jakub Kocourek alt. Filip Ložek
Jednotné vstupné 50 Kč

Pondělí 14. května v 19.30
Astrid Saalbachová

PIETA

A
REMIÉR

1. P

Úterý 15. května v 19.30
Astrid Saalbachová

PIETA

IÉRA

2. PREM

Divadelní společnost Ansámbl

Divadelní společnost Ansámbl

Vstupné 260, 230, 200 Kč Beneﬁční
představení ve prospěch České alzeimerovské společnosti.

Vstupné 260, 230, 200 Kč

V následujících dvou měsících vás srdečně zveme do letního divadla, kde ve čtvrtek 10. května zahájíme 42. ročník festivalu
Divadlo v přírodě a hrát pro vás budeme až do 24. června. Domácí i hostující ochotnické soubory zde letos uvedou
12 titulů různých žánrů v celkem 50 představeních. V Horních Počernicích se pyšníme nejstarším festivalem amatérských divadelních
souborů v České republice konaným pod širým nebem. Pokud se rozhodnete rozšířit řady jeho návštěvníků, budete srdečně vítáni.
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 na 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). Na večerní představení je jednotné vstupné 50 Kč.
Ušetřit můžete zakoupením permanentní vstupenky v ceně 500 Kč, která platí na všechna představení pro veřejnost pro dvě osoby.
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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O ČERTECH, ČERTICÍCH,
FOUSKOVI A SUŠENÉ BORŮVCE
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Hudební spolupráce: Gábina Cincibusová,
Kristýna Cincibusová
Původní televizní pohádka o namyšleném Kájovi Fouskovi, který se v pekle nejen napraví,
ale i zamiluje. A také zjistí, že láska a dobře
míněné slovo mají větší moc než všelijaká
čarodějná zaklínadla.

plná jemného humoru a vtipu, který dodnes
oslovuje diváka bez ohledu na jeho věk.

Tomáš Krombholz

PEKLO V PEKLE
DS Jiří Poděbrady
Režie: Tomáš Krombholz
Ve správné pohádce nechybí krásná princezna, zamilovaný princ, moudrý král ani peklo
s čerty. Spolu s několika krásnými písničkami
čeká všechny diváky spousta smíchu, ale
i pekelné hrůzy, což k této pohádkové komedii
patří stejně neodmyslitelně, jako dobrý konec.

K.J. Erben, J. Suchý, F. Havlík

Režie: Eva Andělová
Znamenitá komedie plná omylů, nedorozumění, gagů a vášní s mravoličným koncem.
Pierre Brochant má s přáteli podivuhodný
zvyk. Každý týden pozvou na večeři nějakého
prostého, respektive hloupého člověka a celý
večer se potom baví na účet tohoto „blbce“
či „trouby“, aniž by dotyčný věděl, že se mu
společnost vysmívá. Situace se ale přesně
podle pravidel situační komedie zamotává,
když Pierrovi oznámí jeho žena Christine, že
jej opouští.

Adolf Toman

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
DS Jiří Poděbrady

Jindřiška Netrestová
na motivy pohádky K. J. Erbena

KYTICE

Režie: Jana Pospíšilová

Bořanovická královská opera

PTÁK OHNIVÁK

Režie: Zuzana Lněničková Císlerová

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

Dětský divadelní soubor Počerníčci

Legendární představení Semaforu v podání
Bořanovické Královské opery. Netradiční
humorné a muzikálové pojetí známých
Erbenových balad Štědrý den, Svatební košile,
Polednice, Zlatý kolovrat a Vodník plus něco
navíc z pera J. Suchého – Bludička. To vše zabalené do skvělého hudebního hávu F. Havlíka.

Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hudební spolupráce: Iva Ptáčková,
Jiří Hubený
O tom, jak lištička prince k ptáku Ohniváku
dovedla a jak se i její zásluhou oženil. V jednom království rostla zlatá jablka, jenže na ně
v noci někdo chodil. Nebyl to ale ledajaký zloděj, byl to kouzelný pták. Panu králi to dělalo
velké starosti, a tak se princ rozhodl s pomocí
chytré lišky ptáka získat. Vydal se proto na
cestu, na níž získal nejen Ptáka Ohniváka, ale
i krásnou dceru lesní královny Lesanku.

Ondřej Sekora

FERDA MRAVENEC
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gábina Cincibusová,
Kristýna Cincibusová
Veršíky: Šárka Hanušová
Klasická pohádka Ondřeje Sekory o dobrodruhovi jménem Ferda Mravenec, který se
jednoho dne ztratil z Mraveniště. Setkal se
s Broukem Pytlíkem, co se věčně vytahuje, se
zlomyslnou Beruškou a protivným Šnekem,
ale i jinými zástupci hmyzu, ve kterých naopak našel kamarády a kteří mu pomohli na
cestě zpátky domů.

Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
DS Výtečníci a Jana Keilová j.h.
Režie: Jana Sůvová
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora
Podle autora jde o „lehkovážnou komedii
pro vážné lidi“. Známá hra Oscara Wilda je
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Hrají: E. Bendová, M. Císlerová,
M. Jarošová, R, Kallusová, P. Kučerová,
D. Kusebauchová, Z. Lněničková
Císlerová, K. Řezáčová, A. Zemanová,
L. Zemanová, B. Císler, R. Císler, P. Q. Květ,
P. Lněnička, M. Rutner, F. Vohralík
Josef Čapek a Karel Čapek

ZE ŽIVOTA HMYZU
DS Jiřího Voskovce Sázava
Tuto klasickou hru bratří Čapků soubor nastudoval a pojal velmi volně, nicméně hlavní rysy
a charaktery postav zůstaly zachovány. Divák
se tedy může těšit na milostné zápletky a starosti motýlů, na běžné slasti a strasti Lumka,
Chrobáků, Cvrčků, na rozepře války chtivých
Mravenců nebo na rodící se život Kukly.
Veškerý děj samozřejmě sleduje Tulák, který
v mnoha případech do hry vstupuje nebo
alespoň chování hmyzu komentuje. Hra plná
písní, humoru a života byla uvedena v rámci
divadelní přehlídky Voskovcova Sázava 2008
a získala nejvyšší ocenění od diváků i poroty.
Obnovená premiéra v březnu 2012.

Josef Pšenička
podle Ladových Nezbedných pohádek

MÁŇA HRDINA
DS Svatopluk Benešov.
Režie a scéna: Josef Pšenička
Texty písní: Petr Urban
Hudební pohádka o odvážné princezně,
která jde zachránit svého chlapce neprávem
odneseného do pekla děti pobaví, ale může
pro ně být i varováním před sliby či dárky od
neznámých lidí.

Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI
TMA divadlo Terezín

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková, Alexandra
Ptáčková
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Jan Krčmář
Výprava: Martin Pařízek
Kostýmy: Karel Jinda
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Mirek Novák
Desetiletá dívenka se s rodiči přistěhuje do
velkého starého domu kdesi na samotě.
V novém domově se jí však nelíbí, rodiče si jí
nevšímají a jedinou společností jsou jí podivní
sousedé, bláznivý kluk a černý kocour. Jednoho dne však v domě najde tajemná dvířka,
za nimiž objeví svůj vysněný svět, ve kterém
je všechno hezčí, barevnější a každý ji má
rád. Má to ale jeden velký háček...

Hrají: Alžběta Holcová, Daniela Procházková, Jakub Matoušek, Petr Beneš,
Jan Vytlačil, Adam Dufek,
Barbora Bartošová, Magdaléna Moudrá,
Nikola Kopejtková
Vladislav Vančura

ROZMARNÉ LÉTO
DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková,
Michal Pivarči
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora
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 zastavte,
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

Divadelní kavárna
nabízí služby
i v létě
Od začátku května se divadelní život v Horních Počernicích přesouvá do svépravického
divadla v přírodě a koncem června skončí
letošní divadelní sezóna. Divadelní kavárna ale
zůstává otevřena a s blížícím se létem naopak
rozšiřuje své služby.
“Kromě posezení v příjemném prostředí kavárny
nabídneme našim hostům od května také letní
zahrádku a za příznivého počasí budeme dvakrát
týdně grilovat,” říká Pavel Kohout, současný
nájemce divadelní kavárny. “Naší snahou je, aby
k nám lidé chodili nejen v době, kdy divadlo hraje, ale využívali našich služeb třeba pro rodinné
oslavy nebo ﬁremní akce,” dodává Kohout.
Kromě bohaté nabídky nealkoholických nápojů zde dostanete opravdu dobré víno, pivo nebo
destiláty, samozřejmě i něco k zakousnutí a mlsání. Stolové uspořádání je zde variabilní, s možností
uzpůsobení pro pořádání rautů.
Kavárna je otevřena denně od 15 do 22 hodin, po dohodě i v jiném čase. Výhodou je dostupnost
místa městskou dopravou, zastávky autobusů v obou směrech jsou jen pár kroků od kavárny. Co je ale
nejdůležitější, je tu opravdu příjemná obsluha.
Dana Mojžíšová
Dne 21. dubna bylo ve skautské klubovně
„V lomu“ živo už od sedmi ráno, protože
vrcholily přípravy na oslavu sta let českého
skautingu. Světový skauting byl založen
v Británii v roce 1907 Robertem Badnem
Powellem jako organizace, která měla za cíl
především výchovu a sebevýchovu dětí.
V roce 1911 se s britským skautingem seznámil český středoškolský profesor
Antonín Benjamín Svojsík, který rok poté
založil také český skauting.
Naše slavnost byla pořádána především
pro rodiče, bývalé členy skauta a přátela
našeho střediska. Začala mší pod širým
nebem, kde měli proslov někteří starší skauti a skautky. Potom byla společná snídaně, na kterou napekly vedoucí od skautek,
následovala hra pro děti z celého střediska na Čihadlech mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi. Večer jsme si
zatancovali na skautském plese v KD Kyje.
Jan Hakl

Sto let českého skautingu na Chvalech

Jarní ples
seniorů
Jarní ples seniorů určitě patří
k akcím, které zasluhují nálepku –
mimořádně vydařené! Děti z DDM
hned na úvod svým báječným předtančením zábavu rozjely. Skvělý Martin Hejhal
s partnerkou vnesli na parket temperament
latinskoamerických rytmů a nálada přítomných
plesajících stoupala s každou další minutou.
Překvapením bylo výborné vystoupení skupiny break dance, po kterém energie tanečníků
ještě vzrostla. Počernická kapela Bueno hrála
na přání hity současné i minulé, tombola
potěšila a plesový výbor si může začít lámat
hlavu s organizací příštího ročníku.
-aš-
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VARUJE
PŘED ZLODĚJI AUT
V poslední době v lokalitě Horních
Počernic výrazně vzrostl počet
odcizených automobilů.
Varování se týká především
majitelů aut značky ŠKODA Octavia,
ale ani ostatní automobily nejsou
před zloději v bezpečí. Proto
apelujeme na všechny majitele
automobilů, aby svá vozidla pečlivě
uzamykali, případně zvýšili
zabezpečení proti krádeži.
Drahomíra Gaidošová
Asistentka starostky

22– 23

Výtvarné středy vždy od 17.00
Nabídka činností:
2. 5. Malba tašky
50 Kč + materiál (60 Kč černá taška)
9. 5. Savování triček
50 Kč (bavlněné tričko nebo věci na savování si přineste vlastní). Při práci se savem
je důležitá opatrnost! Myslete předem i na
své pracovní oblečení.
16. 5. Tiffany, šperk
400 Kč (maximálně 6 míst)
23. 5. Pedig, miska
50 Kč + materiál (cca 100 Kč)
30. 5. Malba na trička
50 Kč + vlastní tričko

Volné kluby v měsíci květnu
Ve čtvrtek 3. 5., 17. 5. a 31. 5.
můžete od 17.30 do 19.00 hodin přijít na poslední kluby keramiky
pod vedením Honzy Jeslínka. Cena kurzu s výpalem je 150 Kč.
Účast na klubech je možná pouze po předchozí rezervaci na tel.
čísle 281 925 264 a 605 700 772. Na e-mail volfova@ddm-hp.cz,
farkasova@ddm-hp.cz nebo v kanceláři
eláři DDM.
Uzávěrka rezervací je 2 dny před
konáním volného klubu. Klub
bude probíhat při minimálním
počtu pěti platících účastníků..

Blíží se
Den dětí
Tradičně se bude konat na prostranství
mezi naším DDM a travnatým pláckem
u ZŠ Ratibořická 9. června 2012 od
10 do 17 hodin. Můžete se opět těšit
na zkoušky o dětské řidičské průkazy,
tak si nezapomeňte vzít s sebou svoji
fotograﬁi. Uvidíte výcvik koní a psů,
bojová umění, airsoftovou střelnici,
hasiče, pohádkovou stezku, autodráhu v DDM, množství soutěží a atrakcí,
samozřejmě nebudou chybět skákací
hrady. Dnem vás budou provázet jak
děti z našich kroužků se svými vystoupeními, tak hudební skupiny Metal
Kidz a další.
Těšíme se na vás!
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Vyhodnocení soutěže Velikonoční dekorace
Děkujeme všem soutěžícím za pěkné soutěžní práce.
V kategorii děti do pěti let se na 1. místě umístila dvouletá Barborka Suchá.
Kategorii pětiletých dětí vyhrála Nicole Mohamad.
Mezi šesti a sedmiletými dětmi se na 1. místě umístila Anna Brambůrková.
V kategorii 8 až 9 let obsadila první místo Rozálie Zervanová.
V kategorii desetiletých dětí se na 1. místo probojovala Bára Čechová.
Kategorii děti 11 let vyhrála Kristýna Knotová
a první místo v kategorii 12 let patří Magdaleně Hofmannové.
Odměny byly předány v DDM.
Beatrice Bártová, DDM

PŘEHLED AKCÍ A KONCERTŮ V KVĚTNU 2012
Po 7. 5. v 18.00, sál ZUŠ

Koncert žáků třídy klávesových
nástrojů K. Bártové a žáků kytarové
třídy L. Zíky

Festival studentských orchestrů
Big Band ZUŠ Horní Počernice

Čt 10. 5. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků klavírní třídy
M. Čermákové a žáků ﬂétnové třídy
Z. Bandúrové
Pá 11. 5. v 17.00, sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy K. Raškové
St 16. 5. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků ﬂétnové třídy
J. Boškové
Pá 18. 5. v 17.30, sál ZUŠ

Koncert žáků třídy dechových
nástrojů P. Žákové
Pá 18. 5. v 17.00, Divadlo H. Počernice

1. den VII. ročníku FSO Hudební
odpoledne 2012

Ve dnech 18. a 19. května se uskuteční už 7. ročník Festivalu studentských
orchestrů s názvem Hudební odpoledne 2012. Letošního ročníku se opět
zúčastní více než 200 mladých hudebníků, kteří předvedou své umění. První
festivalový den bude patřit smyčcovým souborům a orchestrům, druhý den
jazzovým a tanečním orchestrům.
V pátek 18. května od 17 hodin se v Divadle Horní Počernice představí
smyčcový soubor ZUŠ Horní Počernice, smyčcový orchestr ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem, smyčcový orchestr ZUŠ Žerotín - Olomouc a smyčcový orchestr žáků ZUŠ Lounských v Praze 4. V sobotu 19. května se od 15
hodin v areálu Chvalské tvrze představí Junior Band ZUŠ Horní Počernice,
Big Band ZUŠ Teplice, Big Band ZUŠ Horní Počernice, Lighthouse Big
Band Gymnasium Brunsbüttel ze SRN a Big Band ZUŠ Žerotín - Olomouc.
Marie Luisa
Rašková

So 19. 5., 15.00 – 20.00, Chvalská tvrz

2. den VII. ročníku FSO Hudební
odpoledne 2012
Po 21. 5. v 18.00, Divadlo H. Počernice

Koncert absolventů ZUŠ
St 23. 5. v 18.00, sál ZUŠ

Děti z výtvarného oboru ZUŠ

Koncert žáků houslové třídy
V. Matějákové

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy
v Horních Počernicích

Po 28. 5. v 18.00, KD Kyje

Hudební obor v budově ZUŠ Ratibořická 1899/30 v Horních Počernicích
a v budově ZUŠ Generála Janouška 1060 na Černém Mostě
Čt 24. 5.
14.00 - 18.00
Čt 31. 5.
14.00 - 18.00
Pá 1. 6.
14.00 - 17.00
Výtvarný obor v budově špejcharu Na Chvalské tvrzi 858/8,
Horní Počernice a v budově ZUŠ Generála Janouška 1060, Černý Most
Po 28. 5.
14.00 - 18.00
Út 29. 5.
14.00 - 18.00
St 30. 5.
14.00 - 18.00
Čt 31. 5.
14.00 - 18.00
Literárně-dramatický obor
v KC Domeček, Votuzská 322,
Horní Počernice
Út 29. 5.
14.00 - 17.00
Literárně-dramatický obor působí
St 30. 5.
14.00 - 17.00
v KC Domeček
Na přijímací zkoušky není potřeba
žádná zvláštní příprava. Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny na
www.zus-hp.cz a na nástěnce školy 22. 6. odpoledne.

Koncert absolventů ZUŠ
Út 29. 5. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků houslové třídy
K. Vacka
St 30. 5. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert absolventů ZUŠ
Čt 31. 5. v 18.00, KD Kyje

Koncert absolventů ZUŠ ze tříd
Z. Stibora a D. Kallmünzera
Jany Straková - kytara, David Schovánek - akordeon
a Jan Pospíšil - klavír
Čt 31. 5. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert absolventů ZUŠ ze třídy
K. Vacka
Magdaléna Rausová, Eliška Weigrichtová a Zuzana
Rýdlová – housle

Libor Zíka, ředitel ZUŠ Horní Počernice
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Milí naši čtenáři,
květen je označován jako měsíc lásky.
Věděli jste, že jméno mu dal začátken
19. století český ﬁlolog, lexikograf, spisovatel a překladatel Josef Jungmann?
Druhou květnovou neděli oslavíme svátek našich matek, a protože
mnohé z nich patří mezi naše věrné
čtenářky, těšíme se na ně i ostatní
čtenáře z řad seniorů v pondělí
14. května ve 14 hodin na setkání
v knihovně
Protože máj je lásky čas, ráda se s vámi
podělím o následující devatero od neznámého autora. Opravdová láska není
jenom pobláznění smyslů, ale celoživotní „krásná dřina k uzoufání“, jak praví
klasik.
Povinnost bez lásky číní mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
Moudrost bez lásky činí hrozným.
Přátelství bez lásky činí falešným.
Pořádek bez lásky činí malicherným.
Čest bez lásky činí domýšlivým.
Majetnost bez lásky činí lakomým.
Víra bez lásky činí fanatickým.
Život bez lásky je nesmysl,
ale život v lásce je štestí a radost.
Květnové literární výročí
Zlínský spisovatel Antonín Bajaja oslaví
30. května 70. narozeniny. Je autorem
několika prozaických děl, z nichž velký
úspěch zaznamenal román Zvlčení, za
který získal v roce 2004 cenu Magnesia
Litera. V zatím posledním díle Na krásné
modré Dřevnici popisuje své dětství ve
Zlíně 50. let na pozadí pohnutých událostí dvacátého století. Za knihu obdržel
Státní cenu za literaturu 2010.
Také v jeho knihách je láska častým
tématem. “Láska je spojitou nádobou se
vším. Včetně erotiky. Život se totiž začal
množit a rozvíjet v okamžiku, kdy byl do
první protoplasmatické buňky vdechnut
milostný kód,” říká Bajaja. „Neznám
lepší deﬁnici než věhlasnou větu,
kterou v roce 1991 napsal
Marcel Reich Ranicki:
Láskou nazýváme onen extrémní cit,
který vede od náklonnosti k vášni a od
vášně k závislosti; uvádí jednotlivce do
opojného stavu, který může občas omezit příčetnost dotyčného postiženého: je
to štěstí, které přináší utrpení, a utrpení,
které člověka obšťastňuje.“
Krásný měsíc lásky vám za kolektiv
knihovny přeje Božena Beňová
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kých zemí, ale také pojednání týkající se přírodních
katastrof, či stručný, zato však originální popis
nezvratných změn životního prostředí na Mostecku.
Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami
a přehlednými grafy s aktualizovanými daty.

Ines de la Fressange a Sophie Gachetová

Se šarmem Pařížanky

Dokonalý průvodce světem francouzské elegance,
typického šarmu a joie de vivre. Ines de la Fressange
v něm nabízí nejen módní tipy a rady, jak se oblékat,
líčit, nakupovat či bavit jako Pařížanka, ale také
píše o zajímavých místech, obchůdcích, parcích,
muzeích, které město na Seině před turisty tak trochu
skrývá. Kniha poslouží jako inspirace nejen těm, kdo
se do Paříže chystají, ale i těm, které hodlají zapracovat na svém pařížském šarmu doma.

Pascal Mercier

Lea

Nočním vlakem do Lisabonu nadchnul Pascal
Mercier miliony čtenářů po celém světě. Teď vypráví
příběh Ley, mladé dívky, která se po smrti matky
uzavřela do sebe před celým světem, a teprve zvuk
houslí ji navrátí zpět do života. Ukáže se, že má neobyčejné muzikální nadání, okamžitě začne doufat
v hvězdnou kariéru houslistky a netrvá to dlouho
a publikum jí leží u nohou. Její otec pro ni sice chce
to nejlepší, ovšem je to právě on, kdo dokoná její
neštěstí… Lea je tragickým komorním příběhem
o neodvratnosti osudu, ale především opět přinese
neobyčejný čtenářský zážitek.

Ethan Canin

Ani králové ani hvězdy

Příběh o přátelství mezi dvěma zcela odlišnými
muži. Když Orno Tarcher, mladík z prosté venkovské
rodiny, přijede studovat do New Yorku, prvním
člověkem, s nímž se seznámí, je charismatický
Newyorčan Marshall Emerson. Je těžké představit
si nesourodější dvojici...
David Baldacci

Zastírací manévry

Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv

Kolaps a regenerace:
Cesty civilizací a kultur

Pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních
vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně
velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného, tak historického. Nesporným přínosem je
ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke
krizovým momentům v dějinách velkých civilizací
nebo říší. Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin čes-

John Carr alias Oliver Stone, kdysi jeden z nejlepších atentátníků, jakého kdy jeho země měla, stojí
možná naposledy v životě v Lafayettově parku
před Bílým domem. Prezident ho požádal, aby své
vlasti opět pomohl při riskantní tajné operaci. Ačkoli
se celá desetiletí snažil na svou bývalou kariéru
zapomenout, nemá Stone tentokrát na výběr. Jeho
mise se však dramaticky změní dříve, než vůbec
začne. V den, kdy se koná slavnostní večeře na
počest britského ministerského předsedy, vybuchne
v Lafayettově parku bomba. Na první pohled jde
o útok na prezidenta i premiéra. V následném
chaosu Stone dostane nový úkol: najít ty, kdo jsou
za útok odpovědní. Ve stínovém světě politiky
a tajných služeb se nikomu nedá skutečně věřit.
Nic není takové, jak by se na první pohled zdálo.
Stone se o pomoc obrátí na jediné lidi, o nichž je
přesvědčený, že ho nezradí: na Camel club. I to by
však mohla být velká chyba... ….

NAŠI JUBILANTI V BŘEZNU
KLIMEŠOVÁ ADOLFINA
RYBNÍČEK FRANTIŠEK
KOVAŘÍKOVÁ VĚRA
KONRÁDOVÁ KVĚTUŠE
SVOBODOVÁ BOŽENA
ČAPKOVÁ HELENA
KVÍZOVÁ RŮŽENA
NOVÁKOVÁ BOŽENA
BITNAR FERDINAND
ČURDA FRANTIŠEK
SCHERKSOVÁ MARIE
VEJSADA ANTONÍN
FUČÍK JOSEF
KULHAVÁ MARIE
STRÁNSKÝ DOBROSLAV
KLAUDISOVÁ MARIE
MAZÁČ JOSEF
MIKUŠOVÁ MARIE
PROCHÁZKA RADOVAN

PROGRAM ZO SENIOŘI v květnu 2012
Středa 2. května ve 14.30

PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ
POLICIE PRAHA

MALEC VLADISLAV
SYNECKÁ JARMILA
TUREČKOVÁ OLGA
KUBRYCHTOVÁ VĚRA
PROKŮPKOVÁ STANISLAVA
RADOVÁ JANA
BÄUML JIŘÍ
FREMUNT STANISLAV
JEHLÁŘ JOSEF
KAMICOVÁ FRANTIŠKA
MAREK JOSEF
OPATRNÁ ZDENKA
PAULÍK LUBOMÍR
POLÁČKOVÁ VLASTA
RAJCHERTOVÁ SLAVENA
SKUHRAVÝ LADISLAV
ZIMOVÁ LYDIE
ŽATECKÁ JIŘINA
JELÍNEK STANISLAV

KUBECOVÁ MARIE
ŘEZNÍČKOVÁ JARMILA
BÖHM VLADIMÍR
KOVAŘÍKOVÁ MILENA
LANGEROVÁ LADISLAVA
MUDRA OLDŘICH
ŠOBER IVAN
ZOUZALOVÁ MARTA
JANDOVÁ ALENA
JELÍNKOVÁ JARMILA
KALABIS IVAN
RIEGERTOVÁ STANISLAVA
ROMOVÁ JANA
STRAKOŠOVÁ IRINA
ŠOBEROVÁ KVĚTA
TVRDÍKOVÁ BLANKA
VOJÁČEK KAREL
ZAJÍČKOVÁ ALENA

Zlatá svatba manželů Chladových
Dne 21. dubna oslavili manželé
Jaroslava a Karel Chladovi zlatou svatbu.
Ještě mnoho dalších společných let ve zdraví
přejí dcery s rodinami.

Středa 9. května ve 14.00

BESEDA NAD KRONIKOU
s Ing. H. Antesem,
Při hezkém počasí s vycházkou
Úterý 15. května

VYCHÁZKA do VŠENOR,
Černolické skály – Řevnice

Sraz v 9.00 v hale nádraží Smíchov,
odj. ze 3. nástupiště v 9.20, vede Z. Černá
Úterý 15. května ve 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ

s režisérkou Světlanou Lazarovou
Středa 23. května ve 14.00

BESEDA Lék – řešení při bolesti
se zástupci ﬁrmy Zentiva
Středa 30. května

Vlakem a procházkou

k soutoku Labe s Jizerou Sraz ve 12.50
na vlakovém nádraží H. Počernice,
vede L. Frouzová

Oslava
stých
narozenin
Paní Kučerová
z Domova pro seniory Bethesda oslavila v uplynulých
dnech nádherné
100. narozeniny. K významnému jubileu jí přišli popřát
zástupci MČ Praha 20 starostka Hana Moravcová, radní Alena Štrobová,
Martina Procházková z odboru živnostenského a občanskosprávních
agend a za Sbor pro občanské záležitosti přišla s gratulací paní Králová.
Jubilantka se podepsala do obecní kroniky a společně se svými hosty si
pochutnala na narozeninovém dortu ozdobeném krásnou číslicí 100.
-aš-

Středa 6. června ve 14.00

O Novinkách v penzijním

připojištění a stavebním spoření přednáší
Ing. Polochová
Ilona Juklová a Libuše Frouzová,
výbor ZO Senioři H. Počernice,
tel.: 721 002 992

Vzpomínka na Zdeňka Werthaima
Dne 3. dubna jsme si připomenuli šesté výročí tragického úmrtí mého
manžela Zdeňka Werthaima, který odešel ve věku nedožitých padesáti
let. Stále vzpomínají manželka Soňa s dcerami Kateřinou a Soňou.

26– 27

Den zdravé výživy
Ve čtvrtek 15. 3. pospíchaly děti z 1. stupně do školy s obzvláště velkou radostí. Místo učebnic a sešitů jim
z tašek vonělo ovoce, zelenina, cinkaly příbory a šustily sáčky s pečivem. Všichni se těšili na Den zdravé
výživy. Součástí povídání o zdravém jídelníčku bylo samozřejmě vaření, prostírání a hlavně ochutnávka. Někteří vařili
přímo ve třídách, zkušení kuchaři ze 3. B a 4. A šli do nově
vybavené kuchyňky. Mýtus, že vaření je doménou děvčat,
chlapci spolehlivě nabourali a pustili se do složitých receptů. Závěrečné hostina byla naprosto velkolepá, všechny
dobroty se téměř nevešly na stůl. Na oběd ve školní jídelně
už mnohým v žaludku nezbylo místo.

Ptáci v naší zahradě
V rámci environmentální výchovy nabízíme dětem každoročně
zajímavé cykly přednášek ve spolupráci s různými organizacemi. Jednou z nich je i občanské sdružení Ornita, odkud k nám
zavítali lektoři Zuzana Bartáková a Viktor Čahoj, známý cvičitel
zvířat pro ﬁlm a televizi. Během jednoho dopoledne představili
žákům nejběžnější druhy ptáků, děti měly možnost prohlédnou
si vycpané exponáty i živé zástupce drobného ptactva našich
zahrad. Oba lektoři velmi zajímavě vyprávěli o způsobech života
a chování ptáků, vyprávění doplnili obrázky a video ukázkami.
Děti si ověřily a doplnily znalosti, učily se poznávat druhy ptáků,
seznamovaly se s jejich hlasy. Lektoři měli plné ruce práce, aby
stačili odpovídat na všechny zvědavé otázky. Každý si kromě
pěkného zážitku odnesl i různé materiály pro lepší orientaci
v ptačí říši.

Testování PISA 2012
Ve škole proběhl 13. dubna hlavní sběr dat mezinárodního
výzkumu PISA, ve kterém byla největší pozornost věnována matematické a ﬁnanční gramotnosti a schopnosti žáků
řešit mezipředmětové problémové úlohy. Školy byly pro
průzkum vybrány náhodně, naše škola byla jednou z 316
dalších z celé 4eské republiky. Testování se uskutečnilo
v průběhu jednoho dne a týkalo se 27 žáků 8. a 9. ročníků
narozených v r. 1996. Kromě dvouhodinového písemného
testu část žáků řešila problémové úlohy na školních počítačích. Po testování vyplnili žáci zhruba půlhodinový písemný
dotazník. Písemné testy ve školách zadávali pracovníci
České školní inspekce.
Z výzkumu PISA 2012 budou zveřejněny souhrnné výsledky.
Každá škola dostane koncem roku 2012 podrobnou zprávu se
svými výsledky v kontextu ostatních zúčastněných škol. Doufejme, že pro nás budou motivací ke zkvalitnění naší práce.
PhDr. Pavel Wild, ředitel školy
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Den bezpečnosti
Ráno 11. dubna se to před školou hemžilo koloběžkami. První
stupeň se celé dopoledne věnoval dopravní výchově, bezpečnému chování a ošetřování zraněných. Učitelky a studentky pedagogické fakulty připravily pro děti stanoviště a improvizované
dopravní hřiště, kde si děti v praxi ověřovaly, jak se orientují
v dopravních značkách a zda dokáží projet celou vyznačenou trať bez dopravního přestupku. Na dalších stanovištích si
připomněly, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo, řešily
teoreticky různé dopravní situace a soutěžily ve znalosti dopravních značek. V rámci prevence dětských úrazů si žáci zopakovali pravidla bezpečného chování v různých situacích, procvičili
se v poskytnutí první pomoci, hovořili i o požární bezpečnosti,
o postupu ohlášení požáru, přivolání rychlé lékařské pomoci
a policie. Den bezpečnosti byl zábavou i poučením.
Mgr. Věra Růžková a Mgr. Jana Valentová

Evropská unie
na vlastní oči

K

aždé jaro odjíždějí studenti SOŠ pro
administrativu EU na
zájezd, jehož součástí je návštěva evropských institucí.
Na konci března navštívilo
šedesát studentů se zkušeným průvodcem Mgr. Petrem
Hambálkem Belgii. Cesta
z Čech vedla nejprve do belgické Lovaně, poté do hlavního města Bruselu. Kromě
prohlídky úžasného historic-

kého centra a dalších míst
jsme viděli nově otevřené
Parlamentárium, vrcholem
byla návštěva Evropského
parlamentu. Nemohli jsme
pominout ani návštěvu
trojlístku známých měst
– diamantových Antverp,
překrásných Brugg a zajímavého Gentu.
aše evropsko-unijní
cesta pak pokračovala přes Lucemburk

N

a Schengen, kde jsme si
zblízka prohlédli místa bezprostředně spojená s fungováním EU, v Lucemburku
i ta, která souvisejí s českou
historií. A pak už byla na
řadě Francie, návštěva Rady
Evropy a druhého sídla Evropského parlamentu
ve Štrasburku. Strávili
jsme tu celý den, neboť město netvoří jen
významné evropské
instituce, ale obdivovat se tu dá mnoho
dalšího. Za návštěvu

rozhodně stojí místní gotická
katedrála i malá čtvrť zvaná
Petit France. Sladkou tečkou
byla návštěva termálních
lázní v německém Baden
Badenu.
Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Svět není jen Evropa,
proto hurá za oceán!
Během čtyř let studia jsem měl možnost zúčastnit se zájezdů,
které naše škola organizuje. Bylo vždy velmi náročné vybrat
si z široké nabídky, ale určitě stojí za zmínku třeba Brusel,
Štrasburk, Florencie, Řím, Vatikán, Vídeň, Salzburk, Mnichov,
Brighton, Londýn, Krakov nebo Poprad. I z tohoto neúplného
výčtu je zřejmé, že se naši pedagogové snaží rozšířit naše
obzory o poznání cizích zemí. Ale svět, to není jen Evropa! A to
je právě ten důvod, proč jsme poprvé v historii školy vyrazili za
oceán. A kam jinam měla směřovat naše cesta, než do symbolu všeho amerického, tedy do New Yorku? Více než tři desítky
milovníků velkoměst a všeho amerického by nejraději čas úplně
zastavily, jen aby ten týden neutíkal tak rychle. Devítihodinový
let jsme hravě zvládli a nemohli se dočkat Nového světa.
The City of New York, jak zní oﬁciální název nejlidnatějšího a původně také prvního hlavního města Spojených států, nikoho
z nás nezklamal. Pět městských částí New Yorku nabízí nespo-

čet míst, která stojí za
zhlédnutí. Jelikož je
město nejen jedním
ze světových center
obchodu a ﬁnančnictví, ale má celosvětový vliv i v oblasti médií, politiky, vzdělání,
zábavy, umění, módy
a reklamy, měli jsme možnost poznávat místa známá ze zpráv,
z novin, z ﬁlmů či oblíbených knih. Pro mě osobně byla návštěva New Yorku největším zážitkem ze všech zájezdů, které jsem
díky své škole absolvoval. Škoda jen, že středoškolské studium
je pouze čtyřleté, jinak bych si výlet do Las Vegas plánovaný na
příští rok určitě nenechal ujít.
Vitaliy Grygorskyy, A4A

Krajské kolo v graﬁckých
disciplínách

Drogy nebo aktivita?

V úterý 27. března proběhly ve všech regionech ČR krajské
soutěže v graﬁckých disciplínách, kam byli vysláni nejlepší
soutěžící středních škol. V pražském kole nás v disciplíně
opis textu reprezentovaly Kateřina Hrubá (obsadila 6. místo),
studentky 2. ročníku Šárka Řezníčková (14. místo)
a Anna Motalová (29. místo). Pro Katku Hrubou byla tato
soutěž poslední, protože zanedlouho bude maturovat. Její
výkon byl úctyhodným završením čtyřletého soutěžení pod
vlajkou naší školy. Pravidelně nás zastupovala nejen v kraji,
ale i na mistrovství republiky. Všem třem gratulujeme.
Bc. Hana Konvičková, učitelka TA, OpK

V rámci prevence sociálně-patologických jevů se studenti druhých ročníků SOŠ pro administrativu Evropské unie zúčastnili
besedy s PhDr. Ivanem Doudou, známým specialistou v oblasti drogové problematiky. Pořad, jehož úkolem bylo podat
přijatelnou formou mladým lidem informace o různých typech
drog, jejich vlastnostech a především rizicích jejich užívání, se
uskutečnil v Divadle U Hasičů ve středu 18. dubna. Studenti
kladli lektorovi otázky vztahující se k tématu, pro ty stydlivější
byla k dispozici schránka na dotazy písemné. Druháky problematika drog opravdu zajímala, takže vyměřený čas nám skoro
nestačil. Věřme, že navzdory lehkosti, s jakou byly studentům
informace předávány, si všichni uvědomují, jak nebezpečné je
s drogami jen experimentovat.
Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Příspěvky jsou redakčně kráceny, více na www.skola-eu-praha.cz
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Sedmáci v Poslanecké sněmovně

T

ématem hodin občanské výchovy
v 7. ročníku je učivo o politickém
systému naší republiky, proto jsme
byli rádi, že můžeme navštívit Poslaneckou sněmovnu. Nejprve jsme v infocentru viděli krátký ﬁlm o historii parlamentarismu, poté jsme po důkladné kontrole
u vchodu odebrali do hlavních prostor.
Navštívili jsme místa, kde naši poslanci
jednají v klubech, ale i hlavní prostory,
kde odehrává společné jednání. V červnu nás čeká prohlídka Senátu.

Oslava mezinárodních
ekodnů

B

ěhem měsíce března a dubna si
připomínáme dva mezinárodní
dny, Den vody a Den Země. Také
letos jsme využili nabídky ekocentra
Koniklec, které pořádá velmi zajímavé

exkurze. Naši prvňáci a druháci se vydali
do Nenačovic, aby si prohlédli rodinnou
sklárnu. Cestou navštívili kořenovou
čistírnu Mořina, kde se podívali, jak se
dá voda čistit přírodním systémem. Žáci
3., 4. a 8. ročníků se vydali do Muzea
vodárenství v pražském Podolí.
Díky úžasnému průvodci si s nadšením
prohlédli expozici o vodárenském systému ve staré Praze, zjistili, jak vypadaly
vodárenské věže a jak náročné bylo
vytvořit dřevěné potrubí. Žáci 7. ročníků
navštívili ekotechnické muzeum Stará
čistírna odpadních vod. Tato národní
kulturní památka, která se nachází
v Bubenči, je naprosto úchvatná svým
podzemním kanalizačním systémem.
Děti byly nadšené prostředím, a tak
nikomu ani nevadilo, že jsme vlastně
v kanále.

Na slovíčko se starostkou
Hanou Moravcovou
V rámci hodiny občanské výchovy jsme na naší škole přivítali starostku Prahy 20
Hanu Moravcovou. Protože jsme právě s dětmi probírali fungování Parlamentu České
republiky, rádi jsme si poslechli její povídání o tom, jak vlastně pracuje radnice v Horních Počernicích. Dozvěděli jsme se, co všechno mají na starosti jednotlivé odbory,
jak často se schází zastupitelstvo a jaké problémy tíží naši městkou část. Paní starostka velmi ochotně odpovídala na zvídavé dotazy dětí, takže hodina utekla jak voda.
Děkujeme za návštěvu a doufáme, že nebyla poslední.

Petr Beneš opět
vítězem soutěže
Mladý Demosthenes
Už třetím rokem je naše škola zapojena do komunikační soutěže Mladý
Demosthenes a potřetí se jí účastní žák
9. B Petr Beneš, pokaždé úspěšně.
Také letos se mu podařilo vyhrát školní
a regionální kolo a v krajském zvítězit.
Postupuje do kola celostátního, které se
bude konat 17. 5. v Emauzském klášteře
v Praze. Petr patří mezi premianty, jeho
prospěchový průměr byl vždy 1,0, Právem byl 11. dubna na Chvalském zámku
oceněn jako nejlepší žák naší školy.
Petře, držíme ti palce!

Povídání s radním Viktorem Šarochem
Příroda, životní prostředí a ekologie vůbec je jedním z témat
hodin občanské výchovy 8. ročníků ZŠ Ratibořická. Byli jsme
rádi, když naše pozvání přijal radní Mgr. Viktor Šaroch, který je
předsedou komise životního prostředí v naší městské části. Nejprve jsme vyslechli povídání na téma životní prostředí Horních
Počernic. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o rybnících,

zeleni, ale také o systému třídění odpadů u nás. Pak už pan
radní ochotně odpovídal na všetečné dotazy žáků. Děti si při
společném povídání uvědomovaly spoustu věcí a přemýšlely
o problémech, které se objevují třeba v okolí jejich bydliště.
Děkujeme za zajímavou besedu.
Autorkou textů a fotograﬁí je Mgr. Jana Jeřábková

Gymnázium na lyžích
Poslední březnový týden pořádalo Gymnázium Chodovická lyžařský kurz
pro kvinty v solnohradském skiareálu Postalm. Alea iacta est, říkal jsem si,
když jsem se dozvěděl datum našeho odjezdu, o to více jsem měl obavy
z hodiny, na kterou byl stanovený sraz u autobusu. Příliš jsem nevěřil, že by
se moji spolužáci dokázali dostavit se všemi zabalenými věcmi už v šest hodin ráno, aniž by měl někdo nějaké výraznější zpoždění. Mé obavy naštěstí
nebyly naplněny a povedlo se nám odjet v předpokládanou dobu.
Na horách bylo opravdu dokonale slunečné počasí, i po ránu se jezdilo s rozepnutou bundou a při polední pauze jsme se dokonce opalovali. Lyžování bylo
skvělé, instruktoři nás pečlivě upozorňovali na chyby, a všichni jsme cítili, že se
neustále zdokonalujeme.
V sedm hodin večer následoval společný program v hotelu s přednáškami
o lyžích a způsobech lyžování. Dřed odjezdem jsme si dokonce mohli uspořádat
studentskou diskotéku. Poslední dva dny nám bohužel počasí nepřálo. Sjezdovky byly zpočátku jen velmi těžko sjízdné, ale takřka hned dorazila rolba, která je
bleskurychle upravila. I díky tomu jsme s dobře zalyžovali a byli velmi spokojení.
Štěpán Mezenský, kvinta B
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Od dubna funguje
cyklokroužek
na FZŠ Chodovická
Asi osmdesát dětí ze základní školy a dětského
domova v Klánovicích přišlo na besedu s trojicí
špičkových cyklistů Josefem Dresslerem, Radomírem Šimůnkem
a Tomášem Koudelou, který je bývalým žákem FZŠ Chodovická
a nyní závodí v italském týmu S. C. Virtus Villa.
nemohlo chybět ani společné focení
a autogramiáda sportovců. Závěr akce
se přesunul do areálu školy, kde pod
dohledem závodníků projely děti několika lehkými překážkami.
Setkání moderoval Tomáš Hauptvogel,
který nezapřel své zkušenosti a děti
bavil vtipnými poznámkami. Po besedě
byla představena kola, která se používají
v různých cyklistických disciplínách.
Následovala show Pepy Dresslera,

Celé Česko čte
dětem, naši deváťáci
čtou prvňáčkům

Od začátku letošního školního roku se
pravidelně scházíme v krásných nových
prostorách školní knihovny. Sem si děti
i dospělí chodí nejen půjčovat knihy
a časopisy, ale děti ze školní družiny
tady soutěží a hrají různé hry. Dění ve
školní knihovně se samozřejmě točí
kolem knížek a čtení. A když je školní
knihovna otevřena, je zde takový provoz, že si paní učitelka Prokopová, která
má knihovnu na starosti, zve pomocníky
ze své sedmičky. Vždyť od září bylo
půjčeno 640 knih! V měsíci březnu,
který je označován jako měsíc knihy
a nověji jako měsíc internetu či čtenářů,
připravují deváťáci pro své nejmladší
spolužáky hodinku nad knihou v rámci
společenskovědního semináře zaměřeného na mediální výchovu. “Přicházíme
za nimi s ukázkami knížek, které jsme
měli nejraději, když jsme byli prvňáčci.
Letos jsme připravili záložky do knih,
abychom malým čtenářům usnadnili
čtení. Nejprve čtou deváťáci prvňáčkům,
pak také prvňáčci deváťákům. A když
otevřeli své slabikáře a předvedli, co se
už ve škole při čtení naučili, přesvědčili
jsme se s paní učitelkou Prokopovou, že
čtou krásně,” říká Mgr. Růžena Vlčková
z FZŠ Chodovická.

Potěšil nás velký zájem dětí i rodičů
o připravovaný cyklistický kroužek
na FZŠ Chodovická. Děti z dětského
domova v Klánovicích se mohou těšit
na společná setkání a cyklo výlety, které
pro ně připravujeme. Cyklokroužek
zahájil svou činnost 26. dubna, lektory

jsou zkušení cyklisté z CTP Radomíra
Šimůnka. Na zahajovací trénink mohou
přijít i rodiče s kolem a zkusit si první
projížďku. Informace na tel: 281 922
171, www.fzschodovicka.cz nebo www.
ctpsimunek.cz, tel.: 774 316 008.
PhDr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická

Výtvarné
talenty mají
zelenou
Bylo by mylné domnívat se, že naše
škola rozvíjí pouze sportovní talent
dětí. Mnoho příležitostí předvést
a uplatnit své nadání mají také naši
malí a mladí výtvarníci.
Velikonoční výstava prací dětí ze všech
hornopočernických škol, která proběhla v prostorách Chvalského zámku
ve dnech 3. - 11. 4. 2012, byla jednou
z takových příležitostí.
Velikonoce jsou pro naše tvořivé děti každoročně oblíbeným tématem k výtvarnému zpracování. Už druhým rokem se
jim důkladně věnují také děti ve školní
družině v rámci Velikonočních dílniček. Tato zdařilá a oblíbená akce dává
možnost dětem vyrobit tradiční i méně
tradiční velikonoční dekorace společně
se svými rodiči, prarodiči, sourozenci
a kamarády. Hojná účast i ohlasy ze
strany dětí i rodičů jsou pro nás důkazem stoupající obliby těchto výtvarných
dílen. Nepostradatelnými pomocníky
byly pro hlavní organizátorku akce vychovatelku Kosmannovou její kolegyně
ze školní družiny a žáci z 8. ročníku.
Žáci 2. stupně reagovali i na soutěž
vyhlášenou starostkou Prahy 20 Hanou
Moravcovou. Navrhnout hornopočernické insignie opravdu není lehký
úkol. V rámci přípravy si děti prohlédly
insignie královské, církevní i městské,
poté přistoupily k návrhům vlajky, řetězu,
medaile, plakety, pečetidla a klíče od
bran. Objevily se i originální nápady
na mince, pohár, nebo potisk trička.
Nejzdařilejší práce budou reprezentovat
školu v rámci Horních Počernic.

Všichni sedmáci už vědí, co je asambláž. Ve výtvarném umění dvacátého
století se s tímto termínem setkáváme
poměrně často. Je to metoda používaná k vytváření trojrozměrných děl
na principu montáží různého charakteru. Jako materiál mohou být použité
jakékoli předměty, textilie, dřevo, sklo,
písek, nalepované, svařované, sbíjené či
jinak upevněné na podkladovou plochu.
Při práci děti prokázaly svou kreativitu
a překvapily originálními nápady.

Výtvarný kroužek a školní
družina v akci
Tak by se dala označit návštěva dětí
ze ŠD, které zároveň navštěvují výtvarný kroužek učitelky Vlčkové, v nově
otevřené Galerii umění pro děti: Dotýkat
se dovoleno v prostorách domu Franze
Kafky v centru Prahy. V čem spočívá
jedinečnost této galerie? Je zaměřena
na dětské návštěvníky a zvědavým dětským ručkám je dovoleno exponátů se
nejen dotýkat, ale také je dotvářet podle
své fantazie. Děti se tak stávají partnery vystavujících umělců, spolutvůrci
uměleckého díla. Organizátoři výstavy
oslovili výtvarníky, kteří se zabývají
recyklací námi běžně vyhazovaných
obalů, papírů, časopisů, plastů, Veroniku Richterovou, Lindu Čihářovou, Petru
Valentovou a Markétu Hlinovskou. Naši
malí výtvarníci jim s nadšením a zručně
sekundovali.
A. Vavřincová, R. Vlčková
a L. Kosmannová
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Šňůra závodů
a úspěchů
sportovních
gymnastek
TJ Sokol Horní Počernice
Od konce března absolvovaly naše gymnastky celkem
čtyři závody. V sobotu 31. března se rozjely do Pelhřimova na Memoriál Zuzany Hartlové.
Za účasti 182 závodnic se našim děvčatům podařilo v trojboji (bradla-kladina-prostná) získat jedno druhé a tři třetí
místa. V juniorkách si na stříbrný stupínek vyskočila Bára
Čadová, bronzová byla Veronika Švábová. V ženách si
bronz odvezla Klára Válková a v žákyních B Nicol Petříková. O den později 1. dubna se konal Velikonoční závod
v Hulíně, kde náš oddíl reprezentovalo 5 závodnic. Nejlépe
Dvanáct závodnic s trenérkami Z. Kopeckou, L. Šotolovou, L. Křížovou
si vedla Denisa Hošková a obsadila ve dvojboji (kladinaa trenérem L. Rosendorfem
-prostná) v kategorii juniorek 2. místo. V sobotu 14. dubna
se 12 děvčat zúčastnilo Velké ceny Hradce Králové ve dvojboji (kladina-prostná). V konkurenci 84 závodnic obsadily naše svěřenkyně opět čelní místa: v ženách vyhrála Klára Válková, v juniorkách Bára Čadová, Veronika Švábová byla čtvrtá a Denisa Hošková
pátá. Družstvo ve složení K. Válková, B. Čadová, K. Sýkorová, B. Hrbáčová obsadilo 3. stupínek. Ve stejný den se konal Trhovosvinenský pohár ve čtyřboji. Mezi 62 závodnicemi se naše 3 svěřenkyně neztratily. Žákyně B vyhrála Nicol Petříková, v mladších
žákyních byla Michaela Šabatová 8. a Natálie Králová 13.
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG

1. Bára Čadová, 4. Veronika Švábová
a 5. Denisa Hošková

Klára Válková

Denisa Hošková

Nicol Petříková, Michaela Šabatová
a Natálie Králová

Přijďte vyzkoušet Step aerobik
a trampolínky do Studia Salute
Step aerobik zůstává stále nejefektivnějším cvičením na formování hýžďových svalů. Byl vyvinut jako rehabilitační cvičení pro pacienty po operacích
kolenního kloubu, a proto je vhodný pro každou věkovou kategorii. Je
prokázáno, že při správné hodině step aerobiku se spotřebuje větší množství
energie než při klasickém aerobiku, přičemž zatížení kloubů dolních končetin
a páteře je mnohem nižší. Hodina STEP BODY je doplněna patnáctiminutovým posilováním břišních a zádových svalů a zakončena důkladným strečinkem. Ve Studiu Salute se STEP BODY cvičí každé pondělí od 19 hodin.
V červnu můžete nově vyzkoušet TRAMPOLÍNKY, aerobní cvičební program
na trampolínách o průměru 100 cm, vhodný pro všechny, kteří chtějí zhubnout, zpevnit postavu a zábavným způsobem zlepšit fyzicku kondici. Cvičení
je velmi efektivní, ale přitom bezpečné a šetrné pro klouby. Trampolínka působí jako balanční plošina, zlepšuje celkovou stabilitu, koordinaci a vzpřímené držení těla, neboť zapojuje především hluboké svaly
zádové, břišní a hýžďové, svaly udržující páteř ve správné poloze. Zpevněním těchto svalů lze účinně předcházet bolestem zad.
Otestovat cvičení na trampolínkách můžete v průběhu června v naší tělocvičně. Přesné termíny jsou uveřejněny na www.studiosalute.cz. Stále populární ZUMBU cvičíme až do konce června.
Lenka Malá, Studio Salute

Přijďte si před létem zformovat postavu na našich lekcích v malé tělocvičně FZŠ Chodovická:

www.studiosalute.cz
607 105 051

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

19.00
STEP AEROBIK

19.00
ZUMBA

19.00
ZUMBA T
dívky 12 – 20 let

19.45
BODYSTYLING

20.00
BODYSTYLING
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Nový tenisový areál se otevře už v květnu
Historie tenisu v Horních Počernicích sahá do roku 1929,
kdy byl otevřen první tenisový kurt v areálu sokolského
cvičiště na rohu ulic Otovické a Ve Žlíbku. Za dobu své existence vychoval klub nespočet hráčů a pořádal mnoho turnajů. V roce 2010 došlo v areálu k výbuchu plynu a následnému požáru, který zcela zničil klubovnu a část kurtů. Už
na podzim 2011 začala stavba nové klubovny s kompletním
zázemím a rekonstrukce tenisových kurtů podle projektu
architekta Jiřího Dandy. S blížícím se termínem slavnostního otevření nového areálu tenisového oddílu Sokola Horní
Počernice uspořádalo vedení místní tělovýchovné jednoty
v pátek 13. dubna den otevřených dveří.
Mezi přítomnými byli kromě aktivních hráčů, trenérů a příznivců tenisu také pamětníci a ti, kteří se o celkovou rekonstrukci
zasloužili. Předseda tenisového oddílu Jiří Trávníček spolu
s předsedou TJ Sokol Horní Počernice Ivanem Liškou seznámili hosty s postupem prací a přípravami na letošní tenisovou
sezónu. “Počernický tenisový areál nyní už s pěti kurty a malým dětským hřištěm bude k dispozici nejen členům klubu, ale
i veřejnosti.
Mohou jej
Ivan Liška a Jiří Trávníček
využívat
školy v rámci
tělesné
výchovy,
nabídneme
jej také pro
pořádání
ﬁremních
akcí,” řekl
Jiří Trávníček
a zároveň
představil tři

Bývalý předseda tenisového oddílu Jaromír Podroužek
má z nové klubovny a celkové rekonstrukce areálu
velkou radost a těší se na novou sezónu.

trenéry tenisového oddílu, kteří budou v nově otevřeném areálu
poskytovat odborně vedenou výuku dospělých i nejmenších
tenisových adeptů. Nové prostory klubovny mají dostatečně
velké zázemí, v prvním podlaží občerstvení a rozsáhlou terasu,
z níž je krásný výhled na všechny kurty. “Velká investiční akce
se chýlí ke konci a pokud nenastanou nepředvídané obtíže,
tenisová sezóna 2012 může začátkem května odstartovat,” řekl
Ivan Liška a zároveň poděkoval Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, které na rekonstrukci přispělo částkou 1 mil.
Kč, hlavnímu městu Praze za grant 800 tis. Kč, Nadaci ČEZ za
500 tis. Kč a všem ostatním donátorům a drobným dárcům,
kteří přispěli do veřejné sbírky. Stavbu provedla ﬁrma Stavitelství - Auterský a rekonstrukci tenisových kurtů Sibera-system.
Celkové náklady na rekonstrukci dosud činily 5,9 mil. korun.
Dana Mojžíšová

TJ Sokol Horní Počernice po valné hromadě
Zástupci sportovních oddílů TJ Sokol
Horní Počernice se sešli 29. března
na valné hromadě v klubovně tělocvičny v Chvalkovické ulici. Ve své
soustavné činnosti vychází TJ Sokol
z pravidel a odkazů sokolského cvičení založeného před 150 lety Tyršem
a Vágnerem, současně také z tradic
sokolských jednot zakládaných na
začátku 20. století na území všech
našich původních obcí Chval, Horních
Počernic a Svépravic.
Proto valná hromada mohla konstatovat,
že se jedná o 106. výroční rokování,
chronologicky nejdříve založené TJ
Sokol v Horních Počernicích v září roku
1905. Dnes má naše TJ Sokol 594 členů
sdružených v devíti sportovních oddílech, z nichž šest systematicky pečuje
o děti a mládež. Dnešní TJ je v souladu
se současnou legislativou občanským
sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR a oborově sdruženým
do Pražské tělovýchovné unie, kde se
nachází ve společenství více než 450
tělovýchovných jednot působících na
území našeho hlavního města. TJ Sokol
pečuje o sportovní průpravu dětí a mládeže, všeobecnou i speciální, v oddílech
sportovní gymnastiky, basketbalu, triathlonu, tenisu, volejbalu a všestranného
sportu. Další oddíly nohejbalu, horolezectví a stolního tenisu jsou zájmovým

spojením dospělých v jejich sportovním
odvětví. Krédem Sokola je maximální
přístupnost veřejnosti do tělovýchovných zařízení a pořádání sportovních
akcí přístupných veřejnosti. V tomto
směru má primát první sportovní akce
v novém roce v Praze a možná i v celé
ČR – tradiční Novoroční běh Horními
Počernicemi, který se letos konal už po
jedenatřicáté.
Valná hromada ocenila práci všech
trenérů sportovních odvětví, zejména při
systematické práci s dětmi a mládeží.
Pokud jde o ekonomické podmínky pro
činnost TJ, musela valná hromada konstatovat, že vlastně hůře než dnes už být
nemůže. Státní dotace, dosud distribuované přes Pražskou tělovýchovnou unii,
se každoročně snižují. Ze Sazky už TJ
neviděla ani korunu několik let, prostředky od sponzorů se také tenčí a objem
grantů poskytovaných naší městskou
částí se také výrazně zmenšil téměř na
třetinu proti rokům 2008-2009, přitom
provozní náklady sportovišť jsou stále
dražší. V takových podmínkách TJ Sokol
nezbývá, než jít cestou maximální úspornosti všech nákladů i vyšší efektivnosti
všech poskytovaných služeb, ať tělovýchovných nebo v rámci hospodářské
činnosti. Každoročně také stoupá objem
vybraných příspěvků členů i příjmy
z pronájmu majetku.

V dané situaci působila pozitivně zpráva
o úspěšné rekonstrukci tenisového areálu Otovické ulici. Po dlouhých měsících
shánění potřebných ﬁnančních prostředků se podařilo v listopadu loňského roku
shromáždit přes 5 mil. korun a stavební
práce na výstavbě nového objektu
mohly začít. Vzhledem k tomu, že TJ
už dnes nemá žádné peníze, musel
být valné hromadě předložen návrh na
převzetí investičního úvěru ve výši 800
tis. Kč k doﬁnancování rekonstrukce
tenisového areálu v letošním roce. Valná
hromada tento návrh schválila.
V závěru valné hromady proběhly volby
vedení TJ a výboru. Předsedou se opět
stal Ivan Liška, místopředsedou Pavel
Bareš. Do výboru TJ byli kromě stávajících šesti členů zvoleni další čtyři noví:
Petr Burda, Vlastislav Boukal, Nataša
Hadačová a Věra Korbelová. Zvolena
byla také kontrolní a revizní komise.
Valné hromadě TJ byla přítomna starostka Prahy 20 Hana Moravcová, která
vysvětlila okolnosti rozdělování grantových prostředků a současnou rozpočtovou situaci městské části, informovala
o nově vytvořené komisi pro mládež
a tělovýchovu rady městské části
a v závěru popřála všem sportovcům,
trenérům a cvičitelům mnoho sportovních úspěchů a pevné zdraví.
Výbor TJ Sokol Horní Počernice
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49.
Historie dávná i nedávná
Zdravotnictví a sociální péče
Prvním místním lékařem v původní
obci Horní Počernice se stal MUDr.
Josef Kudrnovský, který si zde otevřel
ordinaci 11. srpna 1924. Jeho lékařská
ordinace zahrnovala obyvatele Chval,
Svépravic, Xaverova, sousedních
Radonic, Dehtár a Zelenče. Lékařská
péče se tak stala mnohem dostupnější. Ve 20. letech minulého století
zajišťoval u nás přepravu nemocných
v kteroukoliv dobu Sbor dobrovolných
hasičů ve Chvalech upraveným automobilem. Zvyšující se automobilový
provoz po úpravě státní silnice v roce
1923 přinesl časté nehody s potížemi
přepravy těžce zraněných do pražské
nemocnice, dalším důvodem bylo
nepochopení řidičů projíždějících
automobilů.
Po nehodě V. Kopka, tesařského mistra
a dirigenta trubačského sboru Sokola Horní Počernice, který následkem
nevčasné pomoci podlehl svému
zranění, počala místní jednota České
obce legionářské usilovat o zakoupení
sanitního auta. Uspořádala sbírku a po
shromáždění potřebné částky požádala továrnu Tatra o prodej staršího
vhodného auta a zadala jeho přeměnu
na sanitní vůz za téměř 20 tisíc korun.
Obec Horní Počernice tak získala vlastní
účelové auto, jak pro dopravu zraněných osob, tak pro přepravu nemocných
do Pražské všeobecné nemocnice. Auto
bylo využíváno rovněž obcemi Chvaly
a Svépravice, později si obec Chvaly
pořídila vlastní auto. V roce 1932 byla
v místech, kde se dnes nachází pošta,
otevřena první místní lékárna. Ta sloužila
nejen pro další obce v katastru naší
dnešní městské části, ale také pro okolní
obce Jirny, Zeleneč, Radonice, Svémyslice a Dehtáry. Na počátku roku 1934,
kdy vrcholil meziválečný růst počtu
obyvatel v našich původních obcích,
otevřela si v obci Chvaly ordinaci MUDr.
Meita Weitzmanová. V srpnu následujícího roku však náhle zemřela a ordinaci
po ní převzal MUDr. Meer
Ščerbak. Záhy po fašistické okupaci byl
internován v koncentračním táboře. V té
době za něj lékařskou praxi vykonával
MUDr. K. Havel. Po přežití útrap a návratu s podlomeným zdravím pokračoval
MUDr. Ščerbak v lékařské praxi až do

své smrti v roce 1957.
Odborná péče o zuby v místě byla obyvatelům původních obcí u nás zavedena
roku 1923 zřízením ordinace, do níž
dojížděl dentista z Prahy. Ve 30. letech
si pak v obci Horní Počernice otevřeli
ordinace dentisté Skřivánek a Zachariáš. První odbornou zubní lékařkou už
ve spojených obcích se v roce 1959
stala MUDr. Jarmila Bukolská, která zde
působí dodnes. Nový zákon o zdravotnictví z roku 1951 zcela změnil nejen
organizaci zdravotnictví, ale i způsob
úhrady léčby. Místo zrušených obvodů
s obvodními lékaři byly ustanoveny
okresní ústavy národního zdraví, pod
které patřili praktičtí lékaři či další
specialisté ordinující v obcích. Novým
obvodem pro naši společnou obec se
podle příslušnosti k politickému okresu
Praha - sever /později Praha - východ/
stal Okresní ústav národního zdraví v Klimentské ulici v Praze. Po připojení ku
Praze v roce 1974 se pak naším obvodem zdravotnickým stal Obvodní ústav
národního zdraví v Praze 9 - Vysočanech. Nová organizace sebou přinesla
i změny v příslušnosti nemocných do
nemocniční péče. Původní příslušnost
do nemocnice v Praze, zejména na
Bulovku a všeobecnou nemocnici, byla
s přihlédnutím na speciální oddělené
nemocnice pro nás stanovena do zařízení v Měšicích, Brandýse nad Labem a v
Českém Brodě, a jen speciální zákroky
také na příslušná pracoviště nemocnic
v Praze. I když pozvolným způsobem
přibýval počet obyvatel, počet lékařů se
nezvyšoval. Úhrada léčení - před novým
zákonem v roce 1951 - probíhala od
konce 19. století v zásadě třemi základními způsoby: Prvním byla ﬁnanční
úhrada pacientem v plné výši. Druhým
způsobem byla úhrada léčení prováděná z nároků osobního dohodnutého
nemocenského pojištění /pojišťovnou
nebo z léčebného fondu/ a s případnou
kombinací doplatku. Třetím způsobem byla úhrada z chudinského účtu
domovské obce ošetřovaného pacienta.
V konkrétních případech každého pacienta byla vyhledána či případně možná
kombinace mezi základními způsoby.
Zákon z roku 1951 nově stanovil jako
jediný způsob úhrady léčby úhradu z

Občanské sdružení Borůvkovany
pořádá další dětský tábor
Od 2. do 18. 7. 2012 zveme vaše děti do jihočeských lesů
u města Borovany u Českých Budějovic. Letos připravuje kolektiv kvaliﬁkovaných vedoucích celotáborovou hru na téma Pravěk.
Další informace o táboře a pozvání na další akce pořádané
naším občanským sdružením najdete na www.borovany.cz.
Eva Wehrbergerová

povinného zdravotního pojištění. Zrychlený růst počtu obyvatel v sedmdesátých letech spolu s budováním nových
podniků na území obce měl za následek
přeplněnost ordinací lékařů. Ulehčení
tohoto stavu pomohlo zřizování ordinací
závodních lékařů v Drůbežářských závodech Xaverov, Chiraně a Vojenských
stavbách. Jako podmínka další bytové
výstavby byla investorovi dána povinnost vybudovat víceobvodové zdravotní
středisko, s OÚNZ bylo dohodnuto
zajištění lékařů. Nové zdravotní středisko
bylo spolu s lékarnou otevřeno v roce
1981. K léčebné péči přispívalo i rehabilatiční pracoviště
a stanoviště lékařské pohotovostní služby, které obsluhovalo také okolné obce.
Pro odborná ošetření /mimo již uvedené nemocnice po připojení ku Praze/
využívali naši občané ordinace a pracoviště OÚNZ ve Vysočanech, na Proseku
a později také na Černém Mostě.
Další růst počtu obyvatel a nové možnosti po roce 1989 vedly nejen k rozšíření počtu ordinací praktických lékařů, ale
i ordinací specialistů. Dnes máme u nás
například ordinace ORL, neurologie, endokrinologie, orthopedie, gynekologie,
urologie a dokonce také oční kliniku.
Velkým pomocníkem v péči o naše
občany se stalo Léčebné a rehabilitační
středisko ve Chvalech.
Novými přístupy zanikla v místě pohotovostní služba. Celostátními opatřeními
dochází postupně k dalším úpravám
a změnám v celkovém systému zdravotní péče. Z těch, které se dotýkají
každého:
postupná změna v úhradě lékařské
péče,
zpoplatnění návštěvy u lékaře, stanovení
polatku za recept, zavedení poplatku
v nemocnici, až ke zpoplatnění tzv.
nadstandardu.
Další bytová výstavba a s ní postupující růst počtu obyvatel vytváří mimo
jiné také tlak na vznik ordinací dalších
praktických lékařů, ordinací stomatologů
a dalších specialistů. To už ale není historie, to je současnost Horních Počernic.
O přímo související péči sociální se
dočtete v dalším pokračování seriálu
Historie dávná i nedávná.
Ing. Hubert Antes, kronikář obce

Dětské rybářské závody na Koupališti
dne 26. 5. 2012
Sraz v 7 hodin v klubovně MO ČRS
Loví se pouze na plavanou, oblečení podle počasí,
občerstvení pro závodníky zajištěno.
Srdečně zve za výbor MO ČRS Martin Pachta,
tel.: 777 028 592
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Z REDAKČNÍ POŠTY

Jsou svépravičtí také plnohodnotnými
občany Horních Počernic?
Tuhle otázku si nyní kladou ti, kteří jako jediný spoj musí používat autobusovou linku 261, jejíž nástupiště bylo nedávno
na Černém Mostě na přání MČ Horní Počernice odsunuto až
na samý konec všech stanovišť k č. 17. Obyvatelům
Svépravic, a nejen jim, i těm, kteří cestují touto linkou dále,
toto nelogické přesunutí zkomplikovalo nástupní podmínky
na jediný možný spoj MHD do místa bydliště.
Zvláště ti starší, nemocní a hůře chodící jsou dopravnímu odboru MČ za tento „důmyslný“ počin velice vděčni, protože než se
ke vzdálenému nástupišti dobelhají, autobus jim většinou ujede.
Také maminky s kočárky mají určitě nyní radost, když se musí
probíjet všemi nástupišti. Dopravní odbor prý maximálně vylepšil a usnadnil nástup do autobusů MHD na ČM, bohužel ale
pouze pro ty, kteří měli a mají možnost používat více linek. Proč
jsme ale museli na to doplatit zrovna my, kteří máme na „výběr“
pouze linku 261? Takto bez ohledu k části občanů bylo dle sdělení dopravního odboru rozhodnuto na přání většiny obyvatel
H. Počernic.To by ale dávalo nějaký smysl jenom v případě,
pokud by ta údajná většina musela výhradně používat linku
261 jako my, což nemusí. Přitom o kus blíž k metru je nástupiště č. 14, kde staví jen mimopražská l. 398 do Kostelní Lhoty,
která má hodinové a delší intervaly,a odkud by l. 261 mohla
bez problému vyjíždět, jako celé roky předtím, což bylo pro ty,
kdo nemohou jiný spoj používat výhodné, vzhledem k blízkosti výstupu z metra. A to se týká i nástupiště č. 13. Proč tuhle
skutečnost někdo kompetentní z MČ nevzal na zřetel? Příslušný
odbor, kterému tolik leží na srdci blaho těch cestujících, kteří
mají k dispozici více linek, se vůbec nesnaží v rámci možností,
které zde jsou, o takové řešení, na něž by nemuseli doplácet
obyvatelé jedné části Horních Počernic, kteří jsou jako ostatní
rovněž plátci daní.
Jana Sasková, Praha 20
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Černý Most
V Hornopočernickém zpravodaji řešíte většinou příjemná
témata, doplněná hezkými fotograﬁemi. Fotograﬁe, které
zasílám v příloze, ale moc krásné nejsou. Přesto je zná
většina obyvatel Horních Počernic, kteří využívají MHD
a jezdí přes konečnou metra B. Takto totiž vypadá autobusové stání na Černém Mostě, odkud odjíždí autobusy
směrem na Horní Počernice. Kolikrát si říkám, jestli se
dočkám toho, až se stalagmit a stalagtit (viz fotograﬁe)
spojí a vznikne stalaktát...
Petra Píšová
Odpověď: Budova nástupiště terminálu Černý Most je na
katastrálním území Prahy 14 a o správu se stará TSK Praha. Případné připomínky na technický stav této budovy
doporučuji tedy směřovat také těmto organizacím.
Jan Kotouč, předseda komise dopravy

Vstupenky je možné koupit také v knihovně na Náchodské ul.
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Knihy a knižní pozůstalost
koupím, odvezu.

SLUŠNÍ MANŽELÉ KOUPÍ RD
nebo pozemek v HP.

Tel.: 286 891 400

Tel: 605 158 858

Vyklidíme váš byt,

Pronájem garáž. stání

pozůstalosti, sklep či půdu.

v byt. domě v ul. Štverákova,

Tel.: 777 227 840

tel.: 608 542 625

Odhady nemovitostí a projekty

Francouzština indiv. výuka,

provede rychle soudní znalec

tel.: 606 212 451

Ing. Smetana.
Tel.: 281 924 588, 602 970 835
Čištění koberců a mytí oken.
Cena 15 Kč/1m2.
Doprava zdrama. Tel.: 605 567 053
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.

Přijmeme studentku nebo šikovnou důchodkyni pro adnin. práce
ﬁrmy v Hor. Počernicích.
Práce s PC a komunikat.
vlastnosti podmínkou.
Pracov. úvazek dohodou.
Tel.: 603 520 407

sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz

Prodám RD v HP ul. Jeřická.

Tel.: 603 418 333, 281 920 134

Cena 5,3 mil. Kč.

Úspora za plyn až 40%,
provádíme výměny, revize,
poradenství a servis špičkových
kondenzačních kotlů Buderus,
Weisnaupt, Geminox.
Tel.: 606 757 600, K. Procházka
Prodám dětskou válendu
80 x 150 levně.
Tel.: 606 615 114
Prodám pozemek v H. Počernicích,
994 m2, sítě na pozemku.
Tel.: 608 526 353
Prodám rod. dům 6+1 v ul. Lipí,
pozemek 780 m2, veškeré inž.
sítě, garáž pro 2 auta.
Tel.: 775 032 107
Údržbář v důchodu hledá různá
uplatnění. Tel.: 606 029 455

T.: 777 127 424
K úklid

Mytí oken, čištění koberců
SEKÁNÍ TRÁVY

Vedení účetnictví

Odvoz, cena dohodou.

a daňové evidence,

Tel.: 721 880 806

tel.: 602 588 488
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