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Jak se žilo v Horních Počernicích
Unikátní výstava k 5. výročí
otevření Chvalského zámku
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květnu 2013

VÝSTAVA JAK SE ŽILO V HORNÍCH POČERNICÍCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
VÝSTAVA INTERFERENCE TÁNI MACHOLDOVÉ A RADOVANA PAUCHA
CHVALSKÝ ZÁMEK
VÝSTAVA POHÁDKOVÁ PŮDA VE SKLEPENÍ ZÁMKU
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY TVŮRČÍ DÍLNA 2013
SKLEPENÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
17.30 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
SPOLEČNÝ KONCERT SE ŽÁKY ZUŠ PRAHA 5 - STODŮLKY
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
21.00 DOROTKA A PENTLIČKA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
17.00 a 21.00 DOROTKA A PENTLIČKA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
17.00 DOROTKA A PENTLIČKA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
17.00 PŘEDNÁŠKA: 100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU A SKAUTI V H. POČERNICÍCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU S JULIÍ MĚSTKOVOU Z O. S. ŽIVOT 90
CHVALSKÝ ZÁMEK
17.00 PREZENTACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ STUDIE MČ PRAHY 20
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘ. I. LIKINY A PĚVECKÉ TŘ. Š. MISTROVÉ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
16.00–19.00 II. POČERNICKÝ BAZÁREK KNIH V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ
VOTUZSKÁ 379/11
21.00 ROZUM A ŠTĚSTÍ
DIVADLO V PŘÍRODĚ
13.30–18.00 FESTIVAL HISTORICKÉHO TANCE
NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
17.00 a 21.00 ROZUM A ŠTĚSTÍ
DIVADLO V PŘÍRODĚ
17.00 ROZUM A ŠTĚSTÍ
DIVADLO V PŘÍRODĚ
17.00 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ NA XIX. FESTIVALU LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH
LIBEŇSKÝ ZÁMEK
16.00 HISTORICKÁ PROCHÁZKA S ING. HUBERTEM ANTESEM
KAPLIČKA VE SVÉPRAVICÍCH
17.00 PŘEDNÁŠKA JAK SE ŽILO NA CHVALECH ZA JEZUITŮ (MIROSLAV HEROLD)
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT ŽÁKŮ VIOLONCELLOVÉ TŘÍDY M. CIBULKOVÉ
A ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY M. ČERMÁKOVÉ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
21.00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
12.30–19.00 JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
MŠ CHODOVICKÁ
13.30 CHVALSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍCH POČERNICÍCH
HŘIŠTĚ U ZŠ STOLIŇSKÁ
18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY V. MATĚJÁKOVÉ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. CHMELAŘOVÉ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
19.00 BLUES A IRISH FOLK V SKP HOPO
KŘOVINOVO NÁM. 11/16
21.00 ZVONOKOSY
DIVADLO V PŘÍRODĚ
15.00–23.00 NOC KOSTELŮ V EVANGELICKÉ CÍRKVI METODISTICKÉ
KŘOVINOVO NÁM.
17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY K. RAŠKOVÉ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30
18.00 NOC KOSTELŮ V CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
NÁCHODSKÁ 171/382
21.00 TŘI MUŠKETÝŘI
DIVADLO V PŘÍRODĚ
7.00 DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
RYBNÍK KOUPALIŠTĚ
9.00 12. MEZINÁRODNÍ SRAZ MOTOCYKLŮ BÖHMERLAND
AREÁL CHVALSKÉ TVRZE
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
17.00 LÍNÝ HONZA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
21.00 TŘI V TOM
DIVADLO V PŘÍRODĚ
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
17.00 PRINCEZNA NA HRÁŠKU
DIVADLO V PŘÍRODĚ
18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ŠKOLY
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
10.30 GYMNÁZIUM HORNÍ POČERNICE SLAVÍ DVACET LET
GYMNÁZIUM HORNÍ POČERNICE
14.00 LETEM SVĚTEM: PŘEDNÁŠKA O SMUTNÝCH OSUDECH PRVNÍCH AFROAMERIČANŮ
ÚMČ PRAHA 20
17.30 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. BOŠKOVÉ
GALERIE 14, ČERNÝ MOST
21.00 STVOŘENÍ SVĚTA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
21.00 STVOŘENÍ SVĚTA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
17.00 a 21.00 STVOŘENÍ SVĚTA
DIVADLO V PŘÍRODĚ
VÝSTAVA TALENT HORNÍCH POČERNIC (SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VE STŘEDU 5. 6. V 17.00)
CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00–17.00 DEN DĚTÍ S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE
RATIBOŘICKÁ, KONEČNÁ AUTOBUSU 223
17.00 FIMFÁRUM
DIVADLO V PŘÍRODĚ

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Na titulní straně koláž dobových fotograﬁí z výstavy Jak se žilo v Horních Počernicích

Zveme vás na Zámecké posezení
V úterý 14. května 2013 od 14. hodin bude naším milým hostem
JULIE MĚSTKOVÁ z o. s. Život 90.
Mluvit budeme nejen o energii a šarmu v seniorském věku, ale i o praktických problémech
běžného života a tipech na to, jak si s nimi poradit.
Těšíme se na vás na Chvalském zámku.

Hornopočernický zpravodaj – květen 2013

Slovo starostky
Vážení hornopočerničtí spoluobčané,
Karel Čapek v Hovorech s T. G. Masarykem zaznamenal tuto vzpomínku: „Sotva
přijde jaro, první věc je shodit boty;
ještě býval led, a už jsme běhali bosky.“
Oba pánové by byli jistě překvapeni, jak
dlouho se letos čekalo na skutečně teplé jarní dny. Jistě nejen
otužilcům přijde vhod jarní láskyplná atmosféra, kterou šíří tak
dlouho očekávané sluneční paprsky.
Každoroční kladení věnců u památníků nebo pamětních desek
nám připomíná události 2. světové války. Květnové povstání
proti nacistickým okupantům a konec války stály mnoho lidských životů a byly provázeny hrdinskými činy našich předků.
Několik míst v Horních Počernicích je připomínkou těchto událostí a především občanů, jejichž památku je nutné si připomínat nejen květinami, ale i upřímným pocitem vděku za jejich
statečnost a sílu odkazu pro budoucí generace.

Máme za sebou duben plný velikonočních akcí, na mnoha místech v obci se uskutečnila Noc s Andersenem, na konci měsíce Ples seniorů, oblíbená společenská událost v prostorách
Špejcharu za hojné účasti tanečníků, kteří za rok jistě zase
rádi obují střevíčky a přijdou se potěšit melodiemi a tancem.
Na Chvalském zámku jsme otevřeli rozsáhlou výstavu Jak se
žilo v Horních Počernicích, ke Dni učitelů pak předávali ocenění hornopočernickým učitelům a studentům. Významným
pedagogem byl také již zmiňovaný prezident Masaryk, a tak se
k této příležitosti opět hodí krátká citace: „Hlavní věc je: mít děti
rád. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie.“
Přeji vám krásné dny plné vzájemné tolerance a lásky.
Hana Moravcová, starostka

Z DIÁŘE RADNICE
■ SCHŮZKA S ŘEDITELEM
MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 22. 3. 2013 se konala na Ředitelství
Městské policie Praha 14 schůzka nového ředitele Městské policie Praha Ing.
Eduarda Šustera se starosty okolních
městských částí, aby je seznámil s plánem činnosti MP v tomto regionu.

■ KULATÝ STŮL
Dne 25. 3. 2013 proběhlo další pracovní
setkání zástupců všech politických i nepolitických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 20 - Horní Počernice.
Přítomní byli detailně seznámeni s informacemi o řadě akcí, které jsou důležité
pro celou městskou část, například
v oblasti dopravy nebo zadávání územního plánu. Diskutovalo se zejména
o otázce rekonstrukce komunikací, které
nejsou v investicích Odboru městského
investora MHMP, a také o plánované
výstavbě nové pošty v Horních Počernicích. Mrzí nás, že o tato setkání je mizivý
zájem ze strany opozičních zastupitelů.

8.00 do 21.00 hodin,
v sobotu a v neděli
potom od 9.00 do
17.00 hodin. Zákazníkům jsou v moderním
prostředí k dispozici
čtyři přepážky, které
poskytují veškeré
poštovní služby
včetně výdeje balíků.
O pořadí zákazníků
se stará elektronický
pořadník.

Studie využití objektu bývalého sklenářství na Chvalech

■ STEJNÉ
PODMÍNKY VŠEM
RMČ Praha 20 schválila stejné podmínky možnosti nájemního vztahu v nebytových prostorách a na dlouhodobě
pronajatých pozemcích ve vlastnictví
MČ. Tyto podmínky budou zapracovány
do stávajících nájemních smluv.

CO PLÁNUJEME

AKTUÁLNĚ

■ PROJEKTY:

■ POŠTA V CČM

V současné době je zpracovaná dokumentace, která řeší stavební úpravy
objektu. V 1. NP by měly vzniknout
čtyři provozovny drobných služeb. Bylo
požádáno o vydání stavebního povolení,
jehož vydání zatím neumožňuje chybějící závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy.

V Centru Černý Most byla 18. 3. 2013
otevřena nová pobočka České pošty,
která je umístěna přímo na hlavní nákupní trase CČM naproti hypermarketu
Globus. Klientům nabízí nadstandardní
otevírací dobu. V pracovních dnech od

Sklenářství

Stanovisko by měl magistrát vydat
v nejbližší době.

Pošta
Investor stavby požádal o vydání územního řízení o umístění stavby. Vzhledem
k tomu, že předložené podání neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad
přerušil územní řízení a stanovil lhůtu
do 31. 5. 2013 na doplnění chybějících
údajů a podkladů. Poté může být oznámeno zahájení územního řízení a na jeho
základě také vydáno územní rozhodnutí
(předpoklad 6 – 7/2013). Následně bude
investor Blooman Development s.r.o.
zpracovávat dokumentaci pro stavební
povolení, projedná ji s dotčenými orgány
a správci infrastruktury a požádá o stavební povolení (předpoklad je konec roku
2013). Po vydání stavebního povolení je
třeba zpracovat dokumentaci pro provedení stavby. Investor předpokládá zahájení stavby ve druhé polovině roku 2013.

■ METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN
Zadání MÚP schvaluje Zastupitelstvo hl.
města Prahy, předpokládaný termín je

2– 3

září – říjen 2013. Po schválení zpracuje
Útvar rozvoje hl. města Prahy vlastní
návrh MÚP. Pravděpodobně v polovině
roku 2014 bude následovat společné
jednání nad návrhem MÚP, tzn. oﬁciální jednání podle stavebního zákona
s městskými částmi, okolními obcemi
a dotčenými orgány. Asi koncem roku
2014 se návrh projedná s veřejností a je
možné ho připomínkovat. Další harmonogram projednávání MÚP není detailně
stanoven a bude končit vydáním Metropolitního územního plánu v roce 2016.

■ SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA
NADŘAZENÝCH KOMUNIKACÍCH
Naše žádost o snížení maximální povolené rychlosti na D11 v úseku Horních
Počernic byla Ministerstvem dopravy ČR
zamítnuta s odůvodněním, že hlukovou problematiku zde bude řešit jiným
způsobem než dopravním značením. Na
dálnici D11 ve směru od Prahy se předpokládá v letošním roce položení nového protihlukového povrchu, který by měl
problém obyvatel Horních Počernic řešit.

■ SVÍTÍME VE SVÉPRAVICÍCH
Po dlouhotrvajících jednáních se nám
podařilo uzavřít smlouvu s developerskou ﬁrmou a společností Eltodo, takže

v ulici Zárybnické a Ke starým rybníkům
opět svítí veřejné osvětlení.

■ ČOV ČERTOUSY
Na základě původní dohody mezi vedením Pražské vodohospodářské společnosti a starostkou Prahy 20 mělo dojít ke
konečnému prověření původu zápachu
z ČOV až po napojení všech občanů na
dokončenou kanalizaci, tedy v srpnu
2013. I přes zjištění, že jako původce
zápachu můžeme vyloučit stáčení fekálních vozů, občané si zejména v teplých
dnech stále na zápach opakovaně
stěžují. Požádala jsem proto generálního
ředitele PVS Vladislava Černého o dřívější řešení tohoto problému.

■ ČERNÉ SKLÁDKY
Černé skládky jsou přetrvávajícím
problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města
a obce. Přestože za nelegální uložení
odpadu hrozí pokuta až 50.000 Kč,
hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. ÚMČ Praha 20 se na problém
černých skládek systematicky zaměřuje.
V úterý 14. května budeme opět objíždět
všechna riziková místa s městskou
policií. Zakoupili jsme také fotopasti,
abychom viníky odhalili.
Hana Moravcová

Co vás trápí nebo naopak těší?
Jak si někteří občané představují jarní úklid
Ulice naší městské části se uklízejí po
zimním posypu a na jarním sluníčku
vypadají chodníky a zahrádky hezky.
Horší je situace na okrajích obce. Hromady různých plastů, hadrů, skleněných
lahví a jiných odpadků v houštinách
pod stromy leží téměř na každém kroku.
Některé představují nánosy po dočasném
přebývání bezdomovců, jiné „vytvářejí“
lidé s dobrým bydlem, kteří si dle mého
názoru doma pečlivě udržují čistotu
a pořádek, ale na prostředí mimo jejich
výhled jim nezáleží. Jako příklad posílám
dva obrázky z Horních Počernic, nikoliv
však ty nehorší: zcela čerstvá hromada
plechovek od barev a dalšího přebytečného neřádu z nějakého sklípku, který si
majitel určitě pěkně vymetl a vymaloval.
Proč neodvezl tuto hromadu do sběrného

Nové cyklostojany
v Horních Počernicích
Technická správa komunikací hl. m. Prahy na začátku tohoto roku po konzultaci
s městskou částí instalovala na několika
vybraných stanovištích a z vlastního
rozpočtu ﬁnancovala nové cyklostojany
o celkovém počtu 40 kusů.
Jan Krejčí, OŽDP

Hornopočernický zpravodaj – květen 2013

dvora, ale namáhal se ji vysypat v suché
trávě daleko od cesty?
Jarní úklid si představuji jinak: udělat
doma a v okolí pořádek ano, ale ne
vyhrnutím odpadků na cizí pozemek. Vím,
že se člověk, který má tuto hromadu na
svědomí, nepřizná; kéž by se však alespoň zastyděl. Kéž by se zaneřádění obce
a jejího okolí stalo takovou ostudou, že
to lidé přestanou dělat. A co na to správa
obce? Vadí jí množství vznikajících černých skládek, v tomto případě dokonce
nebezpečného odpadu? Dělá s tím něco?
Martin Hrubeš
Odpadky za plotem u horního vstupu
do zahrádek Pod Chvalkou

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 25. 5. 2013

NA KOUPALIŠTI

SRAZ V 7 HODIN V KLUBOVNĚ,
loví se na plavanou, občerstvení zajištěno.
Uvítáme i děti, které nejsou členy ČRS a chtějí si
chytání vyzkoušet. Rádi poradíme a vše ukážeme.
Těšíme se na vaší účast.
Martin Pachta, VÝBOR MO HORNÍ POČERNICE

Informace z provozu místního hospodářství
Čištění komunikací
a chodníků

Dětská
hřiště

Úprava
zeleně v Hartenberské

Dlouhá zima trvající až do začátku dubna
zkomplikovala i plán čištění komunikací
a chodníků. Několik plánovaných termínů
čištění komunikací z 2. poloviny března
včetně blokového čištění sídliště Mezilesí
a Lhotská muselo být zrušeno. Chodníkový zametací stroj, který je na zimu přestavěn na úklid sněhu, mohl být vzhledem
k dlouho trvajícím zimním podmínkám
nasazen zpět na jarní úklid chodníků až
5.dubna. Pro zajištění včasného úklidu
všech komunikací a chodníků, které je
prioritou městské části, byla provedena
taková opatření k maximálnímu urychlení, aby byly do poloviny května práce
dokončeny.

Pracovníci místního hospodářství provedli celkovou opravu oplocení dětského hřiště v ulici Jizbické. Současně zde
budou doplněny dva nové hrací prvky
a lavičky. V dubnu byla také provedena
rekonstrukce oplocení dětských hřišť
v ul. Pavlišovské a Ruprechtické. Pro
bezpečnost dětí, které hojně navštěvují
nové dětské hřiště na křižovatce ulic
Jívanská a Běluňská, bylo prodlouženo
zábradlí ohraničující hřiště. Podél zábradlí bude vysazen živý plot.

Pracovníci oddělení zeleně místního
hospodářství provedli v březnu prořezy
a zprůhlednění zeleně v ulici Hartenberské. Údržba byla provedena na obou
stranách komunikace. Současně byly
provedeny terénní úpravy pro zajištění
průběžné údržby zeleně. V květnu budou pracovníci OMH provádět výměnu
písku v pískovištích, doplnění a výměny
laviček a započne pravidelná práce při
údržbě zeleně, tj. sekání trávy a stříhání
živých plotů.
Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

Nadační fond
ŠANCE přichází
s druhou grantovou
výzvou v tomto roce
Pracovníci místního hospodářství provedli celkovou opravu oplocení dětského hřiště v ulici
Jizbické, v ulici Hartenberské provedli prořezy a zprůhlednění zeleně na obou stranách
komunikace.

Seznámení s Dopravní studií
MČ Praha 20
Zveme vás na seznámení s konečnou verzí Dopravně inženýrské
stude MČ Praha 20 včetně případných navazujících návrhů na
změny územního plánu, které se koná na Chvalském zámku
16. 5. 2013 od 17 hodin.
Hana Moravcová, starostka

Úprava dopravního
značení v okolí
prodejny Albert
V následujících několika týdnech dojde
k úpravě dopravního značení v ulicích
Běluňská, Běchorská a Chodovická v okolí
prodejny Albert z důvodu nápravy stavu,
který bude v souladu se současně platnou
legislativou. Touto úpravou nedojde ke
změně zavedeného dopravního režimu.
Jan Krejčí

Ohlašování veřejných
vystoupení se zvířaty
Odbor životního prostředí a dopravy sděluje, že v souvislosti s novelou zákona č.
359/2012 Sb., kterou se od 1. ledna 2013
mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů, JE I NADÁLE
POŘADATEL VEŘEJNÉHO VYSTOUPENÍ
ZVÍŘAT POVINEN OZNÁMIT VEŘEJNÉ
VYSTOUPENÍ OBCI A Krajské veterinární
správě, předložit jim seznam činností se
zvířaty a dále tak, jak je stanoveno v § 8
zákona č. 246/1992 Sb.
Ing. Magda Svojanovská, OŽPD

Podporovanou oblastí jsou Děti a mládež
(podpora vzdělávání a volnočasových
aktivit), žádosti je možné předkládat
do 30. června 2013. Jak z názvu výzvy
vyplývá, prioritou je podpora vzdělávání
a volnočasových aktivit dětí a mladých lidí
z Horních Počernic, jejichž rodiny se ocitly
v sociálně tíživé situaci. Finanční pomoc
je rovněž určena dětem se zdravotním
hendikepem, které nedosáhnou na jinou
formu podpory. Nadační fond chce pomoc
směrovat účelně a transparentně. Proto je
nutné žádosti předkládat prostřednictvím
formuláře, který je ke stažení na webových
stránkách. Informace poskytnuté prostřednictvím tohoto formuláře pak posuzuje
správní rada nadačního fondu a vybere ty,
které odpovídají účelu nadačního fondu
a je možné je – vzhledem k ﬁnančním
možnostem fondu – zabezpečit v nezbytném rozsahu.
Šanci pomoci znevýhodněným spoluobčanům máte i vy. Sledujte webové stránky Nadačního fondu ŠANCE a podpořte
jeho aktivity doporučením naléhavých
témat našich spoluobčanů v nouzi třeba
i ﬁnančním darem.
Ing. Petr Herian, Nadační fond ŠANCE
www.nfsance.cz
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Zveme vás na II. Počernický bazárek knih
Konat se bude v pátek 17. května 2013
od 16.00 do 19.00 hodin
v Divadelní kavárně, Votuzská 379/11
v Horních Počernicích.
Můžete přijít s knížkami, ale i bez nich. Nicméně, jak vidíte na fotograﬁích z dubnového bazárku, s prázdnou určitě neodejdete. Navíc si můžete k listování
i povídání o knížkách dát sklenku
vína nebo výbornou kávu.
Těší se na vás radní Alena
Štrobová, farářka Církve
československé husitské
Eva Cudlínová
a kavárník Pavel Kohout.

Církev československá
husitská zve všechny
zájemce na další
přednášku z cyklu

Zveme vás již třetím rokem
do Církve československé
husitské
Sbor Karla Farského, Náchodská
ulice 171/382, Horní Počernice na

NOC KOSTELŮ
24. 5. 2013 OD 18.00
Podrobný program
a informace najdete
na www.husitepocernice.cz
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HISTORICKÉ
PROCHÁZKY
POČERNICEMI
s Ing. Hubertem
Antesem

Tentokrát se sejdeme
21. května v 16 hodin
u kapličky ve Svépravicích
a budeme procházet historií
této zajímavé části naší obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Foto Karel Cudlín

Klub seniorů v SKP HOPO
funguje už tři roky
V roce 2010 jsme dostali nabídku od
Střediska křesťanské pomoci v Horních
Počernicích, abychom zde založili Klub
seniorů. Bývalý ředitel Ing. Jan Procházka nám vyšel vstříc a v začátcích nám
velmi pomáhal, stejně jako Jaroslav
Slanec nebo Vendulka Starostová.
V roce 2011 byla naší vedoucí zvolena
Jaroslava Doušová. Klub seniorů má
30 členů, převážně žen. Scházíme se
každou středu. Mimo ručních prací,
které jsou zaměřeny na aktuální období,
promítáme ﬁlmy nebo pozveme nějakého
zajímavého hosta na besedu. Jednou
za měsíc posedíme s jubilanty, kteří slaví
narozeniny nebo svátek. Povídáme si
o životě, dětech, vnoučatech i pravnoučatech a samozřejmě o nemocech. Z peněz

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

získaných prodejem našich výrobků si
nakoupíme další materiál nebo jedeme
na zájezd. Snažíme se také spolupracovat s dětmi z azylového domu.
Jsme vděčni SK HOPO za prostor,
který zde máme k dispozici. Uvaříme
si kávu nebo čaj a každý týden jedna
z nás upeče něco dobrého. Každý rok
se s úspěchem zúčastňujeme výstavy
Šikovné ruce seniorů v Lysé nad Labem,
kde vystavují senioři z celé republiky
své výrobky. Přivítáme každého, kdo
by se chtěl našich akcí zúčastnit. Za tři
roky existence našeho klubu jsme prožili
hodně pěkných chvil, blíže se poznali
a navštívili mnohá zajímavá a krásná
místa v naší vlasti.
Jaroslava Doušová, Klub seniorů

Projekt Začleňování osob na trh práce úspěšně běží
Projekt s názvem Začleňování osob na
trh práce, realizovaný Střediskem křesťanské pomoci v Horních Počernicích,
úspěšně funguje. Jeho cílem je zlepšení
postavení znevýhodněných osob na trhu
práce, zvýšení jejich šancí na získání
a udržení pracovního místa nebo nalezení vhodného pracovního uplatnění.
Během prvních třech měsíců se zapojilo
58 osob, z nichž dvaceti byl po diagnostice sestaven individuální plán, 14 nastoupilo do přípravného období a úspěšně ho zvládlo 7 osob. Momentálně
pracuje ve středisku šest lidí na pracovní

smlouvu. Klienti pracují většinou šest
hodin denně. Po pracovní činnosti, kde
jsou ve vedení pracovního trenéra a pod
dohledem vedoucího podporovaného
zaměstnání, se také vzdělávají v tzv. Job
klubu. Učí se základům práce na PC
a internetu, tvoří si životopisy a motivační dopisy. Absolvují skupinové vzdělávání, kde získávají znalosti o zákoníku
práce, sociálním systému, sociálních
službách, dluzích a exekucích, etiketě
na pracovišti apod. Držíme palce všem
klientům, aby zvládli návrat do práce se
všemi překážkami.

Pokud máte o účast v projektu zájem,
nebo chcete-li získat více informací,
kontaktujte nás na adrese: Středisko
křesťanské pomoci Horní Počernice,
Křovinovo náměstí 11/16,
kanceláře v budově B nebo
na tel.: 737 207 315 a 281 091 718,
e-mail: projekt@skphopo.cz.
Aneta Žďárská, sociální pracovník,
Miloš Jaroš,
vedoucí podporovaného zaměstnání,
Petr Marván, pracovní trenér

Azylový dům pro matky s dětmi se mění
Velmi nás těší, že i v době nedostatku
ﬁnančních prostředků pro sociální služby
se nám podařilo zahájit postupnou obnovu našeho azylového domu v Horních
Počernicích. Naší první starostí bylo výrazně zlepšit sociální zázemí pro klienty.
Dosavadní stav totiž vůbec nevyhovoval
především potřebám maminek a jejich
malých dětí. Proto jsme se na podzim
loňského roku spojili s architektem a nechali vypracovat návrh jeho postupné obnovy. Variantu rychlé komplexní přestavby jsme odmítli hlavně z toho důvodu,
že předpokládala uzavření azylového
domu na dobu několika měsíců. Je to
věc, jakou bychom si při našem běžném
provozu nemohli dovolit.
Podle zvoleného návrhu jsme vytvořili
nové prostory koupelen, které odpovídají
běžným standardům. Došlo ke změně
dispozice dámské i pánské koupelny,
zpevnění stěn, a nové jsou jak obklady,
tak WC a sprchové kouty. Na otevření

nového zázemí jsme pozvali i radní Mgr.
Alenu Štrobovou z MČ Praha 20 a vedoucí OSVŠ Ing. Moniku Brzkovskou, s nimiž
při zajišťování sociální služby často spolupracujeme.
Naši uživatelé jsou dnes spokojeni
i s nově zřízenou dětskou částí v koupelně pro ženy, kde je vana pro koupání
malých dětí a dětský záchod. Tím ale
nekončíme. Ještě tento rok chystáme obnovu společné kuchyně. Nový a mnohem
větší prostor umožní kromě kuchyňských
linek i místo pro jídelní stoly a skříňky pro
nádobí klientů. Vznikne oddělený hrací
koutek pro větší bezpečnost dětí. Spolu
s rekonstrukcí kuchyně dojde k výměně
vchodových dveří a vybudování prostor
pro kočárky v zádveří. To vše bychom
rádi zvládli ještě do konce tohoto roku.
Příští rok zahájíme i přestavbu jednotlivých ubytovacích místností klientů.
PhDr. Roman Čepelák, ředitel SKP HoPo

Spokojený uživatel dětské koupelny
v SKP HoPo
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Informace ze školství
Nejdůležitější informací ve školství je pro nás určitě ocenění pedagogů, žáků a studentů
při příležitosti Dne učitelů 2013. Atmosféra slavnostního aktu byla velice příjemná, ceny
z rukou umělců z chráněné dílny A-mano překrásné, a letos jsme jednu z oceněných osobností
za dlouholetou, obětavou a úspěšnou práci ve školství uvedli vůbec poprvé do sborovny slávy.

Z rukou starostky Hany Moravcové,
místostarosty Tomáše Kádnera a radní Aleny Štrobové převzali ocenění
pedagogové a studenti v následujících
kategoriích: výrazná pedagogická
osobnost, dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost, ocenění pro vynikající
žáky a studenty za mimořádné činy
a jedna z osobností byla uvedena do
zmíněné sborovny slávy.
Výrazná pedagogická osobnost
Hlavní cenu získala Mgr. Marie Ešnerová, dále byly oceněny: Mgr. Hana
Žáčková /ZŠ Ratibořická/ a Mgr. Lucie
Svozilová /ZŠ Stoliňská/. V kategorii
Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost získala hlavní cenu
MČ Praha 20 Mgr. Alena Novotná /ZŠ
Spojenců/, dále byly oceněny Mgr. Jitka
Kittlerová /FZŠ Chodovická/, Mgr. Hana
Burešová, /ZŠ Ratibořická/, PaeDr. Lenka Bednářová /SOŠ pro administrativu
Evropské unie/ a Mgr. Alena Adamcová
/ZŠ Stoliňská/.

Ocenění pro vynikající žáky, studenty
a za mimořádné činy
V letošním roce se sešlo více mimořádných žákovských a studentských
činů. Stojí za nimi příběhy, které svědčí
o vztahu k druhému člověku, o schopnosti pomoci druhému v nouzi. Příběhy
našich oceněných jsou zvlášť v dnešní
době nesmírně významné. Vypovídají o pochopení, schopnosti vcítit se
do problémů ostatních a také o citu
a hluboké lidskosti. První čtyři ocenění
jsou dobrovolníci Aktivačního centra
v Základní škole praktické a speciální
v Bártlově ulici: Tereza Moudrá, Kristýna
Shejbalová, Jindřich Havránek a Anna
Štrobová. Dále byli oceněni Andrea Heřmanská, Lukáš Steiner, Vladimír Šperl,
Tomáš Mladý a Dominik Svoboda.
Letos byla také udělena cena za významný přínos pro rozvoj školství v MČ
Praha 20, dlouhodobou výbornou práci
a při příležitosti životního jubilea Mgr.
Janě Neudertové, ředitelce Základní
školy Ratibořická.

Foto Ondřej Sedláček

Jarní ples
seniorů
Opět se povedl! Předtanečníci z kroužku latinskoamerických tanců a stepaři
z DDM jsou úžasní, Martin Hejhal
s partnerkou Terkou strhli přítomné nejen
famózní latinou, ale i standardními tanci
a breakaři byli opět dokonalí. Hitem
plesu se ovšem stala nová umělecká taneční skupina Poupata, ve složení Jarda
Kočí st. a Standa Němec.
Co dodat? Těšíme se na Podzimní ples.
aš
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Foto Jaroslav Bzenecký

Sborovna slávy
Letos poprvé vyhlásila MČ Praha 20
mimořádné ocenění. Osobnost, která se dlouhá léta věnovala práci ve
školství, do života připravila stovky dětí
a za celoživotní práci si zaslouží úctu
a respekt, byla uvedena do sborovny
slávy. Letos je to paní Věra Dolečková,
která se v. květnu dožívá významného
životního jubilea. Celý život se aktivně
věnovala pedagogické práci v rámci
obvodu Praha 9. Tato vitální dáma stále
ještě jezdí jako pedagogický doprovod
na školy v přírodě se ZŠ Ratibořická. Bývalá aktivní sportovkyně vynikala zvláště
ve volejbalu a v roce 1957 získala za
Slavoj Praha mistrovský titul přeborníka
republiky. Věru Dolečkovou navrhli do
sborovny slávy její bývalí žáci a rovněž
členové Sokola Horní Počernice.
Mgr. Alena Štrobová, radní
Bližší informace o oceněných osobnostech najdete v příštím čísle HPZ.

Budoucí „sochy“ na
Chvalském zámku
K oslavám 5. narozenin Chvalského
zámku si můžete přidat i prohlídku výtvarných prací dětí z našich základních škol
a žáčků výtvarných oborů ZUŠ a DDM.
Tématem této výstavy je návrh sochy,
která by v rámci projektu Umění do škol
měla v budoucnu ozdobit areál Chvalské
tvrze. V polovině května bude vybrán vítězný návrh a ﬁrma GG art centrum s.r.o.
se začne zabývat jeho realizací.
Od 1. do 20. května 2013 máte možnost vychutnat si pohled na svět očima
dítěte a nekonečné možnosti jeho
fantazie na výstavě návrhů sochy na
Chvalském zámku.
aš

Městský útulek
pro psy Lesan
v Kralupech
pořádá 26. května 2013
od 10.00 do 14.00 hodin
Dětský den.
Program: střelba z luku, malování
na obličej, soutěže, prohlídka útulku,
venčení útulkových pejsků, kočičí
útulek Devět životů, dětská výstava se
psy – máte-li psího kamaráda, vezměte
ho sebou!
Více na
www.utulek-kralupy.estranky.cz

Tenisová škola na Xaverově zve všechny nové
zájemce na právě probíhající nábor dětí ve věku
od pěti let výše.
Pro děti jsme připravili seznamovací tenisové
podvečery na tenisových kurtech ve sportovním
areálu na Xaverově (Božanovská 2098).

Na prázdniny
s knihou
Mnozí z nás si neumí představit volné chvíle bez papírové
kamarádky – knihy. Ceny knih
však stále stoupají.
Děti prý nečtou. Na ZŠ Stoliňská jsme se rozhodli zorganizovat akci s názvem Na
prázdniny s knihou, které se
mohou zúčastnit nejenom
naše děti, ale i počernická
veřejnost.
Prodej levných knih proběhne v pátek 17. 5. 2013 v prostorách dolní budovy školy
v dopoledních hodinách.
Přesné informace najdete
na webových stránkách školy
www.zschvaly.cz.
Akci pořádáme ve spolupráci
s ﬁrmou MARONCO
Internet s.r.o.

pondělí 6. 5. 2013 mezi 17.00 –19.00
ponděli 13. 5. 2013 mezi 17.00 –19.00
čtvrtek 16. 5. 2013 mezi 18.00 –19.00
Výuka probíhá pod vedením kvaliﬁkovaných trenérů a je vhodná jak
pro děti, které se chtějí naučit třeba pouze základům tenisu, tak i pro ty,
které chtějí hrát tenis intenzivněji a stát se závodními hráči.
Veškeré upřesňující informace ohledně naší tenisové školičky získáte
na našem tenisovém podvečeru nebo u Ing. Aleše Procházky.

Jejich nabídku najdete
na www.nejlevnejsi-knizky.cz.
Všechny srdečně zveme.
Hedvika Zmeková

Tel.: 777 901 025, email: aldatenis@seznam.cz

Magdalena Moudrá

stříbrná
Hornopočernická zpěvačka Magdalena Moudrá získala v rozhlasové kategorii
pěvecké soutěže Česko zpívá pro začínající talenty druhé místo.
Je to vynikající úspěch a myslím, že Horní Počernice na ni mohou být právem hrdé.
Pokud byste ji chtěli slyšet zpívat, máte možnost navštívit Den otevřených dveří
v Českém rozhlase v sobotu 18. května, kde svolila vystoupit s několika skladbami. Koncert se bude konat v historické hale na Vinohradské 12, Praha 2.
Přesný termín vystoupení najdete na webu ePocernice.cz.
Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Zuzana Foglarová
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NAŠI JUBILANTI V KVĚTNU
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

PROCHÁZKA RADOVAN
MALEC VLADISLAV
SYNECKÁ JARMILA
KUBRYCHTOVÁ VĚRA
MACUREK EMIL
PROKŮPKOVÁ STANISLAVA
RADOVÁ JANA
BÄUML JIŘÍ
FREMUNT STANISLAV
JEHLÁŘ JOSEF
OPATRNÁ ZDENKA
PAULÍK LUBOMÍR
POLÁČKOVÁ VLASTA
RAJCHERTOVÁ SLAVENA
SKUHRAVÝ LADISLAV
JELÍNEK STANISLAV

KUBECOVÁ MARIE
ŘEZNÍČKOVÁ JARMILA
BÖHM VLADIMÍR
KOVAŘÍKOVÁ MILENA
LANGEROVÁ LADISLAVA
MUDRA OLDŘICH
ŠOBER IVAN
ZOUZALOVÁ MARTA
DOLEČKOVÁ VĚRA
HLAVÁČKOVÁ JAROSLAVA
PETERKA VÁCLAV
REJNA STANISLAV
KUŘIL ALOIS
NOVÁK KVĚTOSLAV
PALDUSOVÁ OLGA
ŠTEFEK JIŘÍ

Vzpomínka
na Jaroslavu Soukupovou

PROGRAM ZO SENIOŘI V KVĚTNU 2013

Dne 9. června 2013 by se dožila
80 let maminka a babička
Jaroslava Soukupová.
Vzpomínají dcera, zetˇ a Honza
s Miluškou Mouchovou.

ČTVRTEK 2. KVĚTNA, SRAZ VE ST. Č. MOST VE 13.00
VYCHÁZKA NA VYŠEHRAD, VEDE OLDŘICH ABT

Státní občanství
pro rodinu Butakových
Dne 5. 4. 2013 převzali Igor Butakov, Elena Butakova
a jejich děti Vadim a Julie Listinu o udělení státního občanství České republiky z rukou zastupující tajemnice
Ing. Moniky Brzkovské. Rodina, která přísluší k české
krajanské komunitě, přesídlila do České republiky před
patnácti lety z Ruska, z Irkutské obasti. Elena Butaková nám po obřadu s dojetím sdělila, že její dědeček
Petr Tomáš byl Čech, který se do Ruska dostal jako
legionář. Poté, co mu byl znemožněn navrát zpět do
Československa, byl přesunut na Sibiř. Zde se později
oženil a založil rodinu. Po celý zbytek svého života se
ale toužil vrátit do rodné vlasti a se členy rodiny vždy
hovořil pouze česky. Velmi poutavě vyprávěl o české
zemi a utvrzoval tak v rodině vazby na svou rodnou
zem. Blahopřejeme rodině Butakových a sdílíme s nimi
radost, že odkaz jejich dědečka, československého
legionáře Petra Tomáše, se naplnil.
Jana Keilová, matrikářka

ÚTERÝ 14. KVĚTNA VE 14.00
ZÁMECKÉ POSEZENÍ S JULIÍ MĚSTKOVOU Z O. S. ŽIVOT 90
ÚTERÝ 14. KVĚTNA
VYCHÁZKA DO SATALICKÉ BAŽANTNICE A NA ZÁMEK CTĚNICE
SRAZ V 9 45 NA ST. NÁDRAŽÍ H. POČERNICE,
ODJEZD BUS 269 V 9.55 HOD.
VEDE PANÍ ČERNÁ, Z POČERNIC LIBUŠE FROUZOVÁ
STŘEDA 22. KVĚTNA
DEN SENIORŮ V MUZEU POLICIE ČR
SRAZ U METRA Č. MOST VE 12.00
PESTRÝ PROGRAM OD 13.00 DO 16.00, VEDE ILONA JUKLOVÁ
STŘEDA 29. KVĚTNA VE 14.00 HOD.
LETEM SVĚTEM: O SMUTNÝCH OSUDECH PRVNÍCH
AFROAMERIČANŮ VYPRÁVÍ ING. FRANTIŠEK ŠONKA
STŘEDA 5. ČERVNA
VYCHÁZKA DO BOTANICKÉ ZAHRADY NA SLUPI
A NA VÝSTAVU KAKTUSŮ
SRAZ VE STANICI METRA ČERNÝ MOST V 9.30
VEDE LIBUŠE FROUZOVÁ

PŘIPOMÍNÁME:
KAŽDÉ PONDĚLÍ 10.00 – 10.50
CVIČENÍ VE FIT SENIOR PARKU V UL. LHOTSKÁ
KAŽDÝ ČTVRTEK 15.30 – 16.20
NORDIC WALKING - CHŮZE S HŮLKAMI S CVIČITELEM
SRAZ UL. BĚLUŇSKÁ/JÍVANSKÁ
PROGRAM PLATÍ OD 2. 5. DO 30. 9. 2013
Ilona Juklová a Libuše Frouzová,
výbor ZO Senioři Horní Počernice
Tel.: 721 002 992, 607 172 008
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Milí naši čtenáři,
již podesáté se v naší knihovně sešly děti,
aby společně oslavily svátek pohádek a dětského čtení – Noc s Andersenem. V první
části večera v pátek 5. dubna opět nechyběli
studenti počernického gymnázia, kteří zahráli
pohádku Fimfárum od J. Wericha. Poté se po
skupinkách soutěžilo, děti vyráběly, malovaly
a četly. Letos jich do knihovny přišlo šestadvacet a přes noc zůstalo patnáct.
V dubnu jsme měli milé setkání s našimi
nejpilnějšími dospělými čtenáři. První se
umístila Ludmila Půčková, druhá Hana
Matysková, třetí místo patří Libuši Bulínové
a Věře Hermannové. Posezení se čtenářkami
se zúčastnila také starostka Hana Moravcová,
radní pro kulturu Alena Štrobová a vedoucí
odboru školství a kultury Monika Brzkovská,
podmanivým zpěvem a hrou na akordeon ho
obohatila Krystyna Skalická.

Novinky v naší knihovně
První
kníže aneb
Předtucha
moci
Jiří Bílek
Biograﬁcký román
o historicky prvním
českém knížeti
Bořivoji I. z dynastie
Přemyslovců.
Po čase bezvládí
a zmatků usedá Bořivoj na knížecí stolec
na Levém Hradci. V kmeni Čechů mají
rozhodující slovo stařešinové jednotlivých
rodů a on musí bojovat s protivníky nejen
vně, ale i uvnitř kmene. Navazuje styky
s moravským knížetem Svatoplukem, který
ho činí svým hlavním spojencem v Čechách.
Důsledkem spojenectví je i trestná výprava
z francké říše, proti níž se společně postaví
česká knížata. Jedině lucký kněžic Vlastislav
nabídne Bořivojovi pomoc, ale ten ji odmítne
a navíc Vlastislavovi odloudí nevěstu, dceru
pšovského knížete Ludmilu.

Takhle
to končí
Kathleen
MacMahonová

Změna při prodlužování výpůjček
Pro prodlužování vámi zapůjčených knih
máte k dispozici nově mobilní telefonní
734 855 263. Pevná linka do odd. dospělých
čtenářů zůstává stejná: 281 921 587,
oddělení pro děti a mládež: 281 920 742,
e-mail: knihovnap.prodlouzeni@seznam.cz.
Využitím této služby předejdete
upomínkám a placením pokut!

Rok 2008, Dublin.
Američan Bruno
právě přišel o práci
u Lehman Brother.
Rozhodne se splnit
dávný slib a vydává
se do Irska, otcovy rodné země, aby
zde pátral po svých kořenech. Addie,
architektka na volné noze, která se musí
starat o zraněného otce, žije život bez
výhledu na šťastnou budoucnost. Seznámení Bruna s Addie odkryje oběma
hlavním postavám dosud nepoznané
krásy života. Působivý romantický
příběh o síle lásky a všednodenní kráse
života, na kterou se dá lehce zapomenout, ale jež nám dodává sílu čelit i těm
nejtěžším překážkám.

Království
nevinnosti
Rebecca
Colemanová
Svět, jak jej ukazuje
waldorfské školství,
je nezkažený a čistý
a každému nabízí
nespočet příležitostí
pro osobní rozvoj.
Judy Mac-Farlandová této myšlence zasvětila život, šťastná
však není – manžel, závislý na lécích, jí
ignoruje, se synem se jen hádá a vztahy
s dcerou nejsou o mnoho lepší. Když se
ve škole objeví šestnáctiletý Zach Patterson, zahlédne citově vyprahlá Judy
odlesk chlapce, kterého jako dítě milovala. A protože přitahuje i ona jeho, je
zralá žena ochotná rázem zapomenout
na všechny zásady, kterými se doposud
řídila. Věřila jim však někdy doopravdy?
Skandál na sebe každopádně nenechá
dlouho čekat.
Debut Američanky Rebeccy Colemanové, který ihned po vydání rozpoutal
bouřlivou diskuzi a stal se jedním z nejkontroverznějších románů roku 2011.

Závoje
princezny
Salome
Eric Walz
Salome, princezna
z Judeje – zrazená,
zneuznaná, potupená. Vlastním národem prohlášena za
zrádkyni a vražedkyni a nemilosrdně
vyhnána ze země. Ale také žena, jejíž
čarovný tanec se závoji již více než
dvě tisíciletí vyvolává fantazie básníků,
malířů a skladatelů. Kdo však víme, jaký
byl skutečný život této výjimečné ženy,
jež se z lásky dopustila největší chyby
a omylu ve svém životě.

Příjemné dny s dobrou knihou vám
za kolektiv knihovny přeje
Božena Beňová

10– 11

SE SNĚHOVKOU
VE FRANCII
Francie je zemí kultury, vína,
sluníčka a přátelských lidí.
A právě tohle všechno si
vychutnal DS Právě začínáme,
který se rozjel 11. dubna potěšit
obyvatele našeho partnerského
města Mions představením
Sněhová královna.
Po celou dobu našeho pobytu nám
přálo počasí, kromě pátečního příjezdu,
kdy nás uvítala zakaboněná obloha. Ale
to nám asi pršelo štěstí, protože celé
partnerské setkání mezi Mions a Horními Počernicemi probíhalo úžasně. Starosta Paul Serres i všichni zastupitelé
byli velice příjemní a pohostinní. Zhlédli
jsme dva koncerty a jedno divadelní
představení místního ochotnického
souboru. My jsme jim zase na oplátku
zahráli „Sněhovku“ s francouzskými titulky, za které vděčíme Janě Jelínkové.
A pak hurá na nákupy, kde si každý
přišel na své. Naši hostitelé nás také
vzali na prohlídku nedalekého Lyonu,
kde jsme obdivovali jeho starobylé
památky, ale i dnešní tvář. Svezli jsme
se místním metrem bez strojvůdce. Návštěvou vinic v Beaujolais jsme udělali
radost nejen svým chuťovým buňkám,
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ale i svým blízkým, kterým jsme domů
dovezli tento francouzský skvost.
Sladkou tečkou za celým pobytem ve
Francii byla ochutnávka v soukromé
čokoládovně.
Hlavní úkol, kterým bylo odehrát naše
divadelní představení Sněhová královna
od H. Ch. Andersena, jsme zvládli na
jedničku. Díky všem skvělým hercům,
technikům manželům Sýkorovým,
režisérům Saše
Ptáčkové a Michalu Pivarčimu
a také báječné
tlumočnici Janě
Jelínkové obstáli
naši ochotníci
na výbornou.
Jsme rádi, že
jsme mohli takto
reprezentovat
Horní Počernice
a přispět k udr-

žení mimořádného vztahu, jaký k naší
obci mají obyvatelé francouzského
městečka Mions. Nejen za to jménem
celého souboru Právě začínáme děkuji
Městské části Praha 20 – Horní Počernice, zejména Výboru pro partnerství,
Hlavnímu městu Praha a všem ostatním, bez kterých by se tato vydařená
akce neuskutečnila.
Děkujeme!
Petr Beneš
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Unikátní výstava Jak se žilo
v Horních Počernicích potrvá
pouze do 28. května
K 5. výročí otevření Chvalského zámku pro veřejnost (1. 5. 2013) připravili jeho
zaměstnaci rozsáhlou reprezentativní výstavu o historii naší městské části. Na
její realizaci se podíleli ředitelka Alexandra Kohoutová, kurátor Ondřej Sedláček
a produkční Růžena Beránková, při náročné přípravě ale spolupracovalo také
mnoho institucí, spolků a především občanů Horních Počernic, bez jejichž pomoci by výstava nevznikla. V roce 2013 si připomínáme i další významná výročí.
925 let od první zmínky o Chvalech (1088 Vyšehradská kapitula) a 70 let od nařízeného sjednocení původních obcí do jedné (1. 2. 1943).

Slavnostní otevření výstavy se uskutečnilo 13. dubna za účasti starostky Hany
Moravcové, radních Mgr. Aleny Štrobové,
Richarda Stáry, Jiřího Benedy, ředitelky
zámku Alexandry Kohoutové, kronikáře
Ing. Huberta Antese, spoluautora knihy
o Horních Počernicích Ing. Františka
Špillera a mnoha pozvaných hostů i široké
veřejnosti. Všichni byli zvědaví na výklad
o historii Chvalského zámku doprovázený
živými obrazy, který se odehrál jako dialog
ředitelky zámku s toulavým mnichem bratrem Benediktem, který ví o historii
Horních Počernic téměř všechno.

na Chvalech s manželkou a další
ženou, kterou přebral zlatníkovi
Mikuláši Glauchovi z Malé Strany.
Objevil se i Mistr Kampanus, jehož
Martin Krejza žádal o ruku rychtářovy
dcery Anny. Bylo mu vyhověno, ale
následně musel řešit spor s tchyní.
Návštěvníky zaujal i milenecký pár
na schodech; jednalo se o Adama
Zápského ze Záp a Annu Kaprštejnovou, kteří neslavně prosluli úkladnou vraždou Annina manžela Jana
Daniela Kapra z Kaprštejna. Živé
obrazy připravy Jiří Stibor se svými přáteli
ze Společenství Molechet a všechny tak
velmi pobavili. Aby na Chvalském zámku
mohla vzniknout vinice, obdaroval pan
Mgr. Josef Černý ředitelku zámku vinnou
révou z Nymburka.
Výstava Jak se žilo v Horních Počernicích
je naprosto výjimečná, rozmanitá a poutavá. Přijďte se poučit a projít historií pů-

vodních obcí, z nichž vznikly dnešní Horní
Počernice. Nahlédněte do starých kronik
a map, přečtěte si o důležitých událostech
na přehledných velkých panelech s mnoha fotograﬁemi, prohlédněte si zajímavé
exponáty ve vitrínách, nebo zavzpomínejte
na své dětství a mládí. Pobavte se u vtipných komiksů Věry Tataro o dávné historii
naší městské části, podle scénáře Kamila
Tataro a textů Josefa Černého. Dětem se
bude líbit cirkusový koutek, kde si mohou
nasadit klaunský nos či legrační brýle. Určitě nebudete zklamáni. Ale pozor, výstava
trvá pouze do 28. května 2013. Otevřeno
je denně od 9 do 17 hodin.
-red-

Na scéně se objevil také Václav Firšic
z Nabdína. Ten počátkem 16. století žil
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Květnový zámek: Jak se žilo
v Horních Počernicích, Aero
veteráni, Pohádková půda
a princezny

Jaro přináší spoustu energie a sluníčka, a my doufáme, že ani v krásných
květnových dnech nezapomenete zajít
na Chvalský zámek. Výstava Jak se
žilo v Horních Počernicích totiž končí
už 28. května a měl by ji vidět každý,
kdo tady žije a tuto část Prahy si oblíbil. Pouze do 12. května máte možnost
vidět na zámeckém nádvoří veterány
značky Aero. Pohádkový víkend vás
čeká 25. a 26. května, kdy výstavami
provázejí princezny Šípková Růženka
nebo Zlatovláska. Děti zaujme výstava
loutek a ﬁlmových dekorací Pohádková půda ve sklepení a dospělým
by se mohly líbit zajímavé přednášky
o českém skautingu nebo o působení
jezuitského řádu na Chvalech.
Pro všechny je zdarma přístupný
10. ročník Festivalu historického
tance, který se odehraje 18. května
na zámeckém nádvoří.

nejstarší archeologické vykopávky,
kroniky, staré mapy, dokumenty a rodinné fotograﬁe z dávných i nedávných dob.
Můžete si zkusit složit znak či jednotlivé
části Horních Počernic. Jistě vás pobaví
i vtipné komiksy, které dokládají historické příběhy z Horních Počernic. Děti si
vyzkoušejí hasičskou sirénu, klaunský
nos či legrační brýle, v Hornopočernickém uličníku mohou najít svou ulici.

nyní nacházejí v tajemném pískovcovém
sklepení Chvalského zámku. Pojďte
prožít napínavý příběh společně s námi.
V rámci výstavy uvidíte i ﬁlm.

do neděle 12. 5.

Výstava aut - veteránů značky Aero
na nádvoří zámku
Veterány zapůjčil hornopočernický Klub
historických vozidel. Nenechte si ujít.

do úterý 28. 5.

Jak se žilo v Horních Počernicích
Unikátní a rozmanitá výstava o starší
i novější historii života v Horních Počernicích. Dobové fotograﬁe, dokumenty,

pondělí 13. 5. od 17.00
do neděle 16. 6.

Pohádková půda
ve sklepení zámku
Výstava loutek, ﬁlmových dekorací,
rekvizit a fotograﬁí z krásného celovečerního ﬁlmu pro děti
Na půdě aneb Kdo
má dnes narozeniny
režiséra Jiřího Barty.
Je to kouzelný příběh
ze zaprášené půdy,
kde odložené hračky
svedou nelítostný boj
s vládcem Říše zla, aby
zachránily unesenou
kamarádku panenku
Pomněnku a svůj harmonický domov, a aby
poznaly, jakou sílu má
opravdové přátelství.
Všechny loutky, dekorace a příběhy z ﬁlmu
o pohádkové půdě se

100 let českého skautingu a skauti
v Horních Počernicích
Historií českého skautingu a hornopočernickými skautskými oddíly vás provedou
Antonín Wágner, Karel Švejda a Jana

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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řádu a autor připravované publikace
o působení jezuitů v naší obci Mgr.
Miroslav Herold, Lic., SJ. Pro návštěvníky
výstavy Jak se žilo v Horních Počernicích
je vstup zdarma.

sobota 25. 5. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku
se Šípkovou Růženkou
a pohádkovou půdou

Králíková. Pro návštěvníky výstavy Jak
se žilo v Horních Počernicích je vstup
zdarma.

Komentovaná prohlídka na objednávku
s půvabnou princeznou Šípkovou Růženkou, která provede děti i rodiče celým
zámkem, výstavami Pohádková půda ve

sobota 18. 5. od 13.30 do 18.00

Festival historického tance
10. ročník
Na nádvoří zámku vás čeká:
taneční vystoupení v krásných historických kostýmech, vystoupení rytířů v plechu i bez něho, historická hudba, taneční
skupiny z celé republiky, programy od
gotiky až po 30. léta 20. století.
Vstup na festivalový program zdarma

do neděle 2. 6.

Výstava Interference – obrazy Táni
Macholdové a Radovana Paucha

úterý 21. 5. od 17.00

Jak se žilo na Chvalech za jezuitů
První přednáška o působení jezuitů nejen
na Chvalech. Přednáší člen jezuitského

sklepení zámku a Jak se žilo v Horních
Počernicích. Děti čekají úkoly, mimo jiné
i tajemný vstup na zámeckou půdu. Nečekejte, zda se na vás dostane na místě
a objednejte se předem. Prohlídka trvá
40 minut, princezna provází vždy v celou
hodinu od 10.00 do 17.00 (poslední
prohlídka v 16.00. Rezervace a informace
o ceně na tel.: 281 860 130 nebo infocentrum@chvalskyzamek.cz.

Prodejní výstava regionálních autorů
z Klánovic a Horních Počernic v galerii
Chvalského zámku představuje obrazy
z posledního období jejich tvorby. Název
výstavy Interference vystihuje průnik stylů
a témat obou autorů v jednom prostoru.

neděle 26. 5. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle na zámku se
Zlatovláskou a pohádkovou půdou
Chcete vědět, jak to bylo s princeznou
Zlatovláskou a přitom si prohlédnout
výstavy, celý zámek i sklepení? Nebojíte se úkolů podobně jako Jiřík, když
usiloval o Zlatovlásku? Objednejte si
komentovanou prohlídku s princeznou.
Objednejte se předem na výše uvedených kontaktech.

Těšíme se na vás.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka

Fotograﬁcká soutěž pro děti Horní Počernice známé
neznámé má uzávěrku 19. května
Chvalský zámek vyhlašuje fotograﬁckou
soutěž pro děti a posílá jim tento list:
Milé děti,
líbí se vám v Horních Počernicích? Umíte se kolem sebe pozorně dívat a rádi si
hezká místa fotografujete?
Podělte se s námi o své fotograﬁcké
úlovky z Horních Počernic a zapojte se
do soutěže. Soutěží se v kategoriích
6 – 9 let a 10 – 12 let

Tvůrci nejlepších fotograﬁí získají věcné
ceny a budou odměněni komentovanou
prohlídkou zámku a výstav s pohádkovou bytostí či rytířem. Vítězné fotograﬁe
zveřejníme ve stolním kalendáři Horních
Počernic na rok 2014 a v Hornopočernickém zpravodaji.

Pokud budete fotograﬁe posílat elektronicky, nezapomeňte uvést odkaz
ke stažení fotograﬁe, její název, jméno
a příjmení autora, věk, adresu, kontaktní
telefon a e-mail rodiče či zákonného
zástupce. Jeden autor může zaslat maximálně 5 fotograﬁí.

Způsob zasílání fotograﬁí je stejný jako
fotograﬁcké soutěže pro dospělé.

Uzávěrka soutěže je 19. května 2013
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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Fotograﬁcká soutěž Horní Počernice
známé neznámé má uzávěrku už 19. května
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ
Praha 20 vyhlašuje fotograﬁckou soutěž
pro kalendář na rok 2014. Tématem jsou
Horní Počernice známé neznámé. Objevte nová místa i zapomenutá zákoutí,
nebo se zkuste podívat na známá místa
z netradičních úhlů pohledu. Nejlepší fotograﬁe budou publikovány v kalendáři
MČ na rok 2014. Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic
od 13 let do 100 let. Pro děti do 13 let je
vyhlášena samostatná soutěž.
Tvůrci tří nejlepších fotograﬁí budou
odměněni poukázkami do hypermarketu
v hodnotě 3.000, 2.000 a 1.000 Kč. Další
vybrané fotograﬁe budou použity pro
kalendář na rok 2014, jako titulní strany
Hornopočernického zpravodaje a na
propagační účely Chvalského zámku či
MČ Praha 20.
Fotograﬁe zasílejte ve formě odkazu ke
stažení snímku přes úložný informační
systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přineste na CD/

VÝHERCE SOUTĚŽE O

Blanka Musílková: Koník Kuk

DVD na recepci Chvalského zámku.
Snímky musí být ke stažení v obvyklých
souborových formátech (např. jpeg,
jpg, tif, raw, v balíčku ZIP) v minimálním
rozlišení 300 Dpi ve ﬁnálním rozměru
(1:1), ve kterém se použijí (velikost cca
5 MB). E-mailová adresa, na niž budou
fotograﬁe zasílány:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: odkaz ke stažení fotograﬁe, její název, jméno a příjmení autora,

Vláďa Kočička: Magická Náchodská

adresu, kontaktní telefon a e-mail. Jeden
autor může zaslat maximálně 15 fotograﬁí.
Pro děti do13 let je vyhlášena samostatná
soutěž.
Děkujeme a těšíme se na vaše fotograﬁe.
Uzávěrka soutěže je 19. května 2013.

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA BŘEZEN 2013

Milé děti, v březnu jsme na zámku pokračovali v rekordech: odevzdali jste nám 898 kuponů,
druhý nejvyšší počet v celé historii soutěže. Správných odpovědí bylo 890, nesprávných
pouze 8. Je vidět, že Večerníčky na Chvalském zámku u vás sklidily velký úspěch. A kdo
vyhrál v této veliké konkurenci? Ředitelka zámku Alexandra Kohoutová vylosovala tentokrát
dvanáctiletého Martina Nebehaye z Prahy 8. Martin od nás získává komentovanou prohlídku
s rytířem a věcnou cenu.
Otázka víly Ohnivky tentokrát zněla, zda je v některé scéně Autopohádek deštník. Správná
odpověď byla ano, neboť se skrýval u loutek z pohádky Účetní a víla.
Přijďte se určitě podívat na výstavy Jak se žilo v Horních Počernicích a Pohádková půda.
Je pro vás připravena nová otázka a spousta legrace v cirkusovém koutku.

Víla Ohnivka si jednou přečetla ve staré knize, že se na každém správném zámku nebo hradě ukrývá poklad. Okamžitě
začala přemýšlet, kde by mohl být poklad ukrytý na Chvalském zámku. Hledala ho ve studni, ale nenašla. Prohledala
sklepení, ale nikde nic. Dokonce se vyšplhala až na zámeckou půdu, ale ani tam žádný poklad nebyl. Okolo ní chodili
rodiče s dětmi a prohlíželi si výstavy. Najednou jedna maminka povídá své holčičce: Ty jsi můj poklad! Ohnivce to okamžitě
zapálilo: vždyť náš největší poklad jsou děti, a těch je u nás na zámku vždycky dost. Od té chvíle si Ohnivka připadala
náramně bohatá.
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MŠ Chodovická:
Naše zahrada se mění a my s ní
Kácení, stavba, bagr v akci, vysloužilé
prolézačky a zase stavba - na zahradu
Mateřské školy Chodovická nebyl
v posledním roce zvláště pěkný pohled.
Po náročném dokončení nové budovy
ve vypjatých termínech je na přilehlém
pozemku stále ještě k nalezení mnoho
pozůstatků stavební činnosti; travního
drnu zbavený povrch v místech, kde
probíhaly zemní práce, působí bezútěšně, ale to by se mohlo během nadcházejícího jara změnit.
Jak se psalo v minulém čísle HPZ, díky
vstřícnému přístupu Odboru místního
hospodářství MČ Praha 20 se obří
hromada vytěžené zeminy v západní
části zahrady změnila v úpravnou
terénní vyvýšeninu ve tvaru T.

I když bylo běhání po nezpevněném
povrchu zejména po dešti postrachem
maminek, děti si nový prvek zamilovaly.
Výběrové řízení na doplnění herních
prvků, které vypsala počátkem tohoto
roku MČ Praha 20, úspěšně proběhlo.
Vítězem se stala ﬁrma Tomovy parky,
s.r.o. Realizace zakázky proběhne nejpozději do 15. Května. Na zahradě přibudou tři pískoviště, dvě velké houpačky
a několik prolézaček.
V druhé půli dubna byl pod ochranou
zahradního přístřešku instalován zbrusu
nový zookoutek. Prostorný kotec je obydlen dvěma roztomilými bílými králíčky,
které nám věnoval Petr Novotný. Vedle
byla umístěna dřevěná kompostová
ohrádka, na jejíž výrobě se podílely děti
v dopoledním programu. Teď je na osazenstvu školky, aby byla zajištěna stálá
a kvalitní péče o malé tvorečky.
Naše plány na opravu zahradního přístřešku a jeho vybavení jako učebny
v přírodě momentálně narážejí na nedostatek ﬁnančních prostředků – v první
řadě je třeba opravit lepenkovou střechu
a osadit okapy, aby nebyly všechny
další zvelebovací práce znehodnoceny
zatékající dešťovou vodou. Už v minulosti jsme apelovali na
hornopočernické stavební
ﬁrmy, zda by některá byla
ochotna dopomoci školce
k nové střeše na zahradním
přístřešku, a děláme to znovu. Učebna v přírodě bude
cenným prvkem na zahradě,
může být občasně využívána
také žáky základních škol
v okolí a významně přispěje
k rozvoji environmentální
infrastruktury v obci. Pro
začátek jsme vyrobili nízký
plůtek na ohraničení krytého
pracovního prostoru a vymalovali vnitřní stěnu. Učebnu
chceme používat hned, i když
nám zatím bude trochu kapat
na hlavu.

instalaci nových herních prvků vzešlých
z výběrového řízení. Společné posezení
u táboráku bylo velmi příjemné a děti
i dospělí si ho užili.
Ve spolupráci s OMH MČ Praha 20
pracuje školka na grantovém záměru
pro Nadaci Proměny. V případě úspěchu by MŠ Chodovická získala nejen
ﬁnanční prostředky, ale i odbornou
a metodickou podporu pro další aktivity
směřující k přeměně zahrady v prostor
dětmi milovaný a optimálně využívaný.
Základním požadavkem Nadace je,
aby se do tohoto dění účinně zapojili
jak zainteresovaní rodiče a děti z žadatelské školky, tak i její zaměstnanci
a širší veřejnost. Všechnu pomoc
v tomto směru vítáme.
Školka získala souhlas PRE, a.s. k pomalování jižní stěny trafostanice při
ulici U jeslí. Příspěvek na barvy přislíben
nemáme, ale přesto chceme tímto způsobem nevzhlednou stěnu okrášlit. SRPMŠ Chodovická o.s. tímto vyhlašuje
veřejnou soutěž o výtvarné řešení.
Termín příjmu návrhů do 31. 8. 2013.
Podmínky soutěže budou zveřejněny na
www.mschodovicka.estranky.cz.
SRPMŠ Chodovická,
naseskolka2011@seznam.cz

V dubnu proběhla akce
Jarní otevírání zahrady,
kde se sešli zaměstnanci
MŠ, rodiče i děti, připojili
se k nám také žáci 4. C ZŠ
Ratibořická s paní učitelkou
Josefovou. Proměnlivé počasí
nás neodradilo a výsledek
je vynikající, vznikly „živé“
vrbové domečky pod vedením
Hanky Jelínkové, pokusili
jsme se o částečnou stabilizaci pahorku a proběhly další
práce nezbytné pro zdárnou
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Pozvánka na
květnové koncerty
Čt 2. 5. v 18.00
Galerie 14, Černý Most
Koncert absolventů klavírní
třídy I. Likiny
Po 6. 5. v 18.00 Sál ZUŠ
Koncert žáků pěvecké třídy
Z. Hejlíkové
Pá 10. 5. v 17.30 Sál ZUŠ
Koncert žáků klavírního oddělení
Společný koncert se žáky ZUŠ
Praha 5 - Stodůlky
Čt 16. 5. v 18.00 Sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy I. Likiny
a žáků pěvecké třídy Š. Mistrové
Pá 17. 5 v 17.00 Divadlo
Horní Počernice
Hudební odpoledne 2013:
smyčcové orchestry
So 18. 5. od 15.00 do 20.00
areál Chvalské tvrze
Hudební odpoledne 2013: taneční,
jazzové a swingové orchestry
Po 20.5. v 17.00 Libeňský zámek
Koncert žáků ZUŠ na XIX. ročníku
festivalu Libeňské jaro mladých
Út 21.5. v 18.00 Sál ZUŠ
Koncert žáků violoncellové třídy
M. Cibulkové a žáků klavírní třídy
M. Čermákové

Hudební odpoledne 2013
Ve dnech 17. a 18. května se uskuteční už VIII. ročník festivalu studentských orchestrů s názvem Hudební odpoledne 2013. Pátek 17. 5. od 17.00 je věnován smyčcovým
orchestrům v Divadle Horní Počernice.
Zahrají: Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice, Komorní orchestr ZUŠ F. A. Šporka
v Lysé nad Labem, Komorní orchestr BAJKAL ze ZUŠ Praha 10 a Komorní smyčcový
orchestr Fénix ze ZUŠ I. Hurníka, Praha 2.
V sobotu 18. 5., se od 15.00 do 20.00 hodin představí na podiu v areálu Chvalské
tvrze taneční, jazzové a swingové orchestry. Hrají: Junior Band ZUŠ Horní Počernice, Junior Band ZUŠ Litoměřice, Big Band ZUŠ Horní Počernice, The Mole´S Wing
orchestra ze ZUŠ Lounských Praha 4 a Feverband ZUŠ Ilji Hurníka z Prahy 2.

Úspěchy našich žáků v soutěžích
Magdaléna Jansová z ﬂétnové třídy J. Boškové získala v hudební soutěži
Jarní Petrklíč 2013 bronzovou stuhu v kategorii mladší instrumentalisté.
Michaela Tylová a Lenka Hanušová získaly v mezinárodním dětském soutěžním
festivalu tance a hudby Pražský kaleidoskop 2013 zlaté pásmo. Toto ocenění
získal na stejném festivalu také pěvecký
sbor Mozaika.
V krajském kole soutěže žáků ZUŠ ČR
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů uspěly naše žákyně z houslové třídy
V. Matějákové a z klavírní třídy R. Poliakové
takto: Adéla Macháčková /housle/, Sára
Beránková /housle/ a Andrea Krupanská
/klavír/ 3. místo v I. kategorii - tria a kvarte- Adéla Macháčková /housle/, Sára Beránková
ta klasického obsazení s klavírem.
/housle/ a Andrea Krupanská /klavír/

St 22.5. v 18.00 Sál ZUŠ
Koncert žáků houslové třídy
V. Matějákové
Čt 23.5. v 18.00 Sál ZUŠ
Koncert žáků třídy dechových
nástrojů P. Chmelařové
Pá 24.5. v 17.00 Sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy K. Raškové
Po 27. 5. v 18.00
Divadlo Horní Počernice
Koncert absolventů školy
St 29.5. v 17.30 Galerie 14,
Černý Most
Koncert žáků ﬂétnové třídy
J. Boškové
Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice
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Hudební maraton
pražských základních
uměleckých škol
Big Band ZUŠ Horní Počernice se na Staroměstském
náměstí představí v 16.00
Na Staroměstském náměstí se 29. května 2013 uskuteční první
ročník celodenního hudebního maratonu pražských základních
uměleckých škol, nad kterým převzala záštitu radní HMP JUDr.
Helena Chudomelová. V době od 10 do 22 hodin se v centru
hlavního města představí hudební tělesa nejrůznějších velikostí, žánrového zaměření i uměleckých stylů ze ZUŠ zřizovaných
hl. m. Prahou.

Junior Band ZUŠ Horní Počernice

Pražské základní umělecké školy každoročně společně organizují nejrůznější kulturní akce. Takováto úzká kooperace škol
nemá v hlavním městě srovnání a pražské ZUŠ jsou také jediný
segment škol, který za účelem informování pražské veřejnosti
provozuje společné internetové stránky
www.nadosahruky.cz/azus.
Jarní Open Air pod názvem Hudební maraton pražských
ZUŠ bude zahájen v 10 hodin lidovou hudbou a tancem, na
které navážou orchestry a soubory. V odpoledních a večerních hodinách se představí vynikající žákovské Big bandy
pražských ZUŠ. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními
budou moderátoři poskytovat posluchačům nejen informace
o účinkujících a konkrétní škole, ale též o historii a současnosti uměleckého vzdělávání v ČR, pro zahraniční návštěvníky centra Prahy také v angličtině.
Big Band ZUŠ Horní Počernice

NOC
KOSTELŮ
V pátek 24. května 2013
se opět otevřou kostely
pro širokou veřejnost.

k prohlídce sborového
domu, modlitebny
a přilehlých prostor.

Také v Horních Počernicích se několik
církví k tomuto projektu připojilo.
Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen bohoslužebné prostory, ale také si
užít některý z připravených programů.

Od 18. hodin se představí chválící skupina sborové mládeže, která
doprovodí výklad místního faráře
s videoprojekcí o historii metodismu
ve světě, v Čechách a také v Horních
Počernicích.

Evangelická církev
metodistická, která
v H. Počernicích slouží
od 20. let minulého
století, si dovoluje
pozvat všechny zájemce

Myšlenka otevřít kostely v noci
vznikla před osmi lety ve Vídni, kde
také v roce 2005 proběhla první Noc
kostelů – Lange Nacht der Kirchen.
Od té doby se Noc kostelů rozšířila
do dalších evropských zemí. Program
Noci kostelů připravuje nyní v České republice více než 1000 kostelů
a modliteben.
Na setkání s vámi se těší Richard Novák,
farář farnosti Horní Počernice

Budeme rádi, když se programu
zúčastníte a poznáte něco nového
v našem městě. Modlitebna bude návštěvníkům zpřístupněna od 15.00 do
23.00 hodin. Sborový dům ECM se nachází na Křovinově náměstí s číslem
popisným 12/18 a poznáte jej podle
velkého černého kříže s plameny na
fasádě objektu.

22– 23

DDM zve na Den dětí
2. června 2013 od 10.00
do 17.00 v Ratibořické
V neděli 2. června 2013 vás zveme
na Den dětí, který opět pořádáme ve
spolupráci s Městskou policií hl. m.
Prahy a Městskou částí Praha 20.
Těšit se můžete na ukázku výcviku
koní a psů, airsoftovou střelnici nebo
ukázku bojových umění. Děti mohou
na dopravním hřišti získat dětský
řidičský průkaz (nezapomeňte si přinést průkazovou fotograﬁi).
Svou techniku představí i dobrovolní hasiči ze Chval. Zahraje rocková
kapela Robert Hlavatý & Band a duo
ŠarPet s populárními dětskými písničkami. Svou šikovností nás potěší
a pobaví pejskové a králíci z Pet Centra. Na děti čeká pohádková stezka,

Hornopočernický zpravodaj – květen 2013

skákací hrad, coca-cola lezecká stěna
a soutěže o ceny po celý den.
Přijďte se podívat na travnatý plácek
u konečné zastávky autobusu č. 223
v Ratibořické ul. od 10.00 do 17.00.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Král propisek z Horních Počernic
„Moje sbírka čítá přes čtrnáct tisíc
propisovaček a každá jiná“, říká pan
Josef z Horních Počernic, sběratel
propisovacích per s ﬁremním logem.
Jeho vášeň pro sběratelství začala někdy
na rozhraní let 1989 – 1990. Do té doby
používaly české ﬁrmy pro reklamní účely
především odznaky, přívěsky na klíče
a podobně. V porevoluční době, kdy se
v Čechách začaly rodit malé soukromé
ﬁrmy a na český trh pronikat zahraniční
společnosti, objevovaly se ve stále větší
míře propisovací pera s reklamním potiskem. V této době pracoval pan Josef pro
společnost, kde jeho pracovní náplň vyžadovala časté jednání se zástupci různých
ﬁrem. Nepsaným pravidlem při jednáních bývala výměna propisovacích per
s potiskem. Těchto reklamních předmětů
s ﬁremním logem rychle přibývalo, a tak
na popud Josefova kamaráda Standy
vlastně vše začalo. Sběratelů známek, odznaků, mincí či tácků od piva bylo hodně,
ale sběratelů propisovacích per s ﬁremním
logem jako šafránu.
Postupně se tento koníček stal Josefovou sběratelskou vášní. Začal navštěvovat různé veletrhy a výstavy, kontaktoval
řadu známých ﬁrem, jezdil do zahraničí,
ale nejvíce spoléhal na své kamarády,
kteří mu pomáhají sbírku pravidelně
rozšiřovat. Každá návštěva, která za ním
přijde domů, už dávno ví, že by měla přijít nejlépe s propisovacím perem. Často

se stává, že nějaké najde ve
své poštovní schránce.
„K mému srdci přirostly
všechny,“ svěřuje se. Dnes
tedy sbírka pana Josefa čítá
přes 14.000 exemplářů. Tím
ale myslí pouze propisovací
pera s ﬁremním potiskem,
těch ostatních má přes pět
set. Propisovací pera s ﬁremním logem má z celého
světa, například z Fidži,
Cabverdy, Dubaje, Mexika,
Kanady, Egypta atd. Všechny
má vystavené v prosklených
vitrínách, uložené na válendě
a na zemi v jednom panelákovém pokoji. Každé propisovací pero
má své přesné místo a svou historii.
Zvlášť jsou propisovací pera ﬁremní,
zvlášť sportovní, zvlášť třeba poštovní.
Mezi nejcenější kousky patří propisovací pero fotbalového klubu Herta BCS
s vlastní melodií nebo propisovací pero
s logem SC Xaverov Horní Počernice. Má však i netradiční exempláře ve
tvaru kosti, ryby, doutníku nebo rohlíku,
případně celé série propisovacích per,
které jsou uloženy v dřevěných kazetách. V pokoji se svou unikátní sbírkou
tráví každou volnou chvíli. Když jsme si
s panem Josefem povídali, prozradil mi,
že by svoji sbírku v letošním roce rád
rozšířil na 15.000 exponátů.

Čas od času zajde pan Josef na pivo do
restaurace U Voháků nebo k Bobrovi,
kde ukazuje své nové kousky a taky od
kamarádů získává další propisky do své
velké sbírky. “Chtěl bych poděkovat své
rodině, všem kamarádkám, kamarádům,
přátelům, známým, ale i hornopočernickým podnikům, ﬁrmám a provozovnám
za jejich přispění do mé sbírky. Bez
jejich nezištné pomoci bych takové
množství propisek nikdy neshromáždil,” uzavírá naše povídání pan Josef.
Myslím, že po zveřejnění tohoto textu
patnáctitisícovou hranici v brzké době
určitě překročí.
Jaroslav Kočí st.

Staňte se spoluautory Bezstarostné jízdy
Bezstarostná jízda je aktuální dopravní
servis, který si můžete naladit každý
všední den v dopravních špičkách,
tedy ráno od 6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 19.00. Během pořadu
moderátoři neustále sledují situaci
prostřednictvím spolupráce s Policií
ČR, Dopravním podnikem hl. m. Prahy
a Global assistance. Redaktor Reginy
přímo v Dopravním informačním centru

sleduje kamerový systém. Spoluautory
pořadu můžete být i vy. Jednoduše zavoláte na bezplatnou linku 800 900 500,
sdělíte aktuální dopravní informaci a ta
je během několika minut zařazena do
vysílání. Naše řidiče – posluchače Reginy samozřejmé i odměňujeme. Každý
den obdrží jeden telefonující poukázku
na nákup pohonných hmot či večeři
pro dva ve vyhlášené restauraci. Vedle

dopravních informací Český rozhlas
Regina přináší i vyvážený mix hudby,
zpravodajství a zábavy. Více informací
naleznete na regina.rozhlas.cz.
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VELIKONOČNÍ POČERNICKÝ FOTBALOVÝ
COCA COLA CUP
Není to žádný apríl ale skutečnost.
V pondělí 1. dubna se ve sportovním
areálu SC Xaverov Horní Počernice
uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje
COCA COLA CUP pro ročníky 2005
a mladší. Za chladného a větrného
počasí, kdy se střídal déšť s vločkami
sněhu, nastoupily na dvě fotbalová hřiště s umělým trávníkem týmy domácích
kluků SC Xaverov, SK Úvaly, Běchovičtí
sršni, FK Viktoria Žižkov, ABC Braník –
2006, TJ Březiněves a 1. FK Příbram.
Naši kluci začínali s SK Úvaly a utrpěli
první prohru, která je ale nakopla, semkli
se a začali hrát pořádný fotbal. Ve druhém utkání porazili velmi dobře hrající
tým 1. FK Příbram, ve třetím těsně porazili
FK Viktorii Žižkov a hned poté je čekalo
derby s Běchovickými sršni. Pokračovali ve vítězné euforii a zrodilo se opět
vítězství. V předposledním utkání jsme
hráli proti ABC Braník 2006 a velmi dobrý
výkon nám opět přinesl zasloužené
vítězství. V posledním utkání turnaje jsme
nastoupili proti TJ Březiněves. Na vítězné
vlně byli naši kluci ještě dvě minuty před
koncem, ale pak přišel nečekaný obrat,
dvě branky a prohra 3:4. Sen o vítězství
se rozplynul. Turnaj vyhrál tým SK Úvaly,
druzí byli naši kluci z SC Xaverov a třetí
Běchovičtí sršni. Celkově lze podle ohlasů ze všech zúčastněných týmů hodnotit
turnaj velmi pozitivně. Pro některé týmy to
byl první venkovní turnaj po zimní přípravě na hřišti s rozměry, na kterých budou
kluci hrát soutěžní utkání. Po skončení
turnaje jsem požádal jednoho z našich
trenérů Víťu Pecku, který měl na starosti

koučing našeho týmu, aby celý turnaj
zhodnotil. „Turnaj byl organizačně velmi
dobře a pečlivě připraven a výkony všech
týmů přispěly k jeho velmi dobré úrovni,“
řekl trenér. Při hodnocení svého týmu
dodal, že je spokojen nejen s výsledkem,
ale i s předvedenou hrou, k vítězství mu
chyběla i trocha fotbalového štěstí, ale
na druhou stranu ho potěšila hra kluků,
jejich velká bojovnost. Skoro ve všech
zápasech otáčeli nepříznivý stav, na hře
se projevilo zlepšení a hře nechyběla
fotbalovost. Půlroční cílevědomá práce
na trénincích přináší pomalu zasloužené
zlepšení i výsledky.
Hlavním sponzorem turnaje byla ﬁrma
COCA COLA, která velmi dobře zabezpečila pitný režim všech účastníků turnaje,
k vyplnění volných chvil mezi zápasy pak
postavila nafukovací hrad. Dalšími sponzory bylo Pekařství Moravec s velkými
sladkými koláči, restaurace BOBR zase
zaplnila účastníkům žaludky občerstvením a velkým množstvím párků.
Děkujeme Městské části Praha 20
a zejména starostce Haně Moravcové za
záštitu nad celým turnajem, generálnímu
řediteli SC Xaverov Miroslavovi Držmíškovi za pomoc při pořádání turnaje.
Všechny týmy také převzaly ceny a další
ocenění z jejich rukou.
Všem, kteří nám pomohli, přišli se podívat a fandit, mnohokrát děkujeme a doufáme, že se brzy setkáme na podobné
kvalitní akci počernických dětí.
Svatopluk Malina, sportovní manažer SC
Xaverov Horní Počernice

CHVALSKÝ FLORBALOVÝ POHÁR
Turnaj pro základní školy v Horních Počernicích a další subjekty na území MČ Praha 20
Pořadatel: ZŠ Stoliňská
Místo konání: hřiště u ZŠ Stoliňská
Pro koho je soutěž určena:
žáci z 1. až 4. třídy
Datum konání: 22. 5. 2013 od 13:30
(registrace od 12:00)
Rozpis soutěže:
na základě přihlášených týmů
Vedoucí turnaje:
Václav Skočdopole a Iris Dvořáková
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Doplňující informace:
účast zdarma, občerstvení, diplomy
a ceny včetně putovního poháru jsou zajištěny. Za nepříznivého počasí hrajeme
v tělocvičně školy.
Nutné: vlastní výzbroj + pedagogický
doprovod
Vedení školy

Zprávy z oddílu
sportovní
gymnastiky
TJ Sokol
Český olympijský výbor ocenil 19. března
nejlepší úspěšné a zasloužilé trenérky
a cvičitelky za jejich činnost v uplynulých
letech. Cenu za vynikající trenérské úspěchy a za celoživotní lásku ke sportovní
gymnastice obdržela i naše nejzkušenější
trenérka Věra Rosendorfová.
Milá Věro, blahopřejeme Ti a děkujeme
za vše. Do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí, elánu a spokojenosti.
Výbor TJ, trenéři a gymnastky
z oddílu SG

Tři první místa
počernických
gymnastek
V sobotu 23. a v neděli 24. března se
konal 22. ročník Karlovarské číše a naše
děvčata v tomto závodě opět excelovala.
Zastoupení jsme měli ve čtyřech z pěti
kategorií a naše gymnastky obsadily ve
třech kategoriích první místa.

N. Bartůšková, K. Bartošová

Veronika Švábová

Ve starších žákyních zvítězila Nicol
Petříková, čtvrtá byla Karolína Spitzerová. V mladších žákyních nedaly naše
závodnice šanci děvčatům z jiných jednot
a obsadily všechna tři medailová místa.
První byla Lucie Zahradníčková, druhá
Anička Černická a třetí Natálka Králová.
Olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová
s vyznamenanou trenérkou Věrou Rosendorfovou. Na společné fotograﬁi v první
řadě druhá zprava

V kategorii Juniorek zvítězila Veronika
Švábová před Kačkou Sýkorovou.
Holčičky sedmileté a mladší se neztratily
ani v náboru. Nicol Bartůšková byla čtvrtá
a Kristýnka Bartošová šestá.

Zleva A. Černická, L. Zahradníčková,
N. Králová

Celkem se tohoto závodu zúčastnilo
22 našich svěřenek.
Mgr. Lenka Barešová, předsedkyně
oddílu AE a SG

K. Spitzerová, K. Sýkorová, T. Křížová,
V. Švábová, K. Švábová

Zleva N. Petříková, třetí K. Spitzerová

Oddíl všestrannosti v TJ Sokol
Horní Počernice hledá nové cvičitelky a cvičitele
Pro cvičení předškoláků a mladších školáků ve věku od
4 do 7 let hledáme nové cvičitelky nebo cvičitele.Přijďte
mezi nás pracovat s dětmi v oddíle, který má za cíl seznámit malé sportovce
s různým nářadím či náčiním jako jsou lavičky, kruhy, trampolínka, žíněnky,
koza, žebřiny, tyče na šplhání, míče, švihadla...
Cvičíme každý čtvrtek od 16:30 v hale ve Chvalkovické ulici.
Za všechny současné cvičitelky předem děkuji všem, kteří se nad naší výzvou
zamyslí. Pevně věřím, že se s některými z vás v tělocvičně potkáme. Přijďte
pomoci najít dětem cestu ke sportu již od útlého věku.
Další informace na www.sohopo-vsestrannost.estranky.cz.
Věra Korbelová
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MUM Rodinný běh
Ať vyhrají děti, tátové či mámy, hlavně,
že jste v lese s námi!
Rodinné centrum MUM společně s atletickým oddílem TJ Sokol Horní Počernice vás
srdečně zvou na 2. ročník Rodinného běhu, který se uskuteční v úterý 14. května
2013 v 16.00 ve svépravickém lese.
Běh bude odstartován v blízkosti svépravického rybníku Koupaliště. Protože se jedná
o nesoutěžní běh, je také možné startovat kdykoli mezi 16. a 17. hodinou. V cíli na
vás čeká lehké občerstvení a také doprovodný sportovní program. Startovné pro
celou rodinu je 40 Kč, děti které jsou členy atletického oddílu, neplatí. MUM Rodinný
běh je zaměřen na podporu sportu, proto zveme nejen rodiny s dětmi, ale i všechny,
kteří si chtějí společně s námi zasportovat v přírodě na čerstvém vzduchu.
Prvního ročníku našeho běhu se zúčastnilo více než 70 běžců. Věříme, že letos tento
počet odhodlaných sportovců překonáme a užijeme si odpoledne stejně jako loni.

Foto Lucie Krausová

Těšíme se na vás.
Anna Ondriášová, atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice a RC MUM

Šestý ročník Zákruty se povedl
Odpoledne s dopravní tematikou, které
v Horních Počernicích tradičně pořádá
rodinné centrum MUM, bylo letos opravdu vydařené. Nově upravené okolí ZŠ
Stoliňská poskytlo ideální prostor pro
rozličné disciplíny, které mohly absolvovat doslova celé rodiny: od minijízdy
zručnosti pro nejmenší, přes hrátky na
kolečkových bruslích pro každého, až
k rallye autíček na dálkové ovládání,
které si užili zejména tatínci. Doprovázející maminky a babičky zase ocenily
posezení na sluníčku s dobrou kávou
a domácími zákusky.
Osobní nasazení a vstřícnost ředitele
Martina Březiny nám umožnily dokonale
využít zázemí chvalské školy. Funkční
dopravní hřiště se stalo místem pro
osvojování znalostí dopravních značek,
tělocvična se změnila v autodráhu. Nové
in-line hřiště v dolní části areálu obsadila
bruslařská škola Kurzy-inline.cz, kde se

zájemcům dostalo odborného vedení
profesionálních instruktorů. Zajímavou
vsuvkou byly ukázky free-stylové jízdy.
Na odděleném basketbalovém hřišti
se nejmenší návštěvníci proháněli na odrážedlech, koloběžkách a kolech mezi
dopravními kužely a překlápěcími mosty.
Nebývalý zájem tentokrát vzbudily dopravní testy pro děti i dospělé věnované
společností BESIP, malí šikulové měli
možnost za pomoci rodičů vlastnoručně
rozmontovat část motoru. Na hlavním
nádvoří školy si hned několik aktivit
připravili členové Sboru dobrovolných
hasičů Praha – Satalice, vrcholem byla
bezpochyby obří pěnová koupel v závěru akce. Děti odcházely sice mokré,
ale nadšené a velmi čisté! Všichni naši
spolupracovníci se akce zúčastnili bez
nároku na odměnu. Děkujeme.
Milí počerničtí, jsme rádi, že jsme s vámi
mohli strávit toto krásné jarní odpoledne.

Těšíme se na shledanou na 7. ročníku
Zákruty v dubnu 2014. Dávejte na sebe
pozor nejen na silnicích!
Karolína Klímová

Krkonošští lyžníci ze ZŠ Ratibořická
Začátkem března jsme v rámci každoročního lyžařského výcviku pro žáky
II. stupně opět zavítali do Herlíkovic
v Krkonoších. Mimořádné sněhové podmínky, slunečné počasí, výborná domácí
kuchyně a skiareál na vysoké úrovni,
to vše nás provázelo po celou dobu
pobytu. Všichni se naučili lyžovat, a ti,
co lyžovat uměli, se ještě zdokonalili.
Bude nám všem chybět čerstvý horský
vzduch a pohodová atmosféra. Můžeme
jen doufat, že to příště bude minimálně
stejné nebo ještě lepší.
Za všechny lyžařské instruktory
a pedagogický dozor Mgr. Petr Měšťan
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Pozvánka na výstavu Tvůrčí dílna 2013
Jsem nadšený fotograf, a tak jsem oslovil několik
mých stejně nadšených známých dotazem, zda by
měli zájem o společné focení a výměnu zkušeností. Jelikož se můj návrh setkal s nadšením, oslovil
jsem ředitelku Chvalského zámku Mgr. Alexandru Kohoutovou s prosbou o pronájem sklepů
Chvalského zámku na improvizovaný fotoateliér
a ředitelku Ing. Marcelu Davídkovou, CSc. z VOŠ
a SŠ slaboproudé elektrotechniky s prosbou
o zapůjčení ateliérových světel. Od Společenství
Molechet jsme si pak vypůjčili několik rekvizit.
Nebyl stanoven žádný záměr, ale postupně se
toto setkání zaměřilo hlavně na portrétní fotograﬁi.
Zbývalo oslovit modelky a začít fotit.
Setkání se zúčastnilo šest fotografů a dvě modelky: Jana Červenková, Zdenka Hrudová, Milan
Musílek, Jiří Stibor, Nela Wurmová, Michal Zabilanský, Lenka Červenková a Pavla Stiborová, věkové
rozmezí od šesti do šedesáti let. Celkem jsme
pořídili přes 1200 snímků a výsledek byl pro mě
velkým a milým překvapením. Rozhodně budeme
v naší spolupráci pokračovat.
Fotograﬁe si můžete prohlédnout na společné
výstavě ve sklepení zámku. Vernisáž se uskuteční 7. května od 17.00, fotograﬁe zde budou
vystaveny do 9. června.
Za přízeň chci poděkovat Chvalskému zámku,
VOŠ a ŠSSE Novovysočanská a Společenství
Molechet.
Jiří Stibor

Pohled na svět z bicyklu
aneb cesta z Čech
do Jeruzaléma a ještě kousek
Dějepis a zeměpis nám pomáhají poznávat svět. Pokud jsou tyto discipliny
vaším koníčkem a zároveň rádi cestujete,
nejlépe si své znalosti doplníte autentickými zážitky při individuálním cestování bez
cestovních kanceláří a průvodců. Přesvědčil nás o tom prof. Jaroslav Dršata z Univerzity Karlovy, který uskutečnil v letech
2005–2012 několik cest na kole z Čech
až k Rudému moři. Letos v březnu o nich
přišel vyprávět našim žákům a podělil se
s nimi o nejzajímavější zážitky z cestování
po Asii. Nádherné záběry výborně doplňovaly jeho poutavé vyprávění.
Při první přednášce jsme absolvovali
cestu z Istanbulu přes Anatolii na syrskou
hranici. Přitom jsme se dozvěděli i něco
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z historie Malé Asie od starověku přes
rané křesťanství až po 20. století. Druhé
setkání nás zavedlo do zelené i žíznící
Sýrie. Zajímavé byly mimo jiné informace
o náboženských a politických poměrech
v Sýrii a o občanských nepokojích v posledních dvou letech. Navštívili jsme Sýrií,
Libanon a Izrael. Potřetí jsme putovali
Svatou zemí z Damašku do Jeruzaléma
a k Rudému moři s asi nejúchvatnější
zastavením v Petře. Poslední výprava nás
provedla tureckým Kurdistánem se střípky biblické krajiny. Všechna čtyři setkání
představovala pro pozorné posluchače
příjemně i účelně strávený čas.
Učitelé FZŠ Chodovická

Noc s Andersenem 2013
Zase je tu slavný den,
přichází pan Andersen,
objeví se brzy zjara
a pak zmizí jako pára.
Než zmizí jak loňský sníh,
soutěžíme, čteme z knih,
a když jsme už ospalí,
usnem mezi regály…“
Touto básničkou jsme už počtvrté zahájili na detašovaném pracovišti gymnázia
na Černém Mostě Noc s Andersenem,”
napsala Veronika Luxová. Stejně jako
v této škole se podobné akce konaly na
několika místech v Horních Počernicích.
“U nás se děti například dozvěděly o počátcích celého projektu Noc s Andersenem, jak před třinácti lety dvě knihovnice z Uherského Hradiště uskutečnily
tuto akci poprvé. Letos získaly v Dánsku
prestižní mezinárodní Cenu H. Ch.
Andersena, která je vlastně cenou
pro všechny organizátory a účastníky
andersenovských nocí, takže i pro naše
gymnázium,” říká Luxová. Děti poslouchaly ukázky z knihy Děti z Bullerbynu,
kterou ilustrovala, Helena Zmatlíková,
četlo se i ze Švejka od Jaroslava Haška.
Cena nočních spáčů byla udělena za
nejlepší andersenovské básnění, krásné
knihy dostali vítězové soutěže Ilustruj si
vlastní knihu.
V ZŠ Ratibořická byla letošní Noc
s Andersenem už devátá, tentokrát
s tématem Harry Potter a jeho dobrodružství. Žáci prošli celými Bradavicemi,
báli se v zapovězeném lese i tajemném
sklepení. Harry Potter je naučil některá
zaklínadla v Kratiknotově učebně, prošli
slepým bludištěm, skleníkem madam
Prýtové i Příčnou ulicí. Čarodějnického
klání se zúčastnilo 65 malých mudlů
a 35 tajemných osobností a bytostí. Po
rušném soutěžení spočinuli všichni na
karimatkách a ve spacácích si užívali

potěšení z četby knížek či poslechu
Harryho dobrodružství.
V hornopočernické knihovně se
Noc konala už podesáté. Studenti ze
sekundy gymnázia pod vedením PaedDr. Čechákové připravili letos pro malé
účastníky akce dramatizaci pohádky
Fimfárum od spisovatele a herce Jana
Wericha. Z velkého potlesku bylo jasné,
že se dětem v jejich podání velice líbila.
V ZŠ Stoliňská se sešlo téměř 80 dětí
a Noc s Andersenem tady zahájili programem v nedalekém Chvalském lomu,
kde na děti díky obětavosti bývalých
žáků Pavla Jiruše a Vládi Hlavína čekal
ohýnek a hromada buřtů. “Pozvání
přijala i starostka Hana Moravcová, která
odpovídala dětem na zvídavé otázky.
Ve škole se potom četlo, zpívalo, hrály
se hry a povídalo se. Při četbě pohádek
děti poklidně usínaly. Byly tak spokojené, že dokonce navrhovaly, aby se Noc
s Andersenem přeměnila na Víkend
s Andersenem. Nejmladšímu nocležníkovi na Chvalech nebyl ještě ani rok,”
uvedly vychovatelky školní družiny.
Lichožrouti, kvůli kterým doma ráno
spolehlivě najdete jen jednu ponožku,
hajný Robátko nebo Fiﬁnka s vynálezcem Myšpulínem ze Čtyřlístku, tihle
všichni a další hrdinové z dobře i méně
známých pohádek
se v Noci s Andersenem nastěhovali
do sborovny ZŠ
Chodovická, kde
se třináctka dětí
z 1. C vydala spolu
s učitelkou Růženou
Vlčkovou za dobrodružstvím pohádkovou nocí.
-redNoc s Andersenem na detašovaném pracovišti
gymnázia na Černém Mostě

Letošní Noc s Andersenem v ZŠ Ratibořická byla už devátá, tentokrát
na téma Harry Potter a jeho dobrodružství.

Studenti ze sekundy gymnázia Tereza Konejlová,
Jakub Kotrba, Kristýna Hloušková, Josef Knobloch,
Lukáš Pinkas, Matěj Veselovský a Vít Bureš připravili
pro malé účastníky Noci s Andersenem dramatizaci
pohádky Jana Wericha Fimfárum.
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Gymnázium Horní Počernice
slaví dvacet let své existence
Při příležitosti 20. výročí založení gymnázia se zde 29. 5. 2013 v 10.30 uskuteční malá slavnost
s odhalením pamětního tabla. Od 13.00 do 16.00 budou dveře gymnázia otevřeny pro veřejnost
a zvláště pro bývalé absolventy či zaměstnance k přátelskému setkání.
Letos je tomu právě 20 let, kdy bylo
1. září 1993 z iniciativy tehdejšího starosty Horních Počernic Ivana Lišky založeno státní osmileté Gymnázium v Praze 9
v Chodovické ulici. Po dvou letech své
existence byly budovy základní školy
a gymnázia pod patronací Magistrátu
hl. města Prahy a MÚ Horních Počernic
zvýšeny o jedno patro za více než 10
milionů korun. I přesto se gymnázium
po celou dobu tísnilo v přidělených
prostorách, což před pěti lety částečně
vyřešilo zřízení detašovaného pracoviště
v areálu Základní školy Vybíralova na
Černém Mostě. Obě budovy školy jsou
v klidném prostředí okrajové části Prahy
a mimo dopravní ruch.
Dlouholetým ředitelem gymnázia je
PhDr. Jan Podešva, jádro pedagogického sboru tvoří i několik dalších
vyučujících, kteří zde působí téměř od
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založení gymnázia. Po celých dvacet let
je naší chloubou, že se téměř všichni
absolventi - a bylo jich víc než pět set dostávají na vysoké školy a v průběhu
studia jsou uchráněni od negativních
sociálních jevů, jakými jsou toxikomanie, šikana, trestná činnost apod. Nyní
se můžeme pochlubit i velmi dobrými
výsledky, kterých naši studenti dosáhli
u společné části maturitní zkoušky;
patříme k nejlepším gymnáziím v Praze.
Školní klub studentům každoročně
nabízí mimoškolní sportovní i vzdělávací
aktivity. Poznávání evropských souvislostí si studenti trvale prohlubují výjezdy
do zahraničí, například do Francie,
Anglie, Německa, Rakouska, Švýcarska,
Švédska, Chorvatska nebo Španělska.
Při příležitosti 20. výročí založení
gymnázia bude zde 29. 5. 2013 v 10.30
uspořádána malá slavnost s odhalením

pamětního tabla, od 13.00 do 16.00
budou dveře gymnázia otevřeny pro veřejnost a zvláště pro bývalé absolventy
či zaměstnance k přátelskému setkání.
Necháváme na iniciativě absolventů, zda
si zorganizují setkání spolužáků v hornopočernických restauracích (rezervace
jsou nezbytné).
Poděkování patří všem, kteří přispěli
k existenci a rozvoji užitečné a potřebné
instituce, jakou naše gymnázium je. Dvacet let je krásný věk, nezbývá než gymnáziu popřát: Dobrý let do dalších let!
Vedení gymnázia

Historie dávná i nedávná 59

Zemědělství
Radost a nadšení po osvobození z okupace a ukončení druhé světové války
v květnu 1945 přineslo v zemědělství
u nás úkol zabezpečit hospodaření
v podnicích opuštěných dosazenými
Němci a pro nadcházející sklizeň obilovin zajistit pomoc dobrovolníků za lidi,
kteří práci v zemědělství opustili. Na sklizeň brambor a cukrovky byla vyžádána
pomoc německých občanů internovaných ve sběrných táborech před odsunem. V následujícím roce byly národním
výborem organizovány první pracovní
brigády dobrovolníků z řad občanů na
pomoc v období sklizně pícnin / sena /,
žní a na podzim sklizeň cukrovky.
Část Evropy včetně Československa
postihlo v roce 1947 mimořádné sucho
s neúrodou jak obilovin, pícnin i okopanin.
Přes pomoc ze zahraničí se důsledky neúrody v hospodaření zemědělských podniků
projevovaly ještě v dalších dvou letech.
Podle vydaných zákonů ve dvou
etapách proběhla druhá zemědělská
reforma. V první etapě v roce 1945 bylo
provedeno vyvlastnění majetku kolaborantů a zrádců a dosazení správců
z řad občanů Československé republiky. Ve druhé etapě po roce 1948 bylo
provedeno v rámci pozemkové reformy
vyvlastnění pozemků nad 50 hektarů.
To se u nás dotklo téměř všech majitelů
statků.
Vyvlastněná půda byla vložena do zřízených Státních statků. Když záhy poté, pod
tlakem, se majitelé „vzdali“ hospodaření na
ponechaných zbytcích pozemků, byly do
správy státních statků předány i hospodářské budovy s živým i mrtvým inventářem.

prvním předvedení jednoznačné. Kladně
byl hodnocen jeho výkon i vymlácení zrna
téměř bez ztrát. Kriticky bylo hodnoceno
ponechávání vyššího strniště a tím nižšího
výnosu slámy pro krmení i na stlaní a ztráta plev, které zůstaly na poli. Vymlácené
obilí u tohoto typu bylo tříděno do pytlů
na plošině stroje / zvlášť zadina / které
obsluha na plošině kombajnu po zavázání
spouštěla skluzem na pole, odkud byly
po naložení na valník odvezeny a transportovány na sýpku. V roce 1950 byly do
státního statku u nás začleněny všechny
zemědělské podniky s výměrou přes 20
hektarů pozemků. Pro trvající nedostatek
pracovníků v zemědělství, a to i v dalších
letech, byly organizovány zejména na tak
zvané sezonní práce brigády z průmyslových podniků i z vyšších ročníků škol.
U nás to bylo některý rok na sena a dále
na žně a na sklizeň cukrovky. Na jarní
obdělávání cukrovky si statek zajišťoval
pracovní skupinu ze Slovenska.
Před podzimními pracemi dne 3. září 1952
bylo u nás založeno také Jednotné zemědělské družstvo /JZD/. Zakládajícími bylo
16 zemědělců s celkovou výměrou 175
hektarů. Předsedou družstva byl zvolen
Josef Sokol, který byl zároveň v té době
předsedou MNV. V roce 1953 je k zemědělství uvedeno, že se sklizeň obilovin
tak vydařila, že statek i JZD překročily
plánované dodávky do státního fondu.
K dosaženým úspěchům byly pořádány
v sousedních Satalicích okresní dožínky,
kde byly prodávány na organizovaném
trhu různé zemědělské výrobky z rostlinné
i živočišné produkce. Dožínky nečekaně
navštívil i prezident Antonín Zápotocký.
V noci z 29. na 30. 11. vypukl v půdním
prostoru kravína JZD požár, při kterém
mimo střechu shořely i uskladněné tři

vagony sena. Včasný zásah místních
hasičů zabránil větším škodám. V roce
1955, kdy se za členy JZD přihlásili další
zde pracující pracovníci a s nimi i někteří z pomáhajících z různých výrobních
podniků byl předsedou JZD zvolen Jan
Kalíšek, kovář. Za odpracovanou jednotku
JZD vyplácelo 20 korun a k tomu naturálie v hodnotě 7 korun S orbou a dalšími
zemědělskými pracemi JZD pomáhala
strojně traktorová stanice zřízená pro část
okresu se sídlem v Chabrech. Novým
předsedou JZD v roce 1956 byl zvolen
zemědělský odborník Josef Neužil. Tohoto
roku bylo hospodaření družstva rozšířeno
o zahradnictví.
Státní statek procházel v uplynulých
letech častými organizačními změnami.
Vedení statku se přemisťovalo na různá
místa se změnami na vedoucích místech.
Stav častých změn nepříznivě působil na
péči o údržbu hospodářských objektů,
které počaly vykazovat známky chátrání
a navíc ze stájí živočišné výroby docházelo k prosakování jímek a tím znehodnocování pramenů spodní vody. Bylo tomu
jak na hospodářství v H. Počernicích tak
i ve Chvalech, kde dokonce statek musel
hradit dodávku pitné vody cisternou.
Pro ozdravění chovu hovězího dobytka
statek vystavěl u pastvin Na Placinách
letní stáje pro mladý skot.
Úspěšný chov polokrevných koní na
farmě statku na Xaverově byl již několik
let prezentován veřejnosti na vybudovaném závodišti pod lesem na každoročně
pořádaných závodech. V roce 1956 je
navštívilo přes 10 tisíc návštěvníků, mezi
nimiž nechyběli ani znalci a odborníci
v chovu koní. Zájem byl zvýšen zejména
po vítězství koně této stáje ve velké ceně
závodu v Pardubicích. Vítězem se stal kůň
Letec s jezdcem Vavrouškem.
O dalších letech zemědělství u nás opět
v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Vedení státního statku sídlilo tehdy v Jirnech a u nás bylo zřízeno jeho hospodářství se správcem. Xaverov jako specializovaný podnik chovu koní byl tehdy nejprve
ustaven jako samostatný státní statek.
Jako podpora rozvíjení zemědělské
velkovýroby byla prováděna hospodářsko-technická úprava pozemků scelováním pozemkové držby státních statků
a vznikajících Jednotných zemědělských
družstev. Při scelování byly rozorávány
meze a i některé polní cesty vedoucí k pozemkům. Přes tlak na drobné zemědělce
nebylo u nás v roce 1949 JZD založeno.
Do zřizovaných státních statků byla soustřeďována zemědělská mechanizace i ze
zahraniční výpomoci. Při žních 1949 se tak
u nás poprvé předvedl dosud neznámý
stroj - obilní kombajn značky Massey Harris, dodaný Československu jako pomoc
od organizace UNRA.
Hodnocení práce tohoto stroje nebylo
ze strany zemědělských hospodářů při

Při žních 1949 se u nás poprvé předvedl dosud neznámý stroj - obilní kombajn značky Massey
Harris, dodaný Československu jako pomoc od organizace UNRA.
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Úspěšní recitátoři
Ve čtvrtek 7. března 2013 reprezentovalo šest žáků naši školu v obvodním
kole recitační soutěže Pražské poetické
setkání. Největšího úspěchu dosáhli
Zdeňka Horváthová /čestné uznání
v kategorii žáků 8. – 9. tříd/ a Matyáš
Benedikt /1. – 2. místo v kategorie žáků
6. – 7. tříd/ a postupuje do dalšího kola.
T+F Martina Filípková

Knihy v pohybu
aneb byl u nás
Oskar
V březnu k nám zavítala malá pojízdná
knihovna jménem Oskar, novinka
Městské knihovny hl. města Prahy.
Oskar nabízí nejen knížky, ale i možnost
zahrát si deskové hry, využít připojení
k internetu či zahrát si hry na tabletech.
Díky vedoucí oddělení mobilních služeb
Městské knihovny Vandě Fritschové
jsme si mohli jako první prohlédnout
vybavení minibibliobusu a také si trošku
zasoutěžit. Doufáme, že Oskar k naší
škole zase přijede.

Sbírali
jsme,
sbíráme
a budeme sbírat
plastová víčka
Na podzim letošního školního roku jsme
se zapojili do kampaně sbírání plastových víček na pomoc nemocné holčičce
Michalce Laníkové. Do této chvíle se
nám podařilo nasbírat skoro 230 kg.
Do sběru se zapojily všechny třídy naší
školy, nejúspěšnější je doposud třída
6. A s učitelkou Martinou Filípkovou.
Děkujeme Ing. Milanovi Herianovi za
organizaci tohoto úžasného nápadu, jak
můžeme pomáhat. Velký dík patří také
Markétě Herianové, která byla nejrychlejším odvozcem pytlů s víčky z naší
školy. Určitě budeme sbírat dál!
T+F Mgr. Jana Jeřábková

Zábava i učení v klášteře
Zdá se vám návštěva muzea či galerie se zavřenýma očima nemožná? Jde to. Stačí
navštívit Klášter sv. Anežky České a zúčastnit se programu Se zavřenýma očima.
V programu se využívá haptická stezka odlitků sochařských děl středověkého umění.
Třeťáci ze ZŠ Spojenců se tak pokusili vnímat umělecká díla ostatními smysly a se
zavázanýma očima zkoumali a popisovali tvar soch a reliéfů, materiál i pocity z výtvarných děl. Svoje zážitky následně zpracovali v ateliéru, kde každý vytvořil svůj vlastní
reliéf či sošku z hlíny. Všechna díla se označila a vypálila v peci. Průvodkyně dětem
zajímavě vyprávěla o samotném klášteře, o životě Anežky České a ochotně odpovídala na zvídavé otázky dětí. Určitě využijeme nabídku dalších programů v tomto
krásném prostředí.
Akce ve školní družině při ZŠ Ratibořická
naleznete na www.zs-hp.cz sekce DRUŽINA.

Zuzana Kopsová,
vedoucí ŠD při ZŠ Ratibořická

Voláme sluníčko
Venku byla zima a sluníčko se schovávalo za mraky. Do jara bylo ještě
daleko, proto jsme jednoho obzvláště
zamračeného dne začali sluníčko
přivolávat zpěvem písně Jaromíra
Nohavici Voláme sluníčko. Abychom
naše volání podpořili, začali jsme také
sluníčka vyrábět. Ve všech třídách se
malovalo, kreslilo, stříhalo i lepilo. Netrvalo dlouho a sluníčko začalo vykukovat
nejen na obloze, ale i ze všech koutů
ve školce. Část sluníček jsme věnovali
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České spořitelně na Náchodské ulici,
kterou dodnes zdobí. Tím také začaly
přípravy na tradiční velikonoční výstavu.
Letošním tématem byly ovečky ve všech
možných podobách. Chodba v přízemí
se stejně jako v minulosti proměnila
ve výstavní síň, plnou nejkrásnějších
dětských výrobků. K vidění bylo vše, co
k velikonočním svátkům patří. S dětmi
jsme obarvili a ozdobili více než 500 vyfouknutých vajíček, ta papírová jsme ani
nepočítali. Malí návštěvníci měli možnost

si vlastnoručně ozdobit perníček, někteří
se na výstavu vrátili s rodiči a prarodiči
i několikrát.
Koho neodradilo chladné počasí,
odcházel z výstavy s úsměvem ve tváři
a sváteční náladou.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ U Dráčka
v ulici Spojenců Milena Karlecová

Kniha v životě, život v knize
Ve středu 3. dubna se na naší škole konala beseda Kniha v životě, život v knize.
Autorského čtení Lubomíra Müllera z jeho
autobiograﬁcké knihy Schody do nebeského pokoje se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd.
O tom, že autor vyprávěl velmi poutavě,
svědčí následující reakce a dopisy Lubomíru Müllerovi od některých děvčat:
“Chtěla bych Vám poděkovat za opravdu emotivní besedu o šikaně, která
mi pomohla zamyslet se nad tímto
problémem a přenést se přes nepříliš
povedenou minulost. Na vše nyní pohlížím úplně jinak. Beseda mě nadchla
natolik, že jsem si knihu objednala
a nedočkavě na ni čekám.”
“Pro mě byla Vaše beseda zajímavá pře-

devším v tom, že jsem mohla vidět někoho, kdo takový příběh zažil. Obdivuji
Vás, že jste schopen o takových věcech
mluvit. Nikdy jsem si nedokázala představit, že by se něco takového mohlo
vůbec někomu stát, a že bych se s ním
mohla setkat. Musí to být neuvěřitelně
těžké mluvit o tom před lidmi, i když jste
se z toho možná vypsal ve své knize.
Vaše kniha tím, že je z reálného života,
podle mě získala neuvěřitelnou důvěryhodnost, jakou má jen málokterá knížka.
Už když jste nám četl ukázky, kniha
na mě zapůsobila natolik, že jsem si
dokázala alespoň představit vaše strasti
a radosti, i když se jim zcela porozumět
nedá. Obdivuji Vás, že máte takovou sílu

mluvit o své minulosti.”Lubomír Műller
je velice zajímavý člověk. Více se o něm
a jeho tvorbě můžete dozvědět
na www.lubomir-muller.cz.
Hedvika Zmeková,
ZŠ Stoliňská

Velikonoce v ZŠ Spojenců
Škaredá středa nebyla v naší škole škaredá, přestože venku mrzlo a sněžilo. Škola
se rozzářila žlutou barvou oblečení, čepic, klobouků, ozdob do vlasů, bot ale i brýlí.
Když nepřišlo jaro, přišlo aspoň teplo, radost a dobrá nálada.
Dobrou náladu měly i žákyně z kroužku zumby, které se pod vedením učitelky
Dvořáčkové zúčastnily soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví v ZŠ Petřiny.
Před vystoupením bylo velké napětí a také trochu nervozity, ale pak přišla krásná
odměna – postup do O2 arény na republikovou přehlídku. Co víc jsme si mohli přát?
Snad už jen ten příchod jara...
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Duben – měsíc bezpečnosti jsme věnovali
dopravní výchově a ochraně zdraví
V rámci projektového dne si žáci zopakovali zásady první pomoci a prakticky
si vyzkoušeli jednoduché ošetření
zraněného kamaráda, seznámili se
s hasičskou výstrojí a chováním v případě požáru, obdivovali vycházkovou i zásahovou požární uniformu
a potěžkali si boty, které používají
hasiči při zásahu. Hodně se věnovali
také bezpečnosti silničního provozu.
Ráno přijeli do školy netradičně na koloběžkách a v ochranných přilbách. Na
prostranství před školou pak prakticky

řešili simulované dopravní situace. Ze
všech sil se snažili dodržovat dopravní
předpisy a řídit se bez chyb dopravním
značením. Nakonec si ještě zopakovali
povinné vybavení jízdního kola a dopravní značky. Celé dopoledne svým
mladším spolužákům pomáhali žáci 5.
ročníku, kteří si již potřebné znalosti
a dovednosti osvojili v předchozích
ročnících. Domů se všichni rozcházeli
připraveni se v nadcházejících teplých
dnech prohánět na kolech a koloběžkách bezpečně a bez úrazu.

Jarní intenzivní jazykové
kurzy s English Extra
v plném proudu

Velikonoční štafety se letos
netradičně uskutečnily až
po velikonočních svátcích

První byl určen pro zájemce z 8. a 9.
ročníků a proběhl v komorní a uvolněné
atmosféře. V jednotlivých lekcích i při
závěrečném pátečním vystoupení se
opět potvrdilo, že Fran je skvělý člověk
a výborný pedagog. Hned první den si
získala sympatie svých studentů. Společně připravili velmi milé vystoupení
inspirované soutěží X faktor, součástí
programu byly i krátké prezentace dětí
o anglickém sportu, hudbě nebo jídelníčku. Děti se jen nerady s Fran loučily.

Čekali jsme na lepší počasí, a vyplatilo
se. V úterý 16. 4. běhali žáci 1. stupně
s pomlázkami už za úplně jarního
počasí a žákům 2. stupně, kteří soutěžili
o sladké odměny ve středu 17.4., svítilo
dokonce už letní sluníčko. Každá třída
postavila družstvo z deseti borců – pěti
dívek a pěti chlapců. Jen prvňáčci měli
pro svůj křest v soutěži malou úlevu
– běhali půlkolo na atletické dráze
školního hřiště, od druhé třídy každý
závodník běžel se štafetovým kolíkem-pomlázkou kolo celé.
Proběhnutím posledního závodníka
cílovou čarou se započítával celkový
čas třídy do pořadí v jednotlivé kategorii. Sladká odměna a diplom čekaly
při vyhlášení výsledků na všechny
zúčastněné.

Ve čtvrtek 18. dubna se družstvo chlapců z 5. A zúčastnilo
turnaje ve vybíjené Preventan Cup,
který se konal na ZŠ Albrechtická ve Kbelích. Naši chlapci ve své skupině přehráli
všechny soupeře a ve ﬁnále se utkali o 1. a 2. místo s domácím mužstvem Kbely.
Přestože domácí byli podporováni davem fanoušků, naši chlapci je po těžkém zápase porazili. Obsadili 1. místo a postupují do kvaliﬁkace na krajské ﬁnále.
Všem chlapcům děkuji za
vzornou reprezentaci školy.

Tradiční Aprílový běh s kuřetem pořádal 4.
dubna SK Jeseniova. Z našich chlapců se
nejlépe vedlo Filipovi, který doběhl na 2.
místě, Jan obsadil 9. místo. Z děvčat byla
nejlepší Vivien ze III. A, která obsadila 7.
místo.

Vychovatelky ŠD připravily
pro děti a rodiče tradiční
velikonoční dílničky
Poděkování patří žákům ze školního
klubu a paní učitelce Vlčkové, kteří
pomáhali s výrobou dekorací i s organizací.

Příspěvky zaslaly Mgr. Jana Valentová, Mgr. Jiřina Lišková,
Mgr. Naďa Štoﬁlová, J. Remešová a vychovatelky ŠD FZŠ Chodovická.
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Na skok v dětském domově

Naše želízka mezi oceněnými

Před Velikonocemi jsme opět navštívili
dětský domov ve Volyni. Konala se zde
Stonožka, což je den otevřených dveří
spojený se spoustou zábavy. Pomáhali
jsme s přípravou celé akce a odpoledne
pak vyrazili s dětmi na procházku. Druhý
den jsme děti učili plést pomlázky a poté
se zúčastnili sportovního dne. Loučení
bylo smutné, ale děti z Volyně slíbily, že
nás brzy navštíví v Praze.
Míša Hladilová

Na Chvalském zámku se u příležitosti
Dne učitelů předávala ocenění vybraným pedagogům a studentům.
Na naši školu putovaly hned dva diplomy. Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byla oceněna profesorka
PhDr. Lenka Bednářová, za mimořádný
čin získala cenu studentka 4. ročníku Andrea Heřmanská. K slavnostní atmosféře
přispělo i vystoupení smyčcového kvarteta ZUŠ pod vedením učitele Vacka.
Andrea Heřmanská

Nejen Evropský parlament
Za poznáním Štrasburku a vybraných
belgických měst, mezi nimiž nemohl chybět Brusel, se v březnu vydala skupina
studentů ze SOŠ pro administrativu EU.
Zajímali se nejen o architekturu Antverp,
Brugg, Gentu nebo Leuvenu, ale také
o činnost Evropského parlamentu
a Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku, které navštívili.
Díky předem zajištěné ochutnávce měli
všichni rovněž možnost okusit typickou
belgickou čokoládu a pralinky.
Monika Duchková

Až za velikou louži,
přímo do New Yorku
Náš výlet do města, které nikdy nespí,
jinak přezdívaného Big Apple, se nám
opravdu vydařil. Nadšení z nás přímo
vyzařovalo, když jsme procházeli barevným Central parkem, viděli až „za hory
a doly“ z Empire State Buildingu, fotili
nádherný noční Brooklyn a chodili po
opravdu dlouhém Brooklynském mostě.
Zavzpomínali jsme i na padlá dvojčata,
užívali si větrnou plavbu k soše Svobody
a bavili se při nakupování. Prošli jsme
mnoho zábavných a památných míst,
mimo jiné i největší muzeum, ve kterém
se točil známý ﬁlm „Noc v muzeu“. Zájezd byl přínosný i z hlediska jazykového, rozhodně jsme si vylepšili angličtinu
a rozšířili naše obzory. Děkujeme panu
řediteli za milý a spolehlivý doprovod.
Veronika Koubíková

Návštěva z věznice Jiřice
Naši školu navštívili příslušníci Vězeňské
služby ČR z věznice Jiřice spolu s tiskovou mluvčí a třemi odsouzenými ve
výkonu trestu odnětí svobody. Besedy
se zúčastnili studenti třetích a čtvrtých
ročníků oboru právní administrativa.
Tisková mluvčí věznice studenty seznámila s chodem nápravného zařízení, dozvěděli se podrobné informace o výkonu
trestu odnětí svobody, o právech i povinnostech odsouzených. Poté se osobně
představili odsouzení a seznámili nás se
svými případy. Následovala volná diskuse se zajímavými dotazy odsouzeným.
Příslušník eskorty Vězeňské služby ČR
popsal svou práci ve věznici a ukázal
veškeré vybavení zásahové jednotky.
Studenti si mohli „na vlastní kůži“
vyzkoušet např. způsoby poutání nebezpečných vězňů.
Jana Hadová

Maturitní maratón odstartoval
Druhý dubnový týden se pro studenty
čtvrtých ročníků naší školy stal pomyslnou startovní čárou maturitního běhu.
Proběhly praktické maturitní zkoušky ve
všech třech oborech. Studenti museli
zúročit své znalosti z diplomatického
protokolu, práva a veřejné správy. Letos
u nás maturuje rekordních 240 studentů.
Držíme jim palce, aby všichni úspěšně
proběhli pomyslnou cílovou páskou.
Mgr. Petra Bergmannová, učitelka
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12. mezinárodní sraz
motocyklů Böhmerland
v sobotu 25. května 2013 od 9 hodin
v areálu Chvalské tvrze
pořádá Jiří Zezulka ve spolupráci s ÚMČ Praha 20

Počernické
kuře pomáhá
Výtěžek ze symbolického vstupného
na letošní ročník Počernického kuřete ve výši 6.534 Kč odeslali skauti
na konto celostátní sbírky Pomozte
dětem.
Děkujeme
všem, kteří
přispěli na
dobrou věc.
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BĚH NADĚJE
V KLÁNOVICÍCH
11. května 2013 v 10.00
V sobotu 11. 5. 2013 se bude v Klánovicích konat
šestý ročník Běhu naděje, který pořádá Masarykova ZŠ Klánovice společně s Místním úřadem.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu, kteří si rádi zaběhají na čerstvém vzduchu. Kromě příjemného prostředí
Klánovického lesa si užijete i doprovodný program s hudbou, soutěžemi, občerstvením a kulturním programem.
Součástí dopoledne bude úspěšný knižní bazar, který
pořádá už poněkolikáté klánovická knihovna. Na své si
přijdou běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích,
chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci,
která zasahuje do života mnoha lidí. Výtěžek běhu je celý
věnován na výzkum rakoviny. 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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Carrier chladicí technika CZ s. r.o.
hledá k okamžitému nástupu
pracovníka/pracovnici na pozici

NOČNÍ A VÍKENDOVÝ
OPERÁTOR CALL CENTRA

s pracovištěm v Praze 9, Horní Počernice
Náplň práce - příjem telefonických hlášení poruch
- kontaktování servisních techniků
- zadávání dat do systému SAP
- noční a víkendové recepční služby
Požadavky - uživatelské znalosti práce na PC
- základní znalost AJ
- velmi dobré komunikační schopnosti
- trestní bezúhonnost
V případě vašeho zájmu nám prosím zašlete váš profesní
životopis na adresu vachova@carrier-cht.cz, nebo přímo
volejte na tel.: 281095448.
S vašimi údaji bude zacházeno důvěrně.
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Inzerce
REVOLUČNÍ LÉČBA PLAZMOVÝM
GENERÁTOREM ÚČINNĚ ZBAVÍ VAŠE
TĚLO VIRŮ, BAKTERIÍ, PARAZITŮ
A PLÍSNÍ (BORELIE, HERPES,
CHLAMYDIE, CHŘIPKA, AKNÉ, EFEKT
I CUKROVKA, ARTRITIDA,
MIGRÉNY, ZÁVISLOSTI)!
1 APLIKACE = 21 MIN = 210 KČ!
HORNÍ POČERNICE TEL. 602295182
INTENZ. PĚTIDENNÍ KURZY SRPEN
AJ PRO DĚTI, OD ZÁŘÍ DOUČ. AJ,
NJ–POSLECH EMAILEM KONVERZ.
INFO: 775021174
HÁJEK – ZEDNÍK – MALÍŘ. PROVÁDÍM
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE
REKONSTR. BYTŮ, DOMŮ
A NEBYTOVÝCH PROSTOR
MOBIL 777670326
PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ V UL.
ŠTVERÁKOVA TEL. 608542625
AUTOŠKOLA P+R,
WWW.AUTOSKOLA-HOLESOVICE.CZ,
KONDIČNÍ JÍZDY, VÝCVIK A VÝUKA
PRO ŘP SK. B, JEZDÍME I V H.P.
TEL. 723289236, 605592199
NABÍZÍM VÝUKU AJ DOMA
400 KČ/HOD. LYM@CENTRUM.CZ
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ NJ,
PŘÍPRAVKA K MATURITĚ,
PŘEKLADY Z I DO NJ
TEL. 728477308 MORAVCOVÁ

FOTBALOVÁ ŠKOLA
B. SMOLÍKA A R. BEJBLA
PRO DĚTI 6–16 LET.
WWW.FS-BOS.WBS.CZ
IVA.BOS@SENDME.CZ
604587737

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ,
AUDIT, EK. PORADENSTVÍ
(ZA ROZUMNÉ CENY)
WWW.UCETNICTVI-MIKULAS.CZ
TEL: 602 395 677

FIRMA BOS – VŠE NA FOTBAL
VÝHRADNÍ DOVOZCE HOLANDSKÉ
ZNAČKY BELTONA A FRANCOUZSKÉ
ZNAČKY TBS – MÓDA A OBUV.
SÍDLO FIRMY HORNÍ POČERNICE,
TEL. 604587737,
IVA.BOS@SENDME.CZ,
WWW.BELTONA.CZ
WWW.TBSBOS.CZ

ČISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKÉ
ULICI 21 V HORNÍCH POČERNICÍCH
VÁM STÁLE NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY.
PO–PÁ 8–12, 14–18 H.
TĚŠÍME SE NA VÁS
HELENA ŠVARCOVÁ A KOL.

ČIŠTĚNI KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA
ZDARMA. TEL. 605567053
!!!VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
POZŮSTALOSTI, SKLEP.
ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
AJ. ODPADUK LIKVIDACI.
TEL. 777 227 840
KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY,
ČIŠTĚNÍ, REVIZE, T. 775132921
ODHADY NEMOVITOSTÍ
A PROJEKTY PROVEDE RYCHLE
SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA
TEL. 281924588, 602970835
HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
GARÁŽE V HOR. POČERNICÍCH.
TEL.: 602249964

AUTOŠKOLA TRIUMF V H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY,
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLATRIUMF.CZ,
TEL. 603418333, 281920134
REST. U VOHÁKŮ V HP PŘIJME
SAMOSTATNOU SERVÍRKU S PRAXÍ
TEL. 728 607 652
KOUPÍM MENŠÍ STAVEBNÍ POZEMEK
V H. POČERNICÍCH
TEL. 608064066
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDR. BARBORA DIEPOLTOVÁ
AXMANOVA 131, PRAHA 9 - KLÁNOVICE,
TEL. 281861830, 604887365
KOMPLEXNÍ ODBORNÁ PÉČE
O PACIENTY S CUKROVKOU.
DOBRÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
BUS 303, 261.

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ
NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, GARÁŽE,
PRŮKAZ ENERG. NÁROČNOSTI
KVALITA, ROZUMNÁ CENA
ING. BEJČEK TEL. 777236906
OPRAVY PRODEJ VÝKUP
STAROŽITNÝCH HODIN A HODINEK
TEL. 604433420
BROUŠENÍ NOŽŮ A NŮŽEK
BAZAR UL. NÁCHODSKÁ
U ZASTÁVKY LUKAVECKÁ
TEL.: 773 337 907
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU.
TEL.: 286 891 400
STŘÍHÁNÍ PSŮ VŠECH PLEMEN
DENNĚ-TEL. 604618540
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Táòa Macholdová
a
Radovan Pauch
Vás srdeènì zvou
na zahájení výstavy
obrazù
"Interference"
2. 5. 2013 v 18 hodin
v galerii Chvalského zámku

výstava probíhá
od 30. 4. do 2. 6. 2013
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, Horní Poèernice
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