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ČERVEN PATŘÍ DĚTEM
PŘEDPRÁZDNINOVÁ NABÍDKA KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ



Hornopočernický zpravodaj – červen 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v  červnu 2013červnu 2013

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Na titulní straně fotografi e Pavla Vágnera ze soutěže Horní Počernice mýma očima

do 16. 6.  VÝSTAVA POHÁDKOVÁ PŮDA VE SKLEPENÍ ZÁMKU  CHVALSKÝ ZÁMEK

1. - 16. 6.   TALENT HORNÍCH POČERNIC: VÝSTAVA NA TÉMA ŠKOLA A MY  CHVALSKÝ ZÁMEK

1. 6.   17.00 a 21.00 STVOŘENÍ SVĚTA /HRAJE DS ZEPTEJTE SE KOCOURA/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

2. 6.   17.00  FIMFÁRUM /HRAJE HYNKOVO HRAVÉ DIVADLO LITOMĚŘICE/   DIVADLO V PŘÍRODĚ

3. - 7. 6.   TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DDM   DDM RATIBOŘICKÁ

3. 6.   18.30  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY D. KALLMÜNZERA  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

4. 6.  18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY 3 DIMENZE    CHVALSKÝ ZÁMEK

4. 6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY Z. BANDÚROVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

4. 6.  10.00 ZA POHÁDKOU DO KNIHOVNY: ČTENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI KNIHOVNA HP

5. 6.  15.00 ZA POHÁDKOU DO KNIHOVNY: ČTENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI KNIHOVNA HP

5. 6.  17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY KAREL VYSUŠIL: OBRAZY, KOLÁŽE, GRAFIKA   DŮM UMĚNÍ NA CHVALSKÉ TVRZI 

5. 6.  17.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY TALENT HORNÍCH POČERNIC – ŠKOLA A MY   CHVALSKÝ ZÁMEK

5. 6.  18.00  KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ  GALERIE 14, ČERNÝ MOST

6. 6.  18.00  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY K. VACKA CHVALSKÝ ZÁMEK

7. 6.  17.00  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY E. BELCHIKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

7. 6.  21.00  MRŇOUSKOVÉ /HRAJÍ POČERNÍČCI/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

8. 6.  17.00 a 21.00 MRŇOUSKOVÉ /HRAJÍ POČERNÍČCI/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

9. 6.   17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY ZÍRÁNÍ – PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ   KOČÁROVNA CHVALSKÉHO ZÁMKU

9. 6.  17.00  MRŇOUSKOVÉ /HRAJÍ POČERNÍČCI/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

10. 6.  17.30  ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ  KLÁŠTER EMAUZY

11. 6.  14.00  ZÁMECKÉ POSEZENÍ S JANEM MARUŠKOU O FINSKU   CHVALSKÝ ZÁMEK

11. 6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ A. TRIEBENEKLOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

12. 6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY P. CIBOCHA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

13. 6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY J. GONZÚRA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

13. 6.  18.00 KARNEVAL HUDBY: KONCERT SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ GALERIE 14

13. 6.  21.00  LEDOZEM /HRAJÍ POČERNÍČCI/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

14. 6.  17.00  KONCERT ŽÁKŮ SAXOFONOVÉ TŘÍDY T. KRÁLOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

14. 6.  21.00  LEDOZEM /HRAJÍ POČERNÍČCI/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

15. 6.  17.00 a 21.00 LEDOZEM /HRAJÍ POČERNÍČCI/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

16. 6.  15.00  AUGENBLICK: KONCERT HEBREJSKÝCH A ŽIDOVSKÝCH PÍSNÍ CHVALSKÝ ZÁMEK

16. 6.  17.00  ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA /ZBRASLAVSKÁ KULTURNÍ SPOLEČNOST/ DIVADLO V PŘÍRODĚ

17. 6.  18.00  PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI PARTY: KONCERT ŽÁKŮ SAXOFONOVÉ TŘÍDY P. FIEDLERA A BIG BAND ZUŠ HP DIVADLO H. P.

17. 6.  18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT KYTAROVÉ TŘÍDY Z. STIBORA GALERIE 14, ČERNÝ MOST

17. 6.  18.30  KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ K. BÁRTOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

19. 6.  16.00–19.00 VŠECHNA POČERNICKÁ SPORTOVIŠTĚ, JSOU OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST 

18. 6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY R. POLIAKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

19. 6.  17.00 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ABSOLVENTŮM ZUŠ CHVALSKÝ ZÁMEK

20. 6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY L. VAŇKOVÉ FILINY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

20. 6.  21.00  ROZMARNÉ LÉTO /DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

21. 6.  21.00  ROZMARNÉ LÉTO /DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

22. 6.  9.00–15.00 KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMENE PSŮ SHELTIE  CHVALSKÝ ZÁMEK

od 22. 6.  POKLADY NA CHVALSKÉM ZÁMKU: HLAVOLAMY, MODELY LETADEL A POKOJÍČKY PRO PANENKY CHVALSKÝ ZÁMEK

22. 6.  21.00  ROZMARNÉ LÉTO /DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME/  DIVADLO V PŘÍRODĚ

23. 6.  15.00 SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, RYTÍŘŮ A PRINCŮ A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY POKLADY CHVALSKÝ ZÁMEK

23. 6.  21.00  ROZMARNÉ LÉTO /DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME/ DIVADLO V PŘÍRODĚ

 

Srdečně zveme na Zámecké posezení
v úterý 11. června 2013 od 14 hodin
Naším hostem na Chvalském zámku bude Ing. Jan Maruška
Člen fi nské sekce Severské společnosti několik let působil jako obchodní rada Českého 
velvyslanectví v Helsinkách. O zajímavé zkušenosti, které při svém pobytu nasbíral, 
se podělí na besedě a při poutavé obrazové projekci o zemi tisíců jezer.
Těšíme se na vás.
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Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE

AKTUÁLNĚ
■   DOTACE EU NA ZATEPLENÍ 

MŠ SPOJENCŮ
Zateplení MŠ Spojenců je plánována na 
rok 2013. V rozpočtu MČ Praha 20 byla na 
tuto akci vyčleněna částka 9.000.000 Kč.
Z fondů EU máme přislíbenou dotaci ve 
výši 3.687.840 Kč. Smlouva o poskyt-
nutí dotace bude podepsána po výběru 
zhotovitele.

■   NÍZKOPRAHOVÝ KLUB
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
v Horních Počernicích dosud navštívilo 
celkem 80 dětí, cca 15 denně pravidel-
ně. Jedná se o žáky ze všech ZŠ v dané 
lokalitě. S šestnácti dětmi byla uzavřená 
dohoda o poskytování sociální služby 
v nízkoprahovém zařízení podle zákona 
108/2006 a vyhl. 505/2006. Tyto děti 
začaly pravidelně navštěvovat zařízení 
zcela dobrovolně a bez nátlaku. To je 
rozhodně úspěšný začátek, což je pod-
statou nízkoprahové práce.

■   SETKÁNÍ STAROSTŮ
Starostka MČ Praha 20 pozvala staros-
ty okolních městských částí a obcí na 
Chvalský zámek na jednání o memorandu 
o společném postupu při přípravě a reali-
zaci silničního propojení nadřazené komu-
nikační sítě I/12, D11 a R10. Kromě toho 
bylo předmětem jednání o spolupráci na 
tvorbě územního plánu a rozvoje cestovní-
ho ruchu v okrajových částech Prahy.

Od 6. května 2013 má ÚMČ Praha 20 
novou tajemnici, Mgr. Alenu Naidrovou.

CO PLÁNUJEME
■   E-AUKCE
Z důvodu úspory nákladů za teleko-
munikační služby a energie plánujeme 
oslovit fi rmy, které se zabývají realizací 
e-aukcí. Tuto službu by mohl využít jak 
ÚMČ, tak domácnosti v Horních Počer-
nicích, případně také fi rmy.
Po realizaci poptávky na tuto službu 
a jejím vyhodnocení budete detailněji 
informováni v následujících číslech HPZ.

CO VÁS TRÁPÍ
■   REKONSTRUKCE 

KOMUNIKACE VE ŽLÍBKU
Výsledkem stále probíhajících jednání 
s TSK je následující harmonogram prací: 
do konce května připravit dokumentaci 
pro stavební povolení, zažádat o staveb-
ní povolení a TSK vypíše výběrové řízení 
na zhotovitele. V září předpokládáme 
zahájení rekonstrukce 1. úseku od ko-
nečné stanice autobusu po ul. Běluňská. 
Současně bude připraven návrh objízd-
né trasy a zpracovaná studie o zatížení 
jiných komunikací.

■   HERNY
RMČ zaslala své připomínky k návrhu 
obecně závazné vyhlášky, kterou se sta-
noví místo a čas, kde lze provozovat lo-
terie a jiné podobné hry. Rada souhlasila 
se zachováním provozoven kolaudova-
ných jako herna tak, jak Rada hl. města 
Prahy stanovila pravidla pro udělení sou-
hlasu, tedy v omezené provozní době 

do 24:00 a s ukončením provozu do 31. 
12. 2014. To znamená, že od roku 2015 
by v HP neměla být už žádná herna. 
Celé znění návrhu vyhlášky je na webu 
ÚMČ v záložce Strategický plán. 

■   DOPRAVA
V květnu proběhlo jednání s občany 
ohledně připomínek k dopravní studii. Dis-
kuse byla chvílemi bouřlivá, ale konstruk-
tivní. Jsem velmi ráda, že některým našim 
občanům není budoucnost HP lhostejná. 
Opět se ukázalo, že doprava a její řešení 
je hlavním problémem naší MČ. Stanovili 
jsme komisi složenou z občanů, která 
bude poradním orgánem starostky. Za 
setkání na zámku všem děkuji. 

CO NÁS TĚŠÍ
■   HSHP HOKEJ
Gratulujeme hokejovému týmu HC Horní 
Počernice ke krásnému 3. místu v druhé 
nejvyšší soutěži PLLH. Je to skvělý výkon. 
Náš tým je v soutěži nováčkem, přesto 
dosáhl tohoto krásného výsledku a záro-
veň nejlepšího celkového umístění v jeho 
historii.

■   AKTIVITY MÍSTNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovníci místního hospodářství dokon-
čili čištění komunikací a čištění chodníků 
do konce května. V jarních měsících se 
pracovníci odboru MH podíleli na přípravě 
těchto akcí: Počernické kuře, Čarodějnice, 
Rodinný běh o.s. MUM, Jarní výstava v ZŠ 
Bártlova, Hudební odpoledne ZUŠ na 
Chvalské tvrzi a Den dětí DDM.

Vážení hornopočerničtí spoluobčané,

začátek června je už více než šedesát let 
spojený s Mezinárodním dnem dětí, který 
má světovou veřejnost upozornit nejen 
na dětská práva a potřeby, ale hlavně 
podporovat přátelství mezi mladými lidmi. 

Hornopočernický DDM připravil pro naše děti v neděli 2. červ-
na celodenní bohatý program a následně týden otevřených 
dveří. Protože se nezadržitelně blíží prázdniny a s nimi – dou-
fám – i krásné letní dny, nabízíme vám už skoro letně a hlavně 
sportovně laděný Hornopočernický zpravodaj. Mnozí z vás 
máte už jasnou představu o dovolené; někdo se nechá zlákat 
dálkou exotických zemí nebo adrenalinovými zážitky, leckdo 
však například kvůli fi nanční situaci tráví prázdniny a dny volna 
doma či v okolí svého bydliště. I to je jeden z důvodů, proč jsme 
se rozhodli seznámit vás s devíti hornopočernickými sportovišti 
v naší městské části, které můžete během léta plně využívat. 
Nový projekt komise sportu začíná 19. června a jeho cílem je 
propagace míst, kde můžete zdarma provozovat nejrůznější 
individuální i kolektivní sportovní aktivity se svými dětmi.

Na konci května nás potěšil už sedmý ročník – a opět 
skvělý! – festivalu studentských orchestrů a mladých mu-
zikantů především z hornopočernické ZUŠ, otevřeli jsme 
coworkingové centrum MUMraj, výborně u nás funguje 
nízkoprahové centrum pro děti a mládež, v červnu pokračuje 
43. ročník festivalu Divadlo v přírodě, který i dětem nabízí 
mnoho krásných představení. Jak jistě víte, s divadelním fes-
tivalem je neodmyslitelně spojeno jméno režiséra Vladimíra 
Stoklasy, jehož osmdesátiny jsme společně oslavili koncem 
května. Jménem svým i redakční rady Hornopočernického 
zpravodaje mu ještě jednou přeji vše nejlepší a děkuji jemu 
i všem, kteří se u nás dětem a mládeži věnují.

Přijměte tedy naše pozvání na všechny akce, o nichž se více 
dočtete uvnitř čísla. Zkuste si udělat čas a využijte bohaté na-
bídky Chvalského zámku, knihovny, MUMu a dalších organiza-
cí, které pro naše děti připravily mnoho zajímavých programů. 
Krásný začátek léta vám přeje

Hana Moravcová
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Informace z provozu místního hospodářství
Zpomalovací prahy 
V ulici Do Svépravic ve směru na Dolní 
Počernice byl instalován nový asfaltový 
zpomalovací práh, protože původní plas-
tový práh byl někým neustále záměrně 
odstraňován. Současně bylo obnoveno 
vodorovné dopravní značení přechodu. 
Výměna dvou provozem poškozených 
zpomalovacích prahů se provádí také 
v ulici Vysokovské a Běluňské, kde jezdí 
linky MHD. Z důvodu velkého dopravního 
zatížení zde bylo nutné provést i opravu 
podkladních vrstev komunikace.

Slavnostní otevření 
kompostárny
V úterý 21. května byla za účasti zástup-
ců Státního fondu životního prostředí 
ČR, České inspekce životního prostředí, 
Hlavního města Prahy, Městské části 
Praha 20 a dalších hostů slavnostně 
otevřena komunitní kompostárna, která 
byla vybudována s přispěním dotace 
z fondů Evropské unie v rámci Operač-
ního programu životního prostředí.
Celkové náklady na stavební úpravy 
plochy a strojní vybavení představují 
9.310.918 Kč. Z této částky činí dotace 
celkem 7.687.628 Kč. Podíl MČ Praha 
20 je 1.623.290 Kč.
Komunitní kompostárna bude zpraco-
vávat pouze odpad z veřejné zeleně na 
území Městské části Praha 20 a odpad 
ze zeleně od občanů převzatý do sběr-
ného dvora v Praze 20. Zkušební provoz 
kompostárny byl zahájen v září 2012 
a potrvá do 30. června 2013.
Rada MČ Praha 20 schválila bezplatné 
poskytnutí kompostu občanům v množství 
0,5 m3 na popisné číslo za kalendářní rok.
Komunitní kompostárna v Praze 20 Hor-
ních Počernicích je prvním realizovaným 

projektem svého druhu pro zkvalitnění 
životního prostředí a ve snaze předchá-
zet hromadění odpadu na území hl. m. 
Prahy. Provoz komunitní kompostárny 
zajišťuje Odbor místního hospodářství 
ÚMČ Praha 20, který je také provozova-
telem sběrného dvora. 

Přistavení kontejnerů 
na objemný odpad 
V 1. pololetí 2013 bude průběžně dle har-
monogramu přistaveno na níže uvedená 
místa 20 velkoobjemových kontejnerů na 
odpad. Do kontejnerů lze odkládat ob-
jemný odpad (nábytek, matrace, dřevo, 
PVC, koberce, hadry, stará okna atd.). 
Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný 
odpad, pneumatiky, elektroodpad, suť, 
větve, listí, tráva, plasty, sklo, papír a žele-
zo. Tyto materiály by měly být odkládány 
do sběrného dvora nebo do barevných 
kontejnerů na tříděný odpad.

Kontejnery budou přistaveny vždy 
v neděli od 9 do 13 hod. na těchto 
místech:
1.  Parkoviště u křižovatky Mezilesí - 

Běchorská za benzinovou pumpou 
Benzina. 

2.  Ratibořická, u odbočky k DDM a ZUŠ 
3.  Jeřická – křižovatka s Chvalkovickou, 

u barevných kontejnerů na tříděný odpad 
4. Křovinovo náměstí 
Termíny přistavení kontejnerů: 
1. a 2. místo 7. července, 4. srpna, 
1. září, 29. září, 20. října, 24. listopadu 
3. a 4. místo 21. července, 18. srpna, 
15. září, 6. října, 10. listopadu 

Jaroslav Píša, 
vedoucí místního hospodářství

Úřad MČ Praha 20 
vyhlašuje soutěž 
o nejhezčí rozkvetlé 
okno, balkon a dům 
v Horních Počernicích
Přihlásit můžete nejen květinovou výsad-
bu, ale i rozkvetlé části domů a zahrad 
spoluobčanů, kteří mají každoročně 
nádhernou květinovou výzdobu a ze své 
přirozené skromnosti se do soutěže ne-
přihlásí. Přihlásit se můžete prostřednic-
tvím e-mailu, telefonicky nebo osobně 
na níže uvedených kontaktech. 
Uzávěrka přihlášek je 28. 6. 2013. 
Uveďte adresu, kde se nachází objekt 
přihlášený do soutěže, jméno toho, kdo 
podává přihlášku, včetně telefonního 
kontaktu. Focení přihlášených květi-
nových výzdob bude probíhat během 
letních měsíců. V průběhu září budou 
ze všech soutěžících vybráni vítězové 
všech tří kategorií. Stejně jako tomu 
bylo v minulém roce, vítězové obdrží 
v kategorii okno nebo balkon poukázku 
na nákup materiálu v hodnotě 500 Kč 
a v kategorii dům v hodnotě 1000 Kč.

Bc. Lenka Tomsová, referentka 
pro koncepci a projektování zeleně

Úřad městské části Praha 20
OMH, odd. péče o zeleň a kompostárny
Jívanská 635193 21 Praha 9
Horní Počernice
Tel.: 271 071 632, 601 388 910
e-mail: Lenka_Tomsova@pocernice.cz

Starostky Prahy 20 
Hana Moravcová, 
vedoucí místního 
hospodářství 
Jaroslav Píša 
a místostarosta 
Tomáš Kádner při 
slavnostním otevření 
kompostárny.
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Nízkoprahový klub v Horních Počerni-
cích určitě má čím zaujmout. Mezi dětmi 
a teenagery se o něm stále více ví a hlav-
ně spousta z nich už nakoukla i za jeho 
dveře v prozatímních prostorách sportov-
ního areálu SC Xaverov. A nejen nakouk-
la, přicházejí opakovaně. Jiní přivedou 
kamarády, kteří nemají co dělat a chtějí si 
ve svém volnu zahrát stolní fotbálek nebo 
na počítači. Další přijdou proto, že mají 
problém. Ve škole nebo v rodině, kde tře-
ba vztahy rodičů nejsou zrovna vyladěné 
na optimální vlně. Dítě pojednou neví, jak 
se s mrazivou atmosférou domova vyrov-
nat. V klubu najde zázemí. Vysokoškol-
sky vzdělané kontaktní pracovníky, kteří 
umějí naslouchat, ale především vnímat 
a podat pomocnou ruku v hledání řešení. 
S pevným zázemím u nás nízkoprahový 
klub Neposeda působí už půl roku, před-
tím nabízeli jeho pracovníci v Horních 
Počernicích terénní sociální službu. Více 
si přečtete v článku vedoucího našeho 
klubu Jirky Mataje.

Ráda bych ještě zmínila společnou akci 
MČ Praha 20 a o.s. Neposeda – Taneční 
workshop. Konal se na sklonku dubna, 
díky laskavému pochopení ředitele 
Březiny v tělocvičně ZŠ Stoliňská. A moc 
se povedl.
Talentovaný tanečník z Horních Počernic 
Šahen Chačatrjan po celý den zdarma 
učil zájemce základní taneční kroky ve 
stylu Hip-Hop, někteří taneční talenti se 
dokonce odvážili i na triky pro pokročilé! 
Lektor Šahen si se svými jen o málo 
mladšími svěřenci povídal nejen o Hip-
-Hopu a jeho fi lozofi i, ale naučil je i triky 
a kombinace na přání. „Všiml jsem si,“ 
řekl s úsměvem, „že když dorazili starší 
zájemci o tanec, menší děti znejistěly. 
Přál bych si vytvořit v Počernicích taneč-
ní partu. Lidi, co jsou kamarádi a bez 
ohledu na věk milují muziku a pohyb 
a společným tancováním dovedou vyjá-
dřit své pocity a postoj k životu!“

Šahen na podzim 
připravuje pro zájemce 
taneční kurzy Hip-Hopu. 
V těchto dnech mu ale můžeme držet 
palce všichni – sám se totiž připravuje 
na maturitu!

Mgr. Alena Štrobová, radní

„No, kde seš? Co tam děláš? Přijď do klubu a dělej, jsou tu všichni!“ Podobné rozhovory po telefonu slýchají pracovníci 
NZDM HoPo téměř každý den, když se začínají scházet klienti. Pro zařízení, které vzniklo teprve loni v říjnu, je to velký 
úspěch. Naší organizaci se v úzké spolupráci s městskou částí Praha 20 podařilo rozjet službu pro místní dospívající. 
Nyní slaví půl roku své existence.

Městská část Praha 20 usilovala 
o zřízení nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež několik let. Dlouho však 
scházel vhodný prostor. Vloni se jej díky 
velkému úsilí zástupců městské části 
konečně podařilo získat. Jak se ale ta-
ková služba rozjíždí? Naší výhodou bylo 
to, že jsme mohli navázat na dvouletou 
tradici terénní práce s dospívajícími 
v lokalitě. Začínali jsme tedy doslova 
na ulicích, kde jsme mluvili s mladými 
lidmi a představovali jim nově vznikající 
klub. Také jsme obešli všechny místní 
základní školy. Naší snahou je, aby se 
do budování klubu dospívající co nejvíce 
zapojili. A tak jsme vyhlásili třeba akci 
Natři nám to!, během níž jsme společně 
vymalovali prostory. Ty však bylo třeba 
nejdříve vybavit.
V této fázi nám opět pomohla městská 
část. Díky její fi nanční podpoře tak brzy 
nastala „vybalovací éra“. Postupně se 
nám z krabic podařilo vyskládat a posklá-
dat všechen nábytek i vybavení. Obojí 
dospívající velmi ocenili. Už nehrají jen 
stolní fotbálek, deskové hry a nesedí jen 

u počítače. Brzy si zvykli i na zájem pra-
covníků, kteří s nimi mluví o tom, co nové-
ho se děje ve škole, doma nebo v partě. 
Mladým lidem poskytujeme prostor, kde 
mohou otevřeně mluvit o všem, co je těší 
i trápí. Nabízíme pomocnou ruku v situa-
cích, které by sami řešili jen obtížně.
V současné době klub navštěvuje 
v průměru 15 dospívajících denně, 
celkem téměř osmdesát mladých lidí, 
ale skoro každý den přichází někdo 
nový, koho přivedou kamarádi. Nepo-
levili jsme ani v terénní práci. Alespoň 
jedno odpoledne týdně se pohybujeme 
také v ulicích městské části a mluvíme 
s mladými lidmi, kteří do klubu z nej-
různějších důvodů nechodí. Podařilo 
se nám uspořádat turnaj ve fotbale 
a taneční workshop, jednou týdně jsme 
zavedli klub s programem a využíme in-
dividuální konzultace. Pokračujeme ve 
spolupráci s místním úřadem, základ-
ními školami i s místní školní psycho-
ložkou. Do příštího půl roku si kromě 
zajištění stabilního fi nancování přejeme, 
aby se služba dále rozrůstala a našli 

k nám cestu všichni, kterým můžeme 
nějakým způsobem pomoci.
Mgr. Jiří Mataj, vedoucí Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež HoPo

Chceme vám všem moc poděkovat za pomoc 
při sbírání víček pro naši Michalku. Udělalo nám 
to velkou radost. Díky vám se podařilo nasbírat 
neuvěřitelných 45.400 kg (z Horních Počernic 
a okolí se odeslalo přes 7,5 tuny), a my můžeme 
Michalce pořídit nejen autosedačku a polohovací 
pomůcky, ale i zdravotní kočárek a další potřebné 
věci. Každý z vás na tom máte velkou zásluhu. 
Moc vám děkujeme a vážíme si vaši pomoci! 

Velice děkujeme Milanu Herianovi, který nám 
se sbírkou a její organizací nejvíc pomáhal, také 
Daně Mojžíšové a Lence Bartákové, díky kterým 
se o akci dozvědělo tolik lidí. Každému, kdo 
se jakkoliv zapojil, patří velký dík. Pokud máte 
možnost, určitě sbírejte víčka pro další potřebné. 
Tahle sbírka je důkazem, že lidé dokážou myslet 
na druhé a pomáhat.

S pozdravem rodina Láníkova

Neposeda umí!

Náš „nízkoprah“ po půl roce existence

Poděkování za sbírání víček pro Michalku
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Využijte počernická sportoviště 

Zveme rodiny a všechny zájemce na místa, kde si u nás mohou 
protáhnout tělo. Z podnětu MČ Praha 20 a komise sportu v Hor-
ních Počernicích se 19. června 2013 uskuteční projekt, jehož cílem 
je propagace míst, kde se dají zcela zdarma provozovat nejrůz-
nější sportovní aktivity, individuální i kolektivní. V den zmíněné 
sportovní ochutnávky, v době od 16 do 19 hodin, máte příležitost 
si všechna naše sportoviště vyzkoušet. Pro snazší orientaci je při-
pravena mapka, kterou naleznete na webových stránkách MČ Pra-
ha 20, případně si ji můžete vyzvednout v recepci MČ Praha 20. 
Mapka obsahuje veřejná sportoviště a popis sportovních aktivit, 
kterým je možné se na jednotlivých stanovištích věnovat. Vezměte 
si sportovní oblečení, dětem něco k snědku a pití, sportovního 
ducha a hurá do toho! Na sportovištích vás očekávají dobrovolníci 
a seznámí vás s nabídkou sportovních aktivit, pomohou s metodi-
kou, zapůjčí nutné sportovní potřeby a hlavně se budou vám i va-
šim dětem věnovat. Sportování musí být zábavné, protože naším 
cílem je především motivovat děti a jít jim příkladem. A odměna? 
Ideální by byla taková, která naše děti dostane od počítačů, table-
tů, Ipodů a jiných vymožeností zpátky na hřiště a do přírody. Takže 
19. června pro to společně uděláme první krok.

Seznam míst, 
kde můžete sportovat

1)  Sportovní hřiště u ZŠ Stoliňská na Chvalech: 
jízda na in line bruslích, fl orbal, kopaná, střelba na bránu 
o ceny, jízda na koloběžce, kole, tříkolce, skok do dálky, 
hod oštěpem
Dopravní hřiště ZŠ Stoliňská na Chvalech: 
jízda zručnosti, jízda na koloběžce, dopravní výchova, 
herní prvky pro rozvoj motoriky

2)  Fotbalový stadion SK Slavia Praha: 
prezentace fotbalu na hlavním hřišti

3)  Sportovní hřiště Lhotská: 
skákání panáka, gumy a švihadla

4) Sportovní hřiště Jeřická: 
centrum lanových aktivit, basket

5)  Sokol: 
hřiště, tenis, kopaná, nohejbal, volejbal, všestranné 
sportovní dovednosti, atletika

6) Březový háj v Domkovské: 
lanové centrum

Pozvánka pro neorganizované sportovce na sportoviště v Horních Počernicích 
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7)  Sportovní hřiště v areálu FZŠ Chodovická 
a ZŠ Ratibořická: 
volejbal, aerobic, atletické disciplíny, fl orbal, vybíjená, 
přehazovaná, házená, skok do výšky a skok do dálky
ZŠ Ratibořická – tělocvična: možnost shlédnout trénink 
gymnastiky a aerobiku 
Hřiště za DDM: volejbal, míčové hry

8) Sportovní hřiště Čuřinka: 
nohejbal

9)  Sportovní hřiště Ruprechtická: centrum motoric-
kých dovedností, trenažér vodního lyžování, chůze na 
chůdách pro malé i velké, chůze na improvizovaných 
chodidlech, tzv. bobky

10) Tenisový areál Sokol: 
exkurse po novém areálu 

11)  BIKE RANCH: 
cyklistický výjezd do Klánovic pod vedením profesio-
nálních cyklistů. Sraz v 18.00, dle počasí výlet cca na 
dvě hodiny. Pro děti od 12 let, helma je povinná. 

Těšíme se na vaši účast a velmi uvítáme, pokud se rozhodnete 
spolu s námi se na sportovním odpoledni v Horních Počernicích 
podílet. Na září 2013 připravujeme tento projekt s týdenní časo-
vou dotací. Případní spolupracovníci se mohou hlásit u Jaroslava 
Kočího na tel.: 775 313 281.

PhDr. Martin Březina
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V kategorii Výrazná pedagogická 
osobnost získala hlavní cenu MČ 
Praha 20 Mgr. Marie Ešnerová. 

Na prvním stupni FZŠ 
Chodovická působí 
od roku 2003, nyní učí 
první třídu. Podílí se na 
výuce písma Comme-
nia skript a  ráda při 
své pedagogické práci 
využívá zejména prvky 
dramatické výchovy. 
Žáky vede k samostatnosti, logickému 
myšlení a aktivitám ve třídě. Citlivě vní-
má vztahy mezi dětmi, podporuje jejich 
vzájemnou komunikaci a přátelské 
vazby. Žáci i kolegové dobře vědí, že 
učitelské povolání je pro ni posláním. 

Mgr. Hana Žáčková

Vyučuje na druhém 
stupni ZŠ Ratibořická 
český jazyk a především 
výtvarnou výchovu. 
Právě tady je stěžejní díl 
její práce. Má originální 
výtvarné nápady, schop-
nost probudit fantazii 
žáků a vést je zároveň 
k lásce k výtvarnému 
umění. Má upřímný vztah k dětem, je 
přímá, důsledná a laskavá. Věnuje se 
i řadě obecně prospěšných projektů, 
propaguje například projekt na pomoc 
nevidomým Neviditelné výstavy nebo 
pomoc dětem prostřednictvím organi-
zace UNICEF.

Mgr. Lucie Svozilová

Působí na prvním stupni 
ZŠ Stoliňská. Žádného 
ze svých žáků nenechá 
na pochybách o tom, 
že je pro ni jedinečný. 
Učí od r. 1999, v roce 
2000 nastoupila do ZŠ 
Stoliňská jako učitel-
ka druhého stupně. 
Pedagogická práce je pro ni splněním 
životního snu. 

V kategorii Ocenění za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost získala 
hlavní cenu MČ Praha 20
Mgr. Alena Novotná

Působí v ZŠ Spojenců 25 let a je výraz-
nou pedagogickou osobností. Podílí 
se na tvorbě školního vzdělávacího 

programu a  plní funkci 
primárního preventisty. 
Mezi její záliby patří 
výtvarná výchova, což je 
znát na krásné výzdobě 
školy. Dlouhá léta vedla 
kroužek šikovných rukou 
a jógy. Docházejí za ní 
její bývalí žáci, aby se 
pochlubili se svými úspěchy. Zůstává to-
tiž trvale v srdcích svých žáků nejen jako 
pedagog, ale i blízký člověk a přítel. 

Mgr. Jitka Kittlerová

Učí na FZŠ Chodovic-
ká na prvním stupni 
od r. 1992. Díky svým 
výrazným pedagogic-
kým kvalitám se stala 
jednou z nejžádanějších 
elementaristek na škole. 
Těm úplně nejmenším 
školáčkům v první a dru-
hé třídě se věnuje s nesmírným zájmem, 
pochopením a citem pro jejich potřeby. 
Dokáže je výborně motivovat a zaujmout 
a zároveň podporuje jejich pozitivní vztah 
ke škole a vzdělávání. 

Mgr. Hana Burešová

Na druhém stupni ZŠ 
Ratibořická začala učit 
v roce 1997. Jejími 
aprobačními předměty 
jsou matematika a fy-
zika a je předsedkyní 
předmětové komise 
přírodovědných před-
mětů. Je hlavní organi-
zátorkou soutěže ve sběru papíru nebo 
projektu školní mléko a ovoce do škol. 
Stále se aktivně vzdělává a neztrácí 
krok s dobou. Patří k respektovaným 
pedagogům, kteří rádi poradí ostatním 
v oblasti komunikačních technologií.

PaeDr. Lenka Bednářová

Profesorka Lenka Bedná-
řová působí na SOŠ pro 
administrativu Evrop-
ské unie jako učitelka 
českého jazyka, literatury 
a základů společenských 
věd. Zúčastnila se přípra-
vy státní části maturitní 
zkoušky z českého jazy-
ka a literatury. Její zásluhou se studenti 
této školy umístili na 3. místě v hodnoce-
ní výsledků státní části maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury ze všech 
středních odborných škol z celé České 
republiky. 

Mgr. Alena Adamcová

Působí na ZŠ Stoliň-
ská a ke svým žákům 
přistupuje s nesmírnou 
empatií, vede je k samo-
statnosti, odpovědnosti 
a znalostem. Za dobu 
svého působení zde vy-
chovala mnoho dobrých 
žáků. I když jsou dnes 
už dospělí, dodnes je pro ně spojena 
tím nejkrásnějším způsobem s jejich 
dětstvím a dospíváním, se školními 
zážitky a cestou do života. 

Ocenění pro vynikající žáky 
a studenty a za mimořádné činy

V letošním roce se sešlo více mimo-
řádných žákovských a studentských 
činů. Jsou za nimi příběhy, které 
svědčí o vztahu k druhému člověku, 
o schopnosti pomoci v nouzi. Vypovídají 
o pochopení, schopnosti vcítit se do 
problémů ostatních a o hluboké lidskos-
ti. První čtyři ocenění jsou dobrovolníci 
Aktivačního centra v ZŠ praktické a spe-
ciální v Bártlově ulici.

Tereza Moudrá

V době školní docház-
ky v ZŠ Stoliňská byla 
jednou z nejvýrazněj-
ších osobností projektu 
Setkávání, v němž se 
setkávaly děti z její 
školy s dětmi se zdra-
votním handicapem ze 
ZŠ praktické a speciální 
Bártlova a Dětského centra Paprsek. 
Schopnost pomáhat a vcítit se do živo-
ta dítěte s postižením jí zůstala i poté, 
kdy se stala studentkou SOU gastrono-
mie a podnikání. Ve svém volném čase 
se zcela přirozeně věnuje práci s men-
tálně a fyzicky postiženými klienty. Je 
nesmírně obětavá, trpělivá a vstřícná 
a vždy ochotná pomáhat. 

Informace ze školství
Jak jsme vás už informovali v minulém čísle HPZ, při příležitosti Dne učitelů 2013 
byli oceněni pedagogové, žáci a studenti z hornopočernických škol. Za dlouholetou, obětavou 
a úspěšnou práci ve školství byla letos vůbec poprvé uvedena do Sborovny slávy Věra Dolečková. 
Z rukou starostky Hany Moravcové, místostarosty Tomáše Kádnera a radní Aleny Štrobové převzali 
pedagogové a studenti ocenění v následujících kategoriích: Výrazná pedagogická osobnost, 
Dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost, Ocenění pro vynikající žáky a studenty za mimořádné činy.
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Kristýna Shejbalová

Práci se zdravotně 
handicapovanými dětmi 
začala vnímat během 
projektu Setkávání, do 
kterého se zapojila od 
začátku, a vždy byla 
ochotna pomoci. Dnes 
studuje SOŠ pro admi-
nistrativu Evropské unie 
a kamarádům se zdravotním postiže-
ním se věnuje ve volném čase. Vždy 
má spoustu nápadů, které by jim mohly 
zpříjemnit život. Je citlivá, laskavá, ale 
především umí naslouchat potřebám 
druhých.

Jindřich Havránek

Žák 9. ročníku ZŠ Stoliň-
ská se projektu Setkávání 
pravidelně účastní od 
jeho vzniku. Mezi dětmi 
se zdravotním handi-
capem si dokázal najít 
kamarády a hodně pro 
ně znamená. Vymýšlí pro 
ně aktivity a snaží se o to, 
aby byl jejich život příjemnější. Má v sobě 
hluboce zakořeněnou schopnost pochopit 
druhého člověka.

Anna Štrobová

Chodila do ZŠ Spojen-
ců a dnes je studentkou 
Gymnázia Špitálská. 
K dobrovolnictví 
v Aktivačním centru ve 
škole v Bártlově ulici se 
dostala přes své kama-
rády a okamžitě se stala 
jeho součástí. Kromě 
práce v centru působí i jako dobrovol-
ník v organizaci UNICEF. Členkou týmu 
dobrovolníků v Bártlovce je už od jeho 
založení, a jak sama říká, je šťastná, 
že může být součástí centra a podílet 
se na pomoci druhým lidem. Navíc tu 
našla bezvadné kamarády mezi dobro-
volníky, učitelkami i klienty.

Andrea Heřmanská

Andrea studuje ve 
4. ročníku SOŠ pro 
administrativu Evropské 
unie. Dne 29. ledna 
2013 večer poskytla ve 
stanici metra Náměstí 
republiky první pomoc 
muži, který se vážně 
zranil při pádu z eskalá-
toru. Poté okamžitě přivolala lékařskou 
pomoc a Policii ČR. Tímto mimořádným 
činem prokázala občanskou odpověd-
nost, obětavost a hlubokou lidskost.

Tomáš Mladý, Dominik Svoboda, 
Vladimír Šperl a Lukáš Steiner

Žáci ZŠ Stoliňská na konci minulého 
roku viděli při cestě ze školy starší 
ženu, která ležela na schodech u kos-
tela sv. Ludmily. Nezaváhali ani na 
okamžik a ihned jí přispěchali na po-
moc. Přivolali záchrannou službu, která 
paní ošetřila a převzala do následné 
péče. Záchranáři chlapce pochválili za 
výborné jednání a pomoc, kterou paní 
poskytli.
 
Cenu za významný přínos pro rozvoj 
školství v MČ Praha 20, dlouhodo-
bou výbornou práci a při příležitosti 
životního jubilea převzala Mgr. Jana 
Neudertová, ředitelka ZŠ Ratibořická.

Působí zde od roku 1990, 
ředitelkou je od 1. 8. 
1996. Patří k pedagogům, 
kteří toho mnoho vědí ne-
jen o dětském světě, jeho 
problémech i radostech, 
ale také o nejnovější tech-
nice pro výuku, moderni-
zaci školy a její rozsáhlé 
rekonstrukci. Podporuje veškeré aktivity 
dětí a dokáže velmi citlivě vnímat jejich 
potřeby. Stejně tak podporuje ve vzdělání 
a kreativitě tým svých kolegů. 

Mimořádné ocenění Sborovna slávy 
udělila MČ Praha 20 letos poprvé. 
Za dlouhá léta práce ve školství ji 
převzala Věra Dolečková, která se 
24. května 2013 dožívá významného 
životního jubilea. 

Celý život se aktivně vě-
novala pedagogické prá-
ci v rámci obvodu Praha 
9. Dodnes vitální dáma 
stále ještě jezdí jako 
pedagogický doprovod 
na školy v přírodě se 
ZŠ Ratibořická. Bývalá 
aktivní sportovkyně 
vynikala zvláště ve volejbale, kde v roce 
1957 získala za Slavoj Praha mistrov-
ský titul přeborníka republiky a v letech 
1953 – 1972 hrála I. a II. volejbalovou 
ligu. Poté se stala významnou posilou 
Sokola Horní Počernice. Je stále aktivní, 

má řadu přátel a příznivců nejen pro svůj 
pozitivní postoj k životu, ale především 
pro obětavý vztah k druhým lidem. Do 
Sborovny slávy ji navrhli její bývalí žáci 
a rovněž členové místního Sokola.

Mgr. Alena Štrobová, radní

Slavnostním odpolednem provázeli
Adélka Frolíková a Martin Filip ze ZUŠ
Horní Počernice.

Foto: Ondřej Sedláček a Martin Březina

Ocenění za mimořádné činy: 
Anna Štrobová, Tereza Moudrá, Kristýna 
Shejbalová a Jindřich Havránek s ředitel-
kou ZŠ praktické a speciální v Bártlově ulici 
Mgr. Alžbětou Cibochovou.
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Vzpomínka na Františka Lettla
Dne 9. června 2013 uplyne 50 let, co zemřel 
všemi milovaný pan František Lettl. Stále na něho 
vzpomínají synové Jaroslav, Josef a Václav s rodinami.

PROGRAM ZO SENIOŘI V ČERVNU 2013
STŘEDA 5. ČERVNA VE 14.00 
VYCHÁZKA DO BOTANICKÉ ZAHRADY 
NA SLUPI A NA VÝSTAVU KAKTUSŮ
SRAZ VE STANICI METRA Č. MOST V 9.30
VEDE LIBUŠE FROUZOVÁ

ÚTERÝ 11. ČERVNA VE 14.00 
ZÁMECKÉ POSEZENÍ S ING. JANEM 
MARUŠKOU O ZEMI TISÍCŮ JEZER
ÚTERÝ 11. ČERVNA
VYCHÁZKA PRŮHONICKÝM PARKEM
SRAZ V 8.30 U METRA C – OPATOV, BUS 325, ODJ. V 8.50
VEDE ZDENA ČERNÁ

STŘEDA 12. ČERVNA VE 14.00
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V KLUBOVNĚ
STŘEDA 19. ČERVNA
VÝSTAVA PLAKÁTŮ ALFONSE MUCHY 
V OBECNÍM DOMĚ
SRAZ V 9.00 V METRU Č. MOST 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 60 KČ, VEDE ILONA JUKLOVÁ

ČTVRTEK 20. ČERVNA
LODÍ PO VLTAVĚ
SRAZ V 8.50 HOD. V METRU Č. MOST
SNÍŽENÁ CENA 60 KČ, VEDE OLDŘICH ABT 

NÁŠ PROGRAM BUDE POKRAČOVAT OPĚT V ZÁŘÍ.

PŘEJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM PĚKNÉ PROŽITÍ 
LETNÍCH MĚSÍCŮ, HEZKÉ POČASÍ A POHODU.

ILONA JUKLOVÁ A LIBUŠE FROUZOVÁ, 
VÝBOR ZO SENIOŘI HORNÍ POČERNICE

TEL.: 721 002 992, 607 172 008

NAŠI JUBILANTI V ČERVNU

MLEJNKOVÁ JINDŘIŠKA
BRYKSOVÁ KAMILA
VESELÁ JARMILA
HURYCH VÁCLAV
MARKOVÁ KVĚTUŠE
NOVOTNÁ LUDMILA
ŠAFAŘÍK PŠTROSZ ALEXANDER
VOKŮRKOVÁ ANNA
HLADÍK JIŘÍ
ŠIMANOVÁ ZDENKA
VIDĚČAN LADISLAV
BUŠEK MIROSLAV
ČECHOVÁ SOŇA
KOHOUTOVÁ RŮŽENA
MALEČEK ANTONÍN
SHEJBAL JAROSLAV
TOUŠKOVÁ MARTA
ZIMOVÁ RŮŽENA
JANDUSOVÁ OLGA
KULHAVÁ MILADA

NOVOTNÝ LADISLAV
VLKOVÁ VLASTA
HRABIECOVÁ MARIE
KAVÁLKOVÁ LIBUŠE
KOSKOVÁ JARMILA
MŰLLEROVÁ EVA
NĚMEC STANISLAV
PANKRATZ JAN
POKORNÁ DANUŠE
VNUKOVÁ MARIE
DAŘÍLKOVÁ EVA
HAVEL ZDENĚK
HOLUŠA LUBOMÍR
HRABIEC RADOMÍR
KRISTEN ZDENĚK
KULHAVÝ JAROSLAV
NOVÁKOVÁ LIBUŠE
SEDLÁČKOVÁ BLANKA
ŠIMKOVÁ KATEŘINA
TVRDÍKOVÁ JIŘINA

VOTAVA ANTONÍN
WARAUSOVÁ EVA
HURTA JOSEF
MAZANCOVÁ KVĚTOSLAVA
POKORNÁ ZDEŇKA
PŮR LADISLAV
RUDOLFOVÁ ANNA
SVOBODOVÁ ALENA
ŠEJVL LADISLAV
VOLF KAREL
BOHUSLAV JIŘÍ
ČERMÁKOVÁ STAŇKOVÁ ALENA
KALINOVÁ VĚRA
KOVAŘÍK FRANTIŠEK
NEMGOVÁ JARMILA
SMLSALOVÁ JAROSLAVA
SOUKUP JAROMÍR
SVOBODA PETR
ŽÁČEK LEO

Jménem místní organizace Svazu postižených civi-
lizačními chorobami bych chtěla poděkovat starostce 
Haně Moravcové, radní Aleně Štrobové a všem z MÚ 
Praha 20, kteří pro nás připravují programy a akce. Děku-
jeme za jarní ples seniorů a za květiny pro paní Krajňáko-
vou, která nedávno oslavila narozeniny.
Přeji vám všem hezké prázdniny, užijte si rekondiční 
a ozdravné pobyty i hezké chvíle s rodinou a přáteli. Tě-
ším se na vás opět v září při našich společných setkáních.

Zdeňka Jaklová, předsedkyně SPCCH Horní Počernice

Rádi bychom vás opět informovali o uplynulém půl 
roce činnosti MO Svazu tělesně postižených.
Stále spolupracujeme se ZO SPCCH /Svaz postižených 
civilizačními chorobami/, s Klubem seniorů a pečo-
vatelskou službou. Díky vstřícnosti radnice se každé 
úterý scházíme v zasedací síni MÚ H. Počernice a rádi 
chodíme na Zámecká posezení na Chvalském zámku. 
V dubnu jsme se zúčastnili výborného Plesu seniorů, od 
května chodíme dvakrát týdně na rehabilitační cvičení 
pod vedením instruktorů. V únoru jsme byli na ozdrav-
ném pobytu v Janských Lázních, v dubnu v Olomouci, 
v květnu na vycházce na Vyšehradě a na zájezdě v Telči. 
Koncem června se chystáme na vyhlídkovou plavbu 
parníkem po Vltavě, v září na rekondice do Spáleného 
Poříčí, v červenci na Slovensko a v září na rekondice do 
Třeboně. Poslední tři akce pořádáme ve spolupráci s OV 
Klánovice. Díky grantu z odboru sociálních věcí a škol-
ství můžeme pořádat i další akce, chodit na koncerty 
a do kina. Velmi si této pomoci vážíme. Je to krásný po-
cit, když je každé úterý zasedací síň plná a naši členové 
se společně dobře cítí. Mluvíme o našich záležitostech, 
slavíme společně narozeniny, líbí se nám besedy s kro-
nikářem Hubertem Antesem, informujeme se vzájemně 
o připravovaných akcích. Našim přáním je, aby mezi nás 
přišli také noví zájemci a pomáhali v této záslužné práci.
Přeji vám všem krásné léto a těším se v září na shledanou.

Oldřich Abt, předseda STP
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Rybí krev
Jiří Hájíček

Román nás za-
vádí na jihočeský 
venkov přelomu 
osmdesátých 
a devadesátých let 
dvacátého století. 
Po patnácti letech 
strávených v cizině 
se Hana v roce 
2008 vrací do polo-
zatopené vesničky na břehu Vltavy, kde 
vyrůstala, chtěla se vdát a být učitelkou 
ve zdejší jednotřídce. Ale všechno je 
jinak - na vylidněné návsi stojí sama. Má 
však odvahu podívat se zpátky a od-
hodlání ptát se sebe samé i lidí, kteří pro 
ni kdysi mnoho znamenali. Člověk po 
čtyřicítce si chce udělat pořádek sám 
v sobě, uzavřít konečně staré záležitosti 
a bolesti, říká Hana, když se po dlou-
hých letech setkává s otcem, bratrem 
a kamarádkami z dětství. 

Téma vysidlování a bourání obcí v dů-
sledku výstavby jaderné elektrárny se 
zdá veskrze současné, nevyhnutelné 
i dnes, kdy je nejistý osud dalších 
vesnic, např. kvůli těžebním limitům 
v hnědouhelné oblasti severních Čech. 
Rybí krev však není nějakým „zeleným 
románem“, je to především poutavý lid-
ský příběh tří kamarádek z malé vesnice, 
které osud rozprášil do světa, příběh, 
v němž se silně ozývá touha po rodinné 
soudržnosti, a také příběh o síle lásky 
a odpuštění.

Kniha získala cenu Magnesia Litera 
pro nejlepší knihu roku 2013.

Přemyslovská 
epopej III.
Král rytíř 
Přemysl II. 
Otakar
Vlastimil 
Vondruška

Třetí část čtyřdílné 
románové fresky 
o životě posledních 

přemyslovských králů začíná v době, 
kdy král Václav I. realizuje svůj politic-
ký sen - prostřednictvím sňatku svého 
prvorozeného syna Vladislava ovládnout 
rakouské země.

Vladislav nečekaně umírá a otcovy 
plány by se mohly obrátit v prach stejně 
tak jako jeho syn. Mladý Přemysl se 
stává následníkem trůnu a najednou je 
v centru všeho dění. Jedinou možností, 
jak udržet pod svou korunou rakouské 
země je další výhodný sňatek. Přemysl 
II. si musí vzít za ženu více než o třicet 
let starší ženu. Je jí Markéta Babenber-
ská. Stala se sice královnou, ale vzhle-
dem k svému věku již není schopna dát 
království následníka trůnu. Přemysl II. 
touží mít potomky, tak se s královnou 
rozvádí a jeho novou královnou se stává 
mladá uherská princezna Kunhuta, 
vnučka uherského krále Bely IV., kterého 
Přemysl porazil v bitvě i válce. 

Labyrintem 
Íránu
Břetislav 
Tureček 

Kniha na základě 
příběhů konkrét-
ních lidí přibližuje 
život v Íránu, jeho 
politickou a spo-
lečenskou situaci. 
Ukazuje světlé 
i stinné stránky země a na základě osob-
ních zkušeností a kontaktů vysvětluje 
íránskou zahraniční politiku i spory Íránu 
s okolním světem. Kniha uvádí řadu 
málo známých informací o jedné z nej-
zajímavějších a nejvýznamnějších zemí 
současného politického světa a odhalu-
je pozoruhodné souvislosti.

Za pohádkou do knihovny
Milí naši čtenáři,
v rámci akce Celé Česko čte dětem 
srdečně zveme všechny předškolní 
děti a mladší školáky na čtení pohádek 
v úterý 4. června od 10.00 do 11.00 /pro 
děti do 6 let/ a ve středu 5. 6. od 15.00 
do 16.00 /pro děti od 6 let/.

Přijďte, těšíme se na vás v knihovně!

Prázdninový provoz 
v naší knihovně
Upozorňujeme naše čtenáře, že během 
letních prázdnin bude knihovna zavřená 
ve dnech 8. 7. – 26. 7. 2013. Těšíme se 
na vás opět 30. 7. 2013.
Pro prodloužení výpůjční doby použí-
vejte e-mail: prodlouzenihp@seznam.cz 
a kromě pevných linek také mobilní 
tel.: 737 855 263.

Na podzim připravujeme
V rámci cyklu Poznej země EU letos 
připravujeme Dny slovinské kultury. Ve 
dnech 2. a 3. října 2013 se můžete těšit na 
čtyři krajkářky v krojích ze spolků Cvetke 
a Žiri ze Slovinska, výstavu architektky 
Ajde Balderman s názvem Plesnik: stříbr-
ný a zlatý šperk inspirovaný prací Josipa 
Plečnika nebo turistickou prezentaci 
Slovinska, kterou zprostředkuje Slovinská 
turistická kancelář a Relax Brno.
Nové varhany „připutovaly“ do chvalské-
ho Kostela sv. Ludmily také ze Slovin-
ska, proto nemůže chybět ani varhanní 
koncert v podání diplomatky lublaňské 
hudební akademie Veroniky Kohout.
To ale není zdaleka všechno, co pro vás 
chystáme. Více informací najdete na 
našich webových stránkách a v příštích 
číslech HPZ.

Literární 
výročí
13. 6. 1953 
Iva Procházková, česká 
spisovatelka, autorka knih Únos domů, 
Nazí nebo Uzly a pomeranče. V 80. le-
tech žila v emigraci v Rakousku a v Ně-
mecku. Je dcerou spisovatele a scená-
risty Jana Procházky a mladší sestrou 
spisovatelky Lenka Procházkové.

Pěkné dny vám za kolektiv knihovny přeje
Božena Beňová

Novinky v naší knihovně
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Poslední dubnovou sobotu se na Chvalské tvrzi uskutečnil už třetí ročník Veteranparty. Letos byl o to zajímavější, že jsme 
ho spojili s ojedinělou výstavou o vzniku a vývoji automobilky Aero v areálu Chvalského zámku. Obě akce zajišťoval Klub 
historických vozidel Horní Počernice pod záštitou MČ Praha 20 a její starostky Hany Moravcové.

Na letošní akci přijelo celkem 63 
automobilů a motocyklů. Vozidla byla 
rozdělena do dvou kategorií - do roku 
výroby 1950 a do r. v. 1970. Pro účast-
níky výstavy, kteří dorazili v dobovém 
oblečení, byla připravena soutěž 
o nejhezčí kostým. Celá akce se nesla 
ve stylu první poloviny minulého století 
a tomu odpovídala i živá hudba z to-
hoto období. Krásným dnem a celým 
programem nás provázeli moderátoři 
Zuzka Foglarová a Honza Brunner. Tra-

dičně jsme uspořádali také jízdu vozidel 
Horními Počernicemi, při které účastníci 
setkání plnili soutěžní úkoly, připravené 
pro ně zaměstnanci ZŠ Stoliňská, 
chvalskými hasiči a pracovníky Divadla 
Horní Počernice. Jízda i soutěže byly 
natolik vyrovnané, že nakonec o těch 
nejlepších muselo rozhodnout losování. 
Také diváci měli možnost hodnotit 
jednotlivá vozidla a rozhodnout o těch 
nejkrásnějších v obou kategoriích. 
Pokud se diváci hodnocení zúčastnili, 

stali se automaticky také účastníky slo-
sování a mohli získat jednu ze dvaceti 
hezkých cen.
Byla to velice pěkná akce, která opětovně 
pomohla propagaci naší obce. Pravidel-
ně na ni přijíždějí milovníci historických 
vozidel a motocyklů, kteří ji velice dobře 
hodnotí a nešetří poděkováním orga-
nizátorům a příslibem účasti v příštím 
roce. Velmi nás potěšil i zájem veřejnosti 
o vystavená vozidla. A jak dopadlo hod-
nocení a soutěže účastníků a diváků?

Je třeba poděkovat členům Aero klubu, kteří připravili výstavu vozů 
Aero na Chvalském zámku a zajistili pro ni nejen řadu unikátních 
písemných materiálů, ale především shromáždili a zapůjčili 12 vozi-
del. Bez jejich pomoci by tato unikátní výstava nemohla být vůbec 
realizována. 

Poděkování zaslouží i sponzoři akce - fi rmy KOBRAS, EKIS, Tiskár-
na Fabian a Pekařství Moravec. Na zdárném průběhu obou akcí se 
podílely především členové našeho Klubu historických vozidel ve 
spolupráci s chvalskými hasiči, pracovníky počernického divadla, 
chvalské školy a vedení Chvalského zámku. 

Jan Brunner 

Soutěž automobilů do r. v. 1950:
1. místo Petr Kohoutek a Praga Picollo (1928)

Soutěž automobilů do r. v. 1970:
1. místo Eva Štundlová a MGB roadster (1969)

Soutěž motocyklů:
1. místo Josef Morávek a Ogar 2504 (1947)

VETERANPARTY 2013
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Dalším objektem, který v historickém prostředí Chvalské tvrze v Horních Počernicích opět naplno ožil, je barokní špejchar 
v jihovýchodní části areálu. Od 1. května, kdy zde provozovatel objektu Atelier Fiala slavnostně otevřel Dům umění, mohou 
návštěvníci v jeho zdech vnímat historii opravdu všemi smysly. Vernisáž obrazů výtvarníka Pavla Brázdy naznačila, k čemu 
budou určeny výstavní prostory ve druhém podlaží, o patro níž se nachází restaurátorská dílna a prodejní galerie starožitné-
ho nábytku, v přízemí je od konce dubna otevřena nová stylová restaurace Špejchar.

„Výstavy jsou naším hlavním tématem. 
Zdejší galerie by měla vedle starých 
mistrů a současných umělců nabídnout 
i zajímavé počiny studentů uměleckých 
škol či začínajících talentů,“ řekl při 
slavnostním otevření výstavy David Fiala, 
majitel ateliéru, restaurátor a sběratel. 
„Chceme se začlenit do zdejšího kultur-
ního prostoru Chvalské tvrze a Horních 
Počernic, obohatit jej po svém a skloubit 
historii se současností,“ uvedl Fiala, který 
je díky rodinné tradici velkým milovníkem 
umění a jehož fi rma se na uměleckoře-
meslné památky a starožitnosti ze dřeva 
zaměřuje už od roku 1991. 

Doba jde sice rychle kupředu, ale v mno-
hém se nic nemění po celá staletí. Napří-
klad ve způsobu manuální restaurátorské 
práce a v uměleckém zpracování, které 
vyžadují stejné metody a přístupy, jak 

tomu bylo také v dobách minulých. Pro-
dejní expozice v prvním patře špejcharu 
je velkým překvapením pro návštěvníky 
a především důkazem vynikající odborné 
úrovně restaurátorského týmu Atelieru 
Fiala v několika uměleckých oborech. 

Při vstupu do prostoru restaurátorské 
dílny v pravém křídle budovy vás nejdřív 
ovane vůně dřeva a šelaku, poté udiví 
množství restaurovaného nábytku a sta-
rožitných předmětů z období baroka, 
klasicismu, ale také funkcionalismu nebo 
art deca, které pod rukama odborníků 
znovu získávají původní vzhled a krásu. 
Opravují zde starožitné hodiny, doplňují 
chybějící řezbářské prvky nebo nahrazují 
staré čalounění.

„Nejsou to žádné repliky, ale autentické 
předměty své doby. Dům umění v Horních 
Počernicích je nyní místem, kudy prochází 
čas a kde se můžete přímo dotknout hned 
několika století, aniž byste si připadali jako 
v muzeu,“ uvedl David Fiala a dodal, že 
prodejní galerie jistě uspokojí všechny, 
kterým nestačí po předmětech pozname-
naných věky jen toužit. 

Dana Mojžíšová

Dům umění na Chvalské tvrzi

Foto: Vladimír Mojžíš jr.

Galerie Atelier Fiala 
zve na vernisáž 
výstavy
Karel Vysušil: 
Barvy času
5. 6. 2013 v 17 hodin
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Léto začíná hledáním 
Pokladů na Chvalském zámku 
a Svatojánským bálem!

První letní měsíc přivítáme vesele 
a hravě, otvíráme totiž rozsáhlou 
výstavu Poklady na zámku. Všech-
ny srdečně zveme na velkou cestu 
za pokladem. Sklepení se změní ve 
Ztracené město hlavolamů, kde se luš-
těním hlavolamů dostáváte k pokladu. 
Určitě vás zaujmou i modely letadel 
a starodávné pokojíčky pro panenky. 
Na začátku června nás čeká tradiční 
výstava Talent Horních Počernic, kde 
představíme nadějné výtvarné umělce. 
Na konci června vše vyvrcholí 2. roč-
níkem Svatojánského bálu princezen, 
rytířů a princů – nenechte si ujít, bude 
přítomna celá dvorní družina. Zajíma-
vé výstavy v prodejní galerii, výstava 
pejsků sheltie a koncert se budou líbit 
i dospělým. Přejeme vám krásné léto!

Od so 1. 6. do ne 16. 6.

Talent Horních Počernic – Škola a my 

St 5. 6. od 17 hod.

Vernisáž

Výstava talentovaných amatérských uměl-
ců ve věkové kategorii od předškoláků po 
dospělé má tentokrát téma Škola a my. 
Čeká na vás v celém prostoru prvního 
patra. Nenechte si ujít také slavnostní 
vernisáž 5. června od 17 hodin.

Do ne 16. 6.

Pohádková půda 
ve sklepení zámku

Výstava loutek, fi lmových dekorací, rekvizit 
a fotografi í z celovečerního fi lmu pro děti Na 
půdě aneb Kdo má dnes narozeniny režiséra 
Jiřího Barty. Jedná se o kouzelný příběh 
ze zaprášené půdy, kde odložené hračky 
svedou nelítostný boj s vládcem Říše Zla, 
aby zachránily nejen unesenou kamarádku 
panenku Pomněnku, ale i svůj harmonický 
domov, a poznaly, jakou sílu má opravdové 
přátelství. Pojďte prožít napínavý příběh spo-
lečně s námi – v rámci výstavy uvidíte i fi lm. 

Od so 22. 6. do ne 22. 9. 

slavnostní otevření 
na Svatojánském bále: 
23. 6. od 15 hod.
Poklady na Chvalském zámku: 
Ztracené město hlavolamů, 
modely letadel a pokojíčky 
pro panenky

Vydejte se na cestu za poklady ukrytými 
na Chvalském zámku! Zámecké sklepení 
se proměnilo v interaktivní Ztracené měs-
to hlavolamů, v němž budete hledat po-
klad, ke kterému vás dovedou hlavolamy 
a logické hádanky. Obří hlavolamy jsou 
umístěny na speciálních stolech a může-
te luštit, hádat a zapisovat si tak dlouho, 
jak budete chtít. V prostoru prvního patra 
vás čekají funkční modely letadel od sbě-
ratelů a překrásné starodávné pokojíčky 
a spousta sádrových i porcelánových pa-

nenek, které zaujmou holčičky, maminky 
i babičky. Poklady na zámku může hledat 
celá rodina – děti, rodiče i senioři – a věří-
me, že všichni poklad naleznou.
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Ne 16. 6. od 15 hod.

Augenblick – koncert hebrejských 
a židovských písní

Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické vás zve na koncert skupiny Augen-
blick. Ve velkém sále se můžete těšit na 
hebrejské a židovské písně v hebrejštině 
a jidiš. Hrají a zpívají: Rostislav Tvrdík – 
kontrabas a zpěv, Michal Kitta – kytara 
a zpěv a Tomáš Molnár – kytara zpěv. 
Vstupné 50 Kč. 

So 22. 6. od 9 do 15 hod.

Speciální výstava psů 
plemene sheltie

SHELTIE CLUB CZ srdečně zve všechny 
milovníky psů na klubovou výstavu ple-
mene sheltie, která se koná na nádvoří 
Chvalského zámku. Vstup na nádvoří 
zdarma.

Ne 23. 6. od 15 hod.

Svatojánský bál princezen, 
rytířů a princů 

Na vědomost se dává, že po roce opět 
otvíráme bránu zámku všem princeznám, 
rytířům a princům. Přijměte naše pozvání 
a zúčastněte se druhého ročníku bálu, na 
kterém se celá dvorní družina královsky 
baví! Budete tančit a soutěžit na krytém 
zámeckém nádvoří. Setkáte se s opravdo-
vými princeznami – Šípkovou Růženkou, 
Popelkou i Zlatovláskou, uvidíte rytířské 
šarvátky, zahrajete si královské hry, audien-
ci vám udělí samotná královna a čekají vás 
i další překvapení. Zdarma dostanete čer-
stvě napečené koláčky z královské pece. 
Pozor, na bále slavnostně otevřeme novou 
výstavu Poklady na Chvalském zámku 

– Ztracené město hlavolamů, modely 
letadel a pokojíčky pro panenky. 
Jednotné vstupné pro děti od 3 let 
a dospělé je 80 Kč. Rodinné vstupné 
(2 dospělí + max 3 děti) 230 Kč. V ceně 
vstupenky je prohlídka všech výstav i in-
teriérů zámku. Děti do 2 let a malí Honzíci 
zdarma. Předprodej a rezervace vstupe-
nek v recepci Chvalského zámku. 
Bližší informace na tel. 281 860 130.

Od út 4. 6. do ne 30. 6., 
Prodejní galerie 

Út 4. 6. od 18 hod 

Vernisáž výstavy 3 dimenze 
(bodypainting, módní přehlídka, 
hudební vystoupení)

Prodejní výstava obrazů v galerii zámku. 
Vystavují malíři Irena Hrušková, Radka 
Kuželová a Bob Hochman. Irena Hruš-
ková preferuje olejomalbu, ráda pracuje 
v krajině. Radka Kuželová má ráda 
olej, akvarel a akryl, mezi časté náměty 
patří příroda a žena. Bob Hochman je 
všestranný výtvarník, který se zabývá 
kaligrafi í, asambláží, bodypaintingem, 
experimentální malbou, ilustrací, šperkem 
i plastikou. Jeho tvorba byla prezentová-
na na desítkách výstav u nás i v zahraničí 
a je zastoupena v soukromých sbírkách. 

Od út 4. 6. do ne 30. 6., kočárovna 

Zírání

Ne 9. 6. od 17 hod.
Vernisáž výstavy Zírání

Prodejní výstava obrazů v kočárovně. 
Vystavují: Silvestra Chnápková, Zdena 
Bočarová, Iva Vodrážková a Petr Vránek.

Těšíme se na vás
Mgr. Alexandra Kohoutová

ředitelka Chvalského zámku

Víla Ohnivka si všimla, že v červnu si děti špitají něco o jakémsi vysvědčení. „Copak to je?“, zeptala se holčičky s oranžovou 
mašlí, která přišla na Chvalský zámek na výstavu. „Vysvědčení je takový papír, na kterém tě oznámkují, jak dobře se učíš 
a pracuješ,” řekla holčička. Víla Ohnivka chodila po zámku a dumala: „Jaképak vysvědčení bych asi dostala já? Jedničku, 
dvojku nebo trojku?“ Známky se jí honily hlavou, až málem zakopla. Pak přišel ten slavný den, kdy děti chodily ze škol 
s vysvědčením a skoro všechny se chlubily pěknými známkami. Ohnivka byla trochu smutná, ale jen chvilku. Najednou - kde 
se vzala, tu se vzala, stála před ní ta holčička s oranžovou mašlí a podávala jí vysvědčení. Byla na něm jedna velká jednička 
s jiskřičkou - hvězdičkou. Ohnivka měla takovou radost, až z ní sršely jiskry, takže hvězdiček bylo na vysvědčení mnohem víc.
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Letošní Čarodějnice pořádal Chvalský 
zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
a přinesly mnoho novinek: bohatší od-
polední program, tvůrčí dílny pro výrobu 
vlastní čarodějnice nebo více malířek 
na obličej, poprvé v historii akce ji také 
moderovali dva moderátoři. Václavu 
Žmolíkovi patřilo velké pódium, Kamil 
Burda se věnoval dětem, které mohly 
soutěžit a získat zajímavé ceny. Větší 
prostor byl věnován hrám na trávníku, 
které pro děti připravilo Společenství 
Molechet, tentokrát s oblíbeným stříle-
ním z luku a ukázkami práva útrpného. 
Děti ocenily tradiční pouťové radovánky 
i skákací hrad.

V odpoledním programu zabodoval Ju-
nior Band a zpěvačky ze ZUŠ Ratibořic-
ká, zazpívala Magda Moudrá a prostor 

ovládly talentované děti z Domu dětí 
a mládeže v Horních Počernicích. Mohli 
jsme vidět malé tanečnice z Taneční-
ho studia Barbie, latinsko-americké a  
orientální tance, HIP-HOP, taneční mode-
ling nebo skvělé stepaře. Hornopočer-
nické děti zkrátka umějí a jejich učitelé 
rovněž. Všem se líbily také gymnastky 
z TJ Sokol a nadané dívky z Aerobic 
Klubu Chvaletická. Odpolední program 
vyvrcholil naprostou novinkou, když 
dětem zahrála a zazpívala si s nimi velmi 
oblíbená skupina MYŠ a MAŠ.

Po vyhlášení Čarodějnického klobouku 
pořádaného RC MUM mohl být zapálen 
velký oheň, starostka Hana Moravcová 
a radní vybrali nejkrásnější Čarodějnice 
a všichni se těšili na vyvrcholení večera: 
skupiny Beatles Revival, And The End 

a především legendárního Žlutého psa 
s frontmanem Ondřejem Hejmou. Výbor-
ná atmosféra strhla všechny fanoušky 
natolik, že jim nevadil ani déšť, který je 
během koncertu zkropil. Závěr patřil vel-
kému ohňostroji a 24. hornopočernické 
Čarodějnice byly prohlášeny za úspěšně 
ukončené.

24. hornopočernické Čarodějnice 
Ještě ve čtvrtek před Čarodějnicemi slibovala meteorologická předpověď tropické 
teploty, aby ji v pátek změnila na chladné počasí s občasným deštěm. Ale hornopočer-
nické Čarodějnice mají takovou popularitu a bohatý program, že i přes nepřízeň počasí 
byla Chvalská tvrz zaplněna zhruba pěti tisíci spokojenými lidmi. Všeho bylo dost: 
občerstvení i zábavy.
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Partneři akce, fi nanční dary:
BRENNTAG ČR s.r.o., GESTO COMPUTERS s.r.o., HOTEL ČERTOUSY, METROSTAV 
a.s., OČNÍ KLINIKA Horní Počernice, O.K. SERVIS BioPro s.r.o.

Dárci věcných darů a cen:
AC BAVARIA s.r.o., AC-T SERVIS spol. s.r.o., AGENTURA MABEL, ALIMENTARI A VINI 
ITALIANI, ALMI PRAHA s.r.o., ALTRO s.r.o., ANNA VONDRÁŠKOVÁ - masáže, ARMY 
SHOP 101, ART pap s.r.o., AZARA STUDIO, Babystar KENYO, BEST DRINK s.r.o., BIS-
LIDO, COCA COLA HBC ČR s.r.o., CUKRÁRNA FANTAZIE, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, EKIS 
s.r.o., ELEKTRO Pukač Vladislav, ELKOV elektro a.s., ELLIUM CARS s.r.o., EUROPLANT 
s.r.o., FYTOMAX s.r.o., GLOBUS ČR k.s., HOTEL ČERTOUSY, HUMMER TVRZ, IKEA 
Česká republika s.r.o., iMi PARTNER a.s., KADEŘNICTVÍ Štěpánka Zajíčková, KiK textil 
a Non-Food s.r.o., LEVNÉ KNIHY, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., MASÁŽE PERLA, 
MASO UZENINY Šindelář, MEDOCENTRUM, MIKRA CAR s.r.o, Modrá pyramida stavební 
spořitelna a.s., OBUV BIMO, OBUV JANA HUMLOVÁ, OČNÍ OPTIKA KOTAS, PAPÍRNIC-
TVÍ O.I.A., PEKAŘSTVÍ MORAVEC s.r.o., PENZION RODOS, PILOTPEN, PIZZA Tondo, 
PRÁDLO Iva Rosová, PROMINENT - krůtí a kuřecí maso, PŘÍCHOVICKÁ HACIENDA, 
REIKI Kateřina Šimková, REMAX, ROTHLEHNER s.r.o., RYBAŘINA U OLDŘICHA, SE-
COND HAND Náchodská, SOWIE ESOTERICO, SPEKTRUM REKLAMY, SPORTSERVIS 
Houžvičková s.r.o., STORAGE SERVIS s.r.o., TRAFIKA MARTIN HORA, V+V AUTODÍLY, 
Wink Cake, WWW.PECEPROZENY.cz, ZDRAVOTNÍ POMŮCKY. 

Za pomoc a spolupráci děkujeme:
MČ Praha 20, Odbor místního hospodářství MČ Praha 20, Policie ČR, Městská policie 
Horní Počernice, Sbor dobrovolných hasičů, hasiči hl. m. Praha, RC MUM, DDM Horní 
Počernice, ZUŠ Ratibořická, TJ Sokol Horní Počernice, Aerobic Klub Chvaletická, Spole-
čenství Molechet, Blanka Musílková (foto), agentura Royal Emma, restaurace na Chvalské 
tvrzi: Sezona, Mondi, Pizzeria La Trattoria Turbanti, Špejchar a Dům umění.

Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Děkujeme všem partnerům, dárcům a spolupracovníkům akce Čarodějnice 2013. 
Za fi nanční a věcné dary děkujeme těmto společnostem: 
D&D REALITY NORD, s.r.o. – hlavní partner akce

Foto: Vladimír Mojžíš jr., Agentura Royal 
Emma, Blanka Musílková a Jiří Stibor
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1. místo Kekrtová Martina: Cirkus

3. misto Samková Helena: Rybář

3. misto Cacková Jitka: Kopec Baroňák 2

2. místo Lubomír Lánský: Počernické mlhy

Soutěž Horní Počernice známé neznámé o nejlepší fotogra-
fi e pro kalendář MČ Praha 20 na rok 2014 vyhlásil v únoru 
tohoto roku Chvalský zámek. Celé čtyři měsíce posílali 
soutěžící své fotografi e a konečné číslo se ustálilo na 
počtu 36 soutěžících se 365 fotografi emi. Snímky jsou na 
velmi vysoké úrovni, takže vybrat ty nejlepší byl skutečně 
nesnadný úkol. Netušili jsme, kolik nadšených a talentova-
ných fotografů žije na území Horních Počernic!
V pondělí 20. května se sešla komise ve složení starostka 
Hana Moravcová, radní Mgr. Alena Štrobová, vedoucí od-
boru OSVŠ Ing. Monika Brzkovská, ředitelka Chvalského 
zámku Mgr. Alexandra Kohoutová a kurátor výstav Ondřej 
Sedláček, aby společně vybrali nejlepší fotografi e. 
Níže jsou uvedeni tři vítězové, jimž srdečně blahopřeje-
me. Více než 50 nejlepších fotografi í však najdete v no-
vém kalendáři Horní Počernice známé neznámé, který 
bude v prodeji od poloviny září 2013, a také na titulních 
stranách Hornopočernického zpravodaje.

Ceny věnovala MČ Praha 20 a jsou jimi 
nabité karty do hypermarketu Hornbach:

1. místo 
Martina Kekrtová: Cirkus 
karta v hodnotě 3000 Kč

2. místo 
Lubomír Lanský: Počernické mlhy 
karta v hodnotě 2 000 Kč 

3. místo (byla udělena dvě třetí místa) 
2x karta v hodnotě 1 000 Kč: 
Jitka Cacková: Kopec Baroňák 
a Helena Samková: Rybář

Zvláštní cena poroty za vtipné 
fotografi e s nápadem 
Pavel Vágner 

V soutěži byli oceněni také dětští fotografové 
- Eliška Beránková (10 let) a Matěj Březina 
(9 let), kteří získávají věcné ceny a komento-
vanou prohlídku s pohádkovou postavou dle 
výběru.

Všem soutěžícím děkujeme za nádherné 
fotografi e, vítězům blahopřejeme a již teď se 
těšíme na další ročník soutěže.

Mgr. Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Vítězové fotografi cké 
soutěže Horní Počernice 
známé neznámé

Zvláštní cena poroty
Pavel Vágner, Matouš, Marek, Lukáš, Jan

VÝHERCE SOUTĚŽEVÝHERCE SOUTĚŽE  O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY  ZA DUBEN 2013ZA DUBEN 2013

Milé děti, v dubnu jste chodily naposledy na Maxipsa Fíka, ale většina z vás se zajímala 
o výstavy Pohádková půda ve sklepení a Jak se žilo v Horních Počernicích. Otázka víly 
Ohnivky byla tentokrát zapeklitá. Nezbedná víla chtěla vědět, co je na znaku Horních 
Počernic. Jsme moc rádi, že drtivá většina z vás ví, že je to kůň a tři obilné klasy.
Z celkového počtu 323 odevzdaných kuponů, byl 319 správných odpovědí a jen 4 nesprávné. 
Štěstí se tentokrát usmálo na slečnu Klárku Vítovou, žákyni 2. třídy ZŠ v Neratovicích, která 
se na zámecké výstavy přijela podívat s celou třídou. Klárka od Chvalského zámku získává 
věcnou cenu a prohlídku s princeznou.
A co vás čeká v červnu? Přece Poklady na Chvalském zámku – budete hledat poklad ve 
Ztraceném městě hlavolamů, klukům se budou líbit modely letadel a holčičkám pokojíčky pro 
panenky. Těšíme se na vás.

VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA DUBEN 2013



20– 21

Po 3. 6. v 18.30, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy 
D. Kallmünzera

Út 4. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků fl étnové třídy 
Z. Bandúrové

St 5. 6. v 18.00, 
Galerie 14, Černý Most
Koncert absolventů ZUŠ

Čt 6. 6. v 18.00, Chvalský zámek  
Absolventský koncert žáků houslové 
třídy K. Vacka

Pá 7. 6. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy 
E. Belchikové

Po 10. 6. v 17.30, Klášter Emauzy
Závěrečný koncert žáků

Út 11. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků třídy dechových 
nástrojů A. Triebeneklové

St 12. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků kytarové třídy 
P. Cibocha

Čt 13. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků kytarové třídy 
J. Gonzúra

Čt 13. 6. v 18.00, Galerie 14
Karneval hudby
Koncert smyčcového oddělení

Pá 14. 6. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert žáků saxofonové 
třídy T. Králové

Po 17. 6. v 18.00, 
Divadlo Horní Počernice
Párty se saxofonovými party
Koncert žáků saxofonové 
třídy P. Fiedlera

V programu také vystoupí Big Band 
ZUŠ Horní Počernice

Po 17. 6. v 18.00, Galerie 14
Absolventský koncert žáků kytarové 
třídy Z. Stibora

Po 17. 6. v 18.30, sál ZUŠ
Koncert žáků třídy klávesových 
nástrojů K. Bártové

Út 18. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy 
R. Poliakové

St 19. 6. v 17.00, Chvalský zámek
Slavnostní předávání vysvědčení 
absolventům ZUŠ

Čt 20. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy 
L. Vaňkové Filiny

Celostátní soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou 
fl étnu Teplické fl autohry 2013

Magdaléna Jansová z fl étnové třídy J. Boškové získala 3. místo v I. kategorii, 
Adam Škaloud z fl étnové třídy J. Boškové získal 2. místo ve II. kategorii, 
Tereza Fojtášková z fl étnové třídy D. Urbanové získala 3. místo ve IV. kategorii, 
David Šindelář z fl étnové třídy J. Boškové získal 3. místo v V. kategorii 
a Eliška Janouchová z fl étnové třídy D. Urbanové získala Čestné uznání v V. kategorii.

Celostátní soutěžní přehlídka Mládí 
a Bohuslav Martinů 2013

Adéla Macháčková z houslové třídy V. Matějákové získala Stříbrné pásmo, 
David Kubita z houslové třídy M. Müllerové získal Stříbrné pásmo 
a Filip Kubita z houslové třídy M. Müllerové získal Zlaté pásmo a Cenu 
za interpretaci skladby B. Martinů.

Mezinárodní výtvarná soutěž Muzea malířství v Saint Frajou

Anna Havelková z výtvarné třídy Soni Zíkové získala 2. místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži, kterou vyhlásilo Muzeum malířství ve francouzském městě Saint Frajou. 

Všem soutěžícím, jejich učitelkám a také korepetitorkám M. Čermákové 
a R. Poliakové blahopřejeme k úspěchům.

Pozvánka na červnové koncerty

Úspěchy našich žáků v soutěžích
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Hudební obor
Talentová zkouška obsahuje přezkoušení hudebního sluchu 
a rytmu. Každé dítě také zazpívá jednu píseň. Žádná speciální 
předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení dětí bude pro-
vedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek.

Termíny 
v budově ZUŠ v Horních Počernicích: 
úterý 11. 6. a středa 12. 6. od 15.00 do 18.00

v budově ZUŠ na Černém Mostě: 
čtvrtek 13. 6. a pátek 14. 6. od 15.00 do 18.00

Výtvarný obor
Výtvarný obor připravuje pro všechny zájemce o studium Tý-
den otevřených dveří, který se v Horních Počernicích (učebna 
MŠ v ul. Ratibořická) uskuteční od 10. do 14. 6. 2013 od 15.00 
do 18.00 a na Černém Mostě (učebna v ul. Gen. Janouška 
1060) od 10. do 14. 6. 2013 od 15.00 do 18.00.

Literárně-dramatický obor
Všichni zájemci o studium mají možnost nahlédnout do výuky 
a získat další informace ve dnech 4. a 5. 6. 2013 od 14.00 do 
17.00 v sále KC Domeček, ul. Votuzská 322, Horní Počernice.
Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních 
komisí nebo u zástupkyně ředitele Iriny Likyny.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2013/2014

Komorní orchestr ZUŠ F. A. Šporka z Lysé nad Labem 
s dirigentem Josefem Švejdou

Junior Band ZUŠ Litoměřice s dirigentem Zdenkem Růžičkou

Už sedmý ročník festivalu studentských orchestrů s ná-
zvem Hudební odpoledne 2013 potěšil všechny, kteří mají 
rádi dobrou hudbu v podání mladých muzikantů.

Letos se festival uskutečnil 17. května v Divadle Horní 
Počernice a následující den v areálu Chvalské tvrze. První 
den patřil smyčcovým souborům a orchestrům, druhý 
Big Bandům a tanečním orchestrům. Kromě domácích 
souborů se letos v Horních Počernicích představily ko-
morní orchestry z Lysé nad Labem, Prahy 2 a 10, sobotní 
program v areálu Chvalské tvrze patřil tradičně místnímu 
Junior Bandu a Big Bandu, vystoupil také Junior Band 
ZUŠ Litoměřice a The Mole´S Wing orchestra ze ZUŠ 
Lounských z Prahy 4.

Zakladatelem a organizátorem festivalu je Libor Zíka, ředitel 
Základní umělecké školy v Horních Počernicích. Finančně 
ho podporuje MČ Praha 20 a nadace Život umělce.

-red-

Festival studentských orchestrů posedmé

10. Pražská muzejní 
noc se blíží
Webové stránky 10. jubilejního ročníku Pražské muzejní 
noci 2013, který letos připadá na sobotu 8. června, 
byly právě spuštěny. 

Na www.prazskamuzejninoc.cz se zájemci dozvědí 
informace nejen o jednotlivých institucích, které jsou 
do akce v tomto roce zapojeny, ale také o bohatém 
doprovodném programu. Zajímavosti ze zákulisí akce je 
možné sledovat už nyní na facebooku www.facebook.
com/prazskamuzejninoc.

-red-
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Krajská správa státních plemenných 
stanic uspořádala 17. 9. 1957 aukční trh 
plemenných kozlů na hřišti Tělovýchov-
né jednoty Slavoj. Za velkého zájmu 
chovatelů i diváků z řad našich občanů 
předvedlo zde devět chovatelských sku-
pin ze Středočeského kraje 98 plemen-
ných kozlíků. Všichni byli prodáni za 800 
– 1.200 korun za kus.

Ze čtyř dosud soukromě hospoda-
řících rolníků byl do JZD tohoto roku 
zapojen s výměrou 10 hektarů Václav 
Doležal. S výměrami do tří hektarů dále 
hospodařili Musil, Pačes a Vojáček.

V roce 1960 se JZD Horní Počernice 
sloučilo s JZD Satalice, kam byla v dal-
ších letech přenesena i správa družstva. 
V dosluhujících stájích postupně u nás 
skončila živočišná výroba.

Pro včasné zvládnutí prací při jarním 
ošetřování cukrovky, při žních a na pod-
zim při sklizni cukrovky byly organizová-
ny brigády. V roce 1966 za jeden hektar 
jednocení cukrovky byla odměna 798 
korun a za okopávku 496 korun, k tomu 
podle kvality další příspěvek s možností 
zakoupení až 20 kg cukru po 6 Kč za 
jeden kilogram. V tomto roce byl docílen 
u pšenice ozimé výnos 35,5 q/ha, u ječ-
mene jarního 27,0 q/ha a u cukrovky 238 
q/ha. Hektarové výnosy v následujících 
letech při vlivu změn v technologii pěsto-
vání nových odrůd a počasí kolísaly.

Specializovaný zemědělský provoz 
Drůbežnictví Xaverov, který zahájil svoji 
činnost 1. srpna 1963, se stal od 1. 1. 
1967 oborovým podnikem chovu drůbe-
že s československou působností. V sou-
vislostí s federativním uspořádáním od 
1. 1. 1969 byly pak závody na Slovensku 
z podniku vyčleněny. Specializovaným 
závodem bylo plemenné hospodářství 
chovu koní začleněné do podniku v roce 
1963. Základ dostihové stáje anglického 
plnokrevníka byl utvořen 3 hřebci a 24 
klisnami. V letech 1968 – 1975 získali 
koně v závodech celkem 273 vítězství 
a odměnu ve výši 6, 085 mil. Kč. V soutě-
žích se stáj jako celek umístila třikrát na 
prvém a dvakrát na druhém místě. V roce 
1975 měla stáj celkem 35 dostihových 
koní, z nich 35 na závodišti v Chuchli 
a 4 na závodišti v Budapešti.

Po připojení souboru měst a obcí ku 
Praze v roce 1974 byl také Státní statek 
Dolní Počernice s hospodářstvími na Ch-
valech a Horních Počernicích začleněn do 
vytvořeného souboru Státního statku Praha.

Orné i zemědělské půdy v tomto 
období ubývalo u nás pouze v nepatr-
ném množství. Zlom nastal započetím 

výstavby tělesa dálnice D 11 na Hradec 
Králové v roce 1979, komunikace na 
Mladou Boleslav a spojky mezi Černým 
Mostem a Chvaly, kdy mimo plochy 
jízdních pásů byly na dobu výstavby 
zabrány i plochy manipulační na několik 
let. Velkým úbytkem bylo také zabrání 
původního našeho katastru pro vybudo-
vání bývalého učňovského závodu ČKD 
/ dnes nákupní centrum Černý Most / 
v rozsahu 35 hektarů. Dalších 24 hektarů 
bylo použito k vybudování závodu Me-
trostavu, skladů družstevního podniku 
Družba a rozšíření Armabetonu.

Závod chovu koní Drůbežářských zá-
vodů choval v roce 1980 98 koní, z nich 
bylo 37 dostihových a 5 sportovních. Na 
dostizích bylo 138 startů a na výhrách 
bylo získáno 469,8 tis. Kč. Obnoveny 
byly jezdecké dny na vybudovaném 
závodišti u lesa.

K zemědělství v roce 1981 bylo 
o hospodaření provozovny Statku Praha 
například uvedeno, že sklizeň obilovin 
z 585 hektarů probíhala od 16.7. do 
18.8. Pšenice ozimá dala výnos 32,5 q/
ha, ječmen jarní 30,2 q /ha a cukrovka 
278 q/ha. Náklady na 1 q pšenice byly 
196, 57 Kč a realizační cena 155, 19 Kč. 
Průměrná dojivost na dojnici byla 7,28 
litru, náklady na 1 litr mléka 5,12 Kč 
a realizační cena 1 litru mléka 3, 27 Kč. 
Rekordní výnos obilovin byl zazname-
nán v roce 1984 u pšenice ozimé 43,1 q/
ha, ječmene jarního 51, 3 q/ha a na 30 
hektarovém pozemku s potravinářskou 
pšenicí byl docílen výnos 60, 2 q/ha.

V souladu s tehdejšími úkoly národ-
ních výborů provedl Národní výbor hl. m. 
Prahy v roce 1983 prověrku hospodaření 
s půdním fondem a rozhodl o využívání 
ploch půdy nevhodných pro zemědělskou 
velkovýrobu přidělením do dočasného 
využívání místním organizacím Národní 
fronty do doby realizace jejich defi nitivního 
využití podle územního plánu. Vyčleněné 
plochy byly pak MNV předány po dohodě 

do užívání místním organizacím zahrádká-
řů, chovatelů a myslivců.

Rozvoj a modernizace Pražského 
drůbežářského závodu Libuš vedl 
k útlumu závodu Xaverov. V roce 1989 
byla v provozu polovina výrobních hal 
a ukončena činnost zastaralé porážkové 
linky. Statek na Chvalské provozovně to-
hoto roku ukončil živočišnou výrobu. Až 
na chov koní zůstala u nás pouze rostlin-
ná výroba na obdělávaných polích.

Rokem 1991 počalo restituční navrá-
cení půdy původním majitelům nebo 
jejich dědicům. Mnohé z navrácených 
pozemků zůstaly již neobdělány s výhle-
dem možné parcelace a zastavění. 

V roce 1993 ukončil Statek Praha svoji 
činnost a zbytek pozemků jim v našem 
katastru obhospodařovaných počala 
obhospodařovat akciová společnost 
se sídlem v Českém Brodě. Současně 
se stavebním rozvojem, budováním 
obchodních center a velkých skladových 
areálů docházelo v dalších letech k další-
mu úbytku orné a zemědělské půdy. Na 
zbývajících plochách se v územním plánu 
počítá v příštích dvaceti letech s postup-
nou zástavbou. Tím bude završena ze-
mědělská historie původních obcí a jejich 
obyvatel našeho katastru. 

Nové generace dětí naší městské části 
se již v místě svého narození a bydliště 
neseznámí s tím, jak roste a sklízí se obilí, 
než se z něj vyrobí mouka a upeče chle-
ba, nebo jak vypadá a pěstuje se rostlina, 
ze které se po sklizni a zpracování vyrobí 
sladká bílá kostka cukru, ani jak vypadá 
a chová se zvíře dávající mléko atd.

V příštím pokračování putování 
historií si připomeneme zaznamenané 
význačnější události.

Ing. Hubert Antes
kronikář

Historie dávná i nedávná 60

Zemědělství
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Týden otevřených 
dveří v DDM
V týdnu od 3. do 7. června 2013 bude 
v DDM probíhat týden otevřených dveří. 
Můžete se přijít podívat do kroužku 
vašeho dítěte a seznámit se s činností 
v hodině jako divák nebo aktivně. Podí-
vejte se do kroužků, které zatím nezná-
te. Přijďte se seznámit s naší činností, 
snáze pak vyberete kroužky pro vaše 
děti nebo i pro sebe na příští školní 
rok. Přehled všech kroužků najdete na 
www.ddm-hp.cz, nebo si pro informace 
zavolejte do kanceláře DDM 
na tel.: 281 925 264.

Rezervace místa 
v kroužku 
Pokud máte zájem pokračovat v krouž-
ku, který navštěvujete v tomto školním 
roce, i ve školním roce 2013/2014, bu-
dete mít možnost zarezervovat si místo 
už v červnu, konkrétně od 3. do 14. 
června 2013. Stačí, když v tomto termí-
nu přijdete nebo zavoláte do kanceláře 
DDM a rezervaci místa si domluvíte.

Nabídka všech kroužků na školní rok 
2013/2014 bude zveřejněna nejpozději 
31. 8., zápis do kroužků bude probíhat 
od 2. 9. do 13. 9. 2013. Ti, kteří kroužky 
v DDM již navštěvovali a mají heslo (pro 
přihlášení se ke svému účtu na webo-
vých stránkách DDM), budou mít mož-
nost se v tomto termínu přihlašovat i po 
internetu. Noví klienti si budou muset 
provést registraci přímo v DDM.

Poslední 
volná místa na 
letním dětském 
táboře
Taneční tábor v Krkonoších 
12. – 22. 7. 2013

Break dance, hip-hop, latinskoamerické 
tance, moderní tance, hry, výlety
Cena 3490 Kč (ubytování, strava, 
doprava, program)

Informace a přihlášky v kanceláři DDM

Poslední volná místa jsou ještě na pří-
městských táborech v těchto termínech:

Cestujeme s žabákem 
(pro děti od 1. třídy do 12 let) 
od 29. 7. – 2. 8. 2013

Výtvarné hrátky pro děti od 9 let 
do 15 let v termínu 5. 8. – 9. 8. 2013

Hlavní vedoucí Hana Volfová, 
volfova@ddm-hp.cz

English Extra 
Summer Club 
v DDM
Týdenní prázdninové kurzy angličtiny 
pro děti s rodilým mluvčím. Náplní jsou 
anglické lekce zaměřené především 
na mluvení, hry a další aktivity, výlety. 
Celé kompletně v angličtině: děti mluví 
anglicky celý týden. Více informací na 
internetových stránkách DDM nebo 
www.englishextra.cz.

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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Družstvo minibasketu minižákyň
Během školního roku 2012/2013 jsme dali dohroma-
dy skupinu malých sportovkyň 1. – 4. třídy, většinou 
z Horních Počernic. Soutěž pro tuto kategorii se 
jmenuje Šmoulinková liga, kterou sice ještě nehra-
jeme, ale se vší poctivostí se na ni připravujeme. 
Hlavním cílem je vytvoření kamarádských vztahů, vy-
plnění volného času a vylepšení základních sportov-
ních dovedností. Tréninky jsou zaměřeny na atletiku, 
gymnastiku a hlavně kolektivní hry. Vše se snažíme 
provádět zábavnou formou, aby se děti pobavily.

Není to však jednoduché, protože politiky proklamova-
né teze o využití volnočasových aktivit dětí naráží vždy 
na nedostatek sportovišť, fi nancí a tím i trenérů. Proto 
také nemůžeme počítat se systematickým doplňo-
váním družstva, čímž trpí úroveň tréninkové práce. 
S radostí jsme proto přijali zprávu o plánované stavbě 
víceúčelové haly v Horních Počernicích, i když víme, 
že do její realizace je daleko. V létě jedeme společně 
s minižáky na Camp do krásné přírody Jizerských hor, 
kde chceme pokročit v přípravě na novou sezónu.

Mgr. Jiří Ammer

Před třemi lety jsme začínali jako skupina jednotliv-
ců a chtěli hrát basketball. Nyní jsme tým, který se 
umístil na druhém místě v pražském přeboru U- 17. 
V roce 2010 jsem společně s Marikou Hankiewiczo-
vou přebíral tým Horních Počernic. S žádnou zku-
šeností s trénováním, jen s láskou pro tenhle sport 
jsme se pustili do nelehkého úkolu trénovat 13ti 
až 15ti leté kluky. Byla to velmi těžká sezóna. Hráli 
jsme proti týmům, z nichž některé měly přístup do 
haly pětkrát týdně a někdy i dvakrát denně, zatímco 
my jsme se sotva scházeli v šesti na trénink třikrát 
do týdne. Na konci sezóny jsme skončili na dně 
tabulky. O to víc si cením úspěchu, kterého jsme po 
třech letech tvrdé práce dosáhli. Po skončení této 
sezóny jsme skončili na druhém místě a já jsem 
hrdý na kluky, které mám tu čest trénovat. Začínali 
jsme bez záruky jakéhokoliv úspěchu a přesto jsme 
se dokázali dostat až na medailové pozice.

Nejsme stejná skupina jednotlivců jako před třemi lety, ani 
složení trenérů není stejné. Na konci minulého roku se mnou 
začal trénovat můj spoluhráč z mužského týmu Počernic 
Daniel Vojnović. Dokázali jsme něco, co mi u mnoha družstev 
chybí a co nám dopomohlo dosáhnout našeho úspěchu: stal 
se z nás tým, kde přestalo záležet na tom, kdo hraje, kdo sedí 
na lavičce, kdo je nemocný. Máme radost z každého koše 
všichni stejně, naše lavička vždy povzbuzuje, a každého hrá-
če mrzí, když onemocní, protože se nemůže účastnit zápasu. 
Už není náhoda, že se v deseti sejdeme na tréninku, ale je 
náhoda, když nás je na tréninku šest.

Celý tým si zaslouží veřejnou pochvalu. Dovolte mi, abych 
tedy vyzdvihnul alespoň několik našich hráčů. Chci po-
chválit Honzu Pospíšila za nepřeberné množství doskoků, 
obranných zákroků a pokrok ve hře zády ke koši. Tomáše 
Hochmana za nadstandartní rozehru a zachování chladné 

hlavy během celé sezóny. Pavla Michalce i Petra Beneše 
za čas věnovaný basketballu na úkor amatérského divadla, 
Petra speciálně za to, že konečně někdo pravidelně odsta-
vuje na záda, Pavla za šíření komunikace na hřišti do celého 
týmu. Petra Ptáčka za hru se srdcem bojovníka. Zbyňka 
Jarchovského za neuvěřitelnou a neustálou podporu týmu 
při zápase. Ondřeje Šikla za náboj, který do hry vždy přinese 
i přes svá četná zranění, která ho už druhou sezónu proná-
sledují. A nakonec našeho kapitána Davida Peku za jeho 
neutuchající chuť trénovat a za každý bod, který nám pomoh 
dostat se tak vysoko. Hráli jsme tvrdě, a já doufám, že jsme 
ještě neskončili. Čeká nás mnoho těžkých let. Jsem zvědavý, 
jak se s nimi vypořádáme. 

Stanislav Ptáček

Zprávy z basketbalového oddílu

Druhé místo basketbalistů v pražském 
přeboru U-17

 Foto Gabriela Kutalová
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Nově otevřené coworkingové centrum Mumraj nabízí pro rodiče pracovní 
zázemí s hlídáním dětí. Najdou tam sdílený prostor pro práci i studium, 
navazování nových kontaktů. Místo pro vzájemnou inspiraci, pro sdílení 
kontaktů či prezentaci svých služeb a výrobků, pro pořádání workshopů.

Mohou využít kancelář s wifi  internetem s možností si zapůjčit notebook, 
využít tiskárnu a skener. Dílnu s možností půjčit si šicí stroj a overlock. 
Studio péče o tělo (masáž, pedikúra, kadeřnictví) s možností půjčit si ma-
sážní lehátko aj. Minikavárnu a zasedačku, službu poradenství.Po dobu, 
kdy rodiče pracují, se o jejich děti starají zkušené chůvy s profesionálním 
vedením ve vybavené herně. O děti pečují v Rodinném centru MUM, tj. ve 
stejné budově, jen vchod je za rohem. Je dost daleko, aby se děti a rodi-
če nerušili, ale dost blízko, aby byli rodiče v případě potřeby nadosah. 

Díky dotacím z EU je cena jen 40 Kč za hodinu včetně hlídání dětí (tato 
cena platí po dobu realizace projektu, tj. do 31. 12. 2014). První dvě 
pracovní hodiny jsou ZDARMA. Přijďte si vyzkoušet, stojí to za to. Nebo 
se jen podívat a prohlédnout si prostory Mumraje.

A co nejvíc oceňují první maminky využívající služeb Mumraje? „Oceňuji, 
že mohu pracovat přes den, že nemusím pracovat po nocích. Vzájemná 
inspirace a výměna zkušeností s ostatními coworkerkami mi ušetřila čas 
na projektu, na kterém teď pracuji,“ Markéta, grafi čka.

„Díky tomu, že můžu pracovat v Mumraji, nejsem celý den ve stresu, co 
mě ještě v noci čeká za práci. Práci stihnu nerušeně během dopoledne 
a odpoledne se můžu v klidu věnovat dětem a rodině,“ Lenka, šéfredak-
torka novin.

Projekt je fi nančně podpořen 
z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR v rámci 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita. Stavební úpravy 
prostor fi nančně podpořila MČ 
Praha 20. 

Děkujeme.

www.ccmumraj.cz

0áza pro pracující maminky s dětmi
Rodiče, kteří pečují o děti a zároveň podnikají, potřebují v klidu 
pracovat nebo studovat, najdou oázu klidu v novém coworkingovém 
centru Mumraj. Sdílenou kancelář a dílnu za 40 Kč na hodinu včetně 
hlídání dětí.
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Mateřská v pohybu, strollering a spousta 
zábavy pro vás i pro mimi

Velice populární outdoorové cvičení 
Strollering pro maminky/tatínky s ko-
čárky nabývá na své popularitě i na 
okrajích Prahy. V současné době má 
Strollering více než stovku lektorek po 
celé České republice. Praha Běchovice, 
Újezd nad Lesy, Horní Počernice cvičí 
s maminkama a jejich dětma Veroni-
ka Kropáčková. Jako osobní trenérka 
se zaměřuje především na správné 
provedení cviků s důrazem na nápravu 
chybných stereotypů při držení těla, na 
lekcích se kromě problémových partií 
posiluje i core, tedy střed těla. Ten tvoří 
základ pro důkladné posílení břišních 
svalů, zad a napomáhá při bolestech 
bederní páteře, které vznikají v dů-
sledku těhotenství, porodu a následné 
intenzivní péče o dítě. Základ tréninku 
tvoří sportovní chůze, díky které je Stro-
llering vhodný i při nadváze. Sportovní 
intenzivní chůze oproti běhu nezatěžuje 
kloubní aparát a je tak vhodným fi tness 
programem pro všechny.

Co Vám Strollering přinese? Zlepšíte 
si kondičku, zpevní se tělo a svaly, 
o kterých možná ani nevíte, ale přede-
vším ukážete svým dětem, že sportovat 
je normální, pravidelně se dostanete 
do přírody (cvičíme v lese) a seznámíte 
se se stejně aktivními ženami ze svého 
okolí. Děti si najdou nové kamarády se 
kterými zažívají své první krůčky, dob-
rodružství v lese, i se zvířátky (v Újezdě 
chodí děti koukat k hájence na ovečky). 
Vždycky si najdeme chvilku i na pro-
brání aktuálních překvapení, která jsou 
součastí mateřství-rodičovství. Máme 
takové okénko „nejsi v tom sama“. 

Jelikož je nám spolu fajn, líbí se nám 
mateřskou si užít a přitom se z ní 
nezbláznit, navázaly jsme spolupráci 
s CK CAPRO, která se zaměřuje na 

aktivní dovolenou. Děti milují „moříčko“, 
bazény, zmrzlinu, maminku v pohodě 
a hlavně dětský kolektiv. Přidejte se 
k nám a pojeďte spolu s manželem, ka-
marádkou, babičkou, dědou na aktivní 
pestrou dovolenou, na které není nuda! 

Strollering v Chorvatsku od 6. – 13. 7. a od 
13. – 20. 7. Areál resortu Lanterna v Západ-
ní Istrii bude pro celou vaši rodinu neopa-
kovatelným zážitkem. Resort se rozkládá 
na zalesněném poloostrově Lanterna, kde 
naleznete stín, cesty bez aut, děti mohou 
bez obav volně pobíhat kolem, komplex 
bazénů se slanou vodou, vyhrazené 
bazénky pro nejmenší. V těchto termínech 
zájezdu navíc v Lanterně probíhá i výuka 
plavání kojenců či hlídání dětí v dětském 
klubu s programem. V Lanterně naleznete 
zábavu, sportovní vyžití se Strolleringem 
i jinými druhy cvičení, tak i odpočinek 
a zaslouženou relaxaci. 

Pro zájemce o tuzemské zájezdy je 
připraven luxusní pobyt Strollering na 
Šumavě od 7. – 13. 9. v nových rouben-
kách šumavského typu v Petrovicích 

u Sušice. Rodinný penzion s roubenka-
ma je jedním z nejpříjemnějších a sku-
tečně babyfriendly kvalitních ubytova-
cích zařízení v České republice. Čekají 
Vás krásné výlety v kouzelné šumavské 
přírodě, 12 lekcí Strolleringu, výtvarka 
pro děti a hlavně spousty zábavy, spor-
tu, odpočinku u bazénu, v sauně, na 
loukách, v lese. POZOR, REZERVACE 
JEN DO 12. 6.!

Strollering vám ukáže nové možnosti, 
obohatíte nejen sebe, ale i své děti 
a partnera. Sportem to všechno jen 
začíná! Na stránkách www.strollering.
cz naleznete více informací i o dalších 
pořádaných zájezdech a akcích. Do-
poručujeme například módní přehlídku 
nové Strolleringové kolekce sportovní-
ho oblečení 9. 6. ve Stromovce nebo 
slavnostní otevření exkluzivního Jurta 
klubu s workshopem připravovaných 
kurzů pro celou rodinu v Praze Běcho-
vicích 22. 6. více na www.jurtaklub.cz.

Autor textu: Veronika Kropáčková, 
foto: Edita Berková

Adam obsadil ve čtrnáctičlenném startovním 
poli čtvrté místo a postoupil tak do šesti-
členného fi nále. Nad jeho síly byla pouze 
dvojice Bělorusů a jeden Američan. Rozjížďky 
skoků zkomplikovala bouřka, která oddálila 
start. Adam v desetičlenném startovním poli 
obsadil pátou příčku a ve skoku postoupil 
do fi nálové jízdy. Skončil druhý, ale jak sám 
potvrdil, na místní vodě se mu neskáče moc 
dobře. Ve fi nále triků si byl velmi dobře vě-
dom kvalit svých soupeřů. Proto mu nezbylo 

nic jiného, než zařadit co nejsilnější jízdu 
a trochu riskovat. Adamova sázka na riziko 
nevyšla úplně stoprocentně, ale i tak mu 
vynesla premiérové stupně vítězů v závodě 
série Wodrl Cup, když obsadil třetí místo. 
V následném fi nále skoků se oproti rozjížďce 
zlepšil, což mu stačilo na konečné páté 
místo. Nyní čeká Adama pokus o kvalifi kaci 
na letošní US Masters, nejprestižnější závod 
profesionálních lyžařů. 

-red-

Adam Sedlmajer opět na stupních vítězů
Těsně před odletem do Indonésie se Adam ještě zúčastnil závodu Spring Open 
v McCormicks Waterski, Wakeboard and Cable Parku. Ve slalomu si připsal velice solidní 
výkon a také nový osobní rekord v jízdě za nohu. Pak už se musel soustředit na odlet do 
daleké Indonésie, konkrétně na 37. díl série World Cup do Palembangu.
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Příjemný den prožily při svém pravidelném Se-
tkávání děti ze ZŠ Stoliňská, DC Paprsek a ZŠ 
praktické a speciální v Bártlově ulici v zábavním 
Parku Mirákulum v Milovicích. Obří houpačky, 
tobogán, dřevěný hrad s tajemným podzemím, 
minizoo a skákadla nenechaly děti ani na mi-
nutu v klidu a krásný výlet si užily opravdu 
všechny. Velké poděkování si zaslouží 
sponzoři akce, která děti úžasně nastarto-
vala do prázdnin – fi rmy TR Antoš s.r.o za 
pobyt v krásném areálu a  Maja Agency, 
která nám zajistila dopravu.

Děti ze ZŠ Stoliňská si spolu se svými 
kamarády z Paprsku a Bártlovky užily ještě 
Jarní výstavu v ZŠ Bártlova a miniturnaj 
v přehazované a plnit už se pomalu začíná 
i poprázdninový diář společných akcí. 

Upřímný dík si zaslouží děti, ředitelé a pedago-
gové obou škol, asistentky a paní učitelka Zme-
ková ze ZŠ Stoliňská, která s dětmi s nesmírným 
citem pracuje a spolu se svými kolegy je vede 
k otevřenosti a životu bez předsudků.

Alena Štrobová, radní

Setkávání v parku Mirákulum

Při té příležitosti jsem s jistou dávkou 
nostalgie musel zalistovat ve svém živo-
tě a vrátit se do klukovských let. Tehdy 
každý z mých vrstevníků i těch starších 
znal narostlého mladíka, který se 
proháněl po chvalském házenkářském 
hřišti a jeho góly z otočky padaly do 

soupeřových branek. Dáda byl zkrátka 
už tehdy mezi místními sportovními 
fanoušky pojmem a popravdě řečeno 
jen málokdo věděl o jeho skutečném 
jméně Vladimír.

S ještě větší vervou se Dáda Stoklasa 
pustil do oživení aktivit počernických 
ochotníků. Díky mé matce, pro kterou se 
divadlo pod vedením Dády stalo velkým 
koníčkem, jsem už jako dítě školou 
povinné navštěvoval řadu představení, 
odehrávajících se tehdy v Kulturním 
domě u Čelikovských. Pygmalion, Stat-
ky zmatky, Pan radní si neví rady, Pozdní 
láska, Slavnost lampionů, Taková láska 
a mnoho dalších inscenací, mnohdy se 
odehrávajících před nepříliš obsazeným 
hledištěm, ale s nadšením aktérů i ně-
kolika desítek diváků. Dáda byl většinou 
minimálně ve dvou rolích – obvykle v po-
zici režiséra a herce. Vzpomínám napří-
klad na představení komedie Voskovce 
a Wericha, v němž si zařádili Dáda se 
Standou Tomkem (mimochodem další 
věrnou osobností počernického diva-
dla, hercem, komponistou a autorem 
několika pohádek, které se hrají i mimo 
hranice Horních Počernic).

Od dob, kdy počerničtí ochotníci 
bojovali o přízeň místních představitelů 
uplynuly desítky let. K dnešní situaci 
s krásným prostředím divadla i svéráz-
ným a ojedinělým divadélkem v přírodě, 
s nadšením několika souborů školáků 
i těch starších a dospělých se urazila 
pozoruhodná cesta, na které se podílejí 
zanícení organizátoři a fanoušci. Při 
hodnocení tohoto vývoje nelze smazat 
rukopis Dády Stoklasy.

Marně se snažím nalézt v paměti více 
divadelních nadšenců, kteří by tak dlou-
hou dobu sloužili Thálii. Snad jen pan 
Jiří Suchý v historii Semaforu by mohl 
být Dádovou profesionální obdobou.
Jestli někdo spojoval představení Po-
sledního léta k Dádovým osmdesátinám 
jako jeho rozlučku s divadelními prkny, 
mně se takovému tvrzení nechce věřit. 
Jak že to říkal legendární Zdeněk Ště-
pánek? „Herectví je droga, která končí 
až s životem.“ Nepochybuji, že Dádovi 
vydrží ještě mnoho let.

Jiří Levý

Opožděná gratulace k jubileu Dády
Od toho večera už uplynulo několik týdnů. Derniéra hry Poslední léto v počernickém divadle měla zvláštní náboj. 
Jeden ze dvou protagonistů představení si právě při té příležitosti připsal osmý křížek a ovace publika byla vyjádřením 
toho, co Vladimír Stoklasa pro počernické ochotníky v průběhu řady desetiletí udělal.

Foto: Martin Březina
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“Před sezónou jsme si dali cíl, že se 
budeme snažit udržet se v této skupině, 
aklimatizovat se a příští rok se pokusíme 
být o nějaký ten stupínek lepší. Úvodní tři 
zápasy jsme jako vykulení nováčci remi-
zovali, čtvrtý jsme zbytečným vyloučením 
prohráli a tak jsme se ocitli na 7. – 9. místě 
z dvanácti týmů ve skupině. V závěru roku 
2012 se nám podařilo vyhrát tři zápasy 
v řadě, zvýšila se nám sebedůvěra a po-
skočili jsme na skvělé 5. místo! Během 
ledna a února přišla velká série, kdy jsme 
v sedmi zápasech za sebou 5 x zvítězili, 
2 x remizovali a při skóre 30:11 získali 
12 bodů a octli se na krásném 3. místě 
v tabulce, které jsme uhájili až do konce 
soutěže. Na nováčka nevídaný výkon!

Pracovat s 25ti členným týmem v hokejo-
vém klubu, který jsem založil, je pro mne 
jedna velká radost i starost. Pro hráče je 
to zase za osm měsíců, po které soutěž 
trvá, neskutečně časově i fyzicky nároč-
né. V závěru jsme měli z osmi obránců 
polovinu z nich v sádře nebo s nataže-
nými kolenními vazy… Hokej je dnes 
hodně rychlý a tvrdý. Hráči týmu jsou 
hodně disciplinovaní, a tak naše účast na 
zápasech patří k těm nejlepším v soutěži. 
Je to vidět i na dobré partě, která se za 
poslední tři roky vytvořila.”

Za loňský ročník byli oceněni nejlepší 
hráči mužstva zařazením do All stars 
týmu, konkrétně Petr Jirgl ml. – nejlepší 
brankář soutěže s nejnižším počtem (47) 
obdržených branek z 91 týmů celé PLLH. 
Jako nejlepší pravé křídlo byl zařazen 
do All stars Jan Lašek (32), který hrál 
10 let v USA za universitní tým Ausburg 
College. V tabulce střelců loni skončil 
na 2. místě s 26ti brankami, stejně jako 
v kanadském bodování se 42 body. Na 
4. místě v tabulce střelců i v kanadském 
bodování skončil další náš hráč Kamil Za-
vřel (28), jinak ligový rozhodčí LH. K nej-
užitečnějším hráčům patří obránce Jakub 
Lašek (28), který hrával za extraligový 
Litvínov a prvoligový Havířov. S přehle-
dem vyhrává většinu soubojů a zakládá 
mnoho akcí, např. v právě skončeném 
ročníku 12 nahrávek na gól. Letošní 
soutěž o nejužitečnějšího hráče mužstva 
vyhrál centr prvního útoku Jaroslav Kočí 
(32), který hrával za extraligovou juniorku 
Slávie a v kanadském bodování získal 32 
bodů za 17 gólů a 15 asistencí.

“Za velký úspěch považuji zařazení 
mladých, šikovných hráčů do mužstva: 
Ondra Král (22), David Sysel (22), oba na 
5. – 6. místě kanadského bodování, Jan 
Diviš (23), obránce David Pospíšil (19) 
a v hledáčku máme bratry Ulbrichovi (23 
+ 25). A samozřejmě máme další dobré 
a zajímavé hráče, ale také výborné kama-
rády, které představím někdy příště.

”Domácí kluziště – ZS Letňany je ma-
jetkem olympijského vítěze z Nagana 
1998 Františka Kučery & spol. a domácí 
hřiště týmu HC Horní Počernice od jeho 
otevření v r. 2001. Pro hornopočernické 
hokejisty je to nejbližší ZS v Praze a patří 
vybavením k nejlepším v Praze. Jaká 
je ale budoucnost sportovní činnosti 
mladých v Horních Počernicích? “Jako 
vedoucí HC jsem i členem komise sportu 
Prahy 20 a věřím, že v blízké budoucnosti 
se po ztrátě fotbalového hřiště Xaverova 
podaří prosadit postavení víceúčelové 
sportovní haly. Doufám, že se zde najde 
také plocha na menší kluziště pro radost 
dětí, mládeže i dospělých.

”Petr Jirgl je na svůj hokejový tým pyšný. 
Pět jeho odchovanců z HCHP bylo 
v únoru nominováno na 8. ročník turnaje 

Skybox Cup 2013 v O2 aréně do týmu 
Pro Hockey, složeného z nedávných ho-
kejových reprezentantů ČR. “Za brankáře 
Petra Břízu hrál Petr Jirgl ml., za obránce 
Leo Gudase Jakub Lašek a za útočníka 
Jana Černého Jan Lašek. Dále hrál ještě 
Radim Prusenovský, vedoucí všech 
reprezentací LH ČR, který s sebou vzal 
Václava Horčáka ml. Oba jsou naši bývalí 
spoluhráči z Horních Počernic. Tým Pro 
Hockey vedl trenér Zdeněk Pavliš. Hráči 
předváděli v pěti zápasech skvělou hru, 
prohráli jsme těsně 2:3 s pozdějšími 
vítězi turnaje, ale v boji o 3. místo jsme 
soupeře exhibičně přehráli 6:1 a získali 
krásný pohár a kolektivní cenu pro všech 
25 členů týmu.

Všichni jsme byli nadšeni výbornou par-
tou po dobu turnaje. Nejvíce zastoupen 
byl náš klub HCHP. Bylo nás šest, proto 
jsme se na památku vyfotili v reprezen-
tačních dresech se lvíčkem na prsou,” 
uzavírá trenér našich hokejistů Petr Jirgl.

-red-

Více informací na www.pllh.cz /2.skupina

TŘETÍ ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA TÝMU HC HORNÍ POČERNICE
Skončila hokejová soutěž nejen v extralize, ale i v Pražské lize ledního hokeje. Jak se dařilo v druhé nejvyšší soutěži 
PLLH týmu HC Horní Počernice, který zde byl nováčkem, popisuje Petr Jirgl st., trenér mužstva. 

Tým HC Horní Počernice

Na památku účasti na 8. ročníku turnaje 
Skybox Cup 2013 se hráči našeho týmu vy-
fotili v reprezentačních dresech se lvíčkem 
na prsou. 

Už potřetí jsme úspěšnou sezónu zakončili 
na bowlingu a v restauraci U Pekaře za 
účasti naší velké fanynky a starostky Prahy 
20 Hany Moravcové.
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Naše gymnastky si opět vedly 
výborně. V kategorii základní 
stupeň se přebornicí stala Emílie 
Zervanová, svěřenkyně trenérek 
Kopeckých a M. Sedlákové, 2. 
místo obsadila Laura Bohato-
vá, 4. Kristýna Bartošová, 5. 
Nikola Bartůšková (trenérky 
Rosendorfová a Řeřichová). Tato 
čtyři děvčata mezi sebe pustila 
jen Danielu Doležalovou z TJ 
Bohemians, což je z celkového 
počtu 27 závodnic velký úspěch. 
Ve starších žákyních si na 3. stu-
pínek vyskočila Tereza Křížová, 
těsně za ní 4. a 5. příčku obsadily 
Nela Formanová a Karolína 
Spitzerová.

V kategorii mladších žákyň si nej-
lépe vedla dvojčata Králových 
– Natálka zvítězila a Kristýnka 
byla čtvrtá. Z celkového počtu 
27 závodnic v této kategorii je to 
opět vynikající úspěch. Celkem 
se závodů zúčastnilo 29 našich 
holčiček.

V sobotu 27. dubna se Kristýnka 
Bartošová zúčastnila 15. ročníku 
Aprílového závodu v Sezimově 
Ústí ve dvojboji a reprezentovala 
jako jediná náš oddíl. Přivezla 
bronzovou medaili.

Téhož dne se konala Velká cena 
Hradce Králové. Družstvo našich 
závodnic ve složení (N. Králová, 

N. Petříková, K. Sýkorová a B. 
Čadová) obsadilo 3. místo, při-
čemž na stupních vítězů stála N. 
Králová na druhém a B. Čadová 
na třetím místě.

V sobotu 4. května se naše svě-
řenkyně rozjely do Jihlavy a Ve-
selí nad Lužnicí. Na Veselském 
poháru sbíraly opět medailová 
místa a to N. Petříková zlato, N. 
Králová stříbro a V. Švábová 
bronz, A. Černická byla čtvrtá 
a mezi nejmladšími si nejlépe 
vedla E. Zervanová, která obsa-
dila osmou příčku.

V neděli 9. června zveme 
všechny milovníky gymnastic-
kého sportu do tělocvičny ZŠ 
Ratibořická na 35. ročník závo-
du O vázu Horních Počernic od 
9:30. Odpoledne se představí 
starší gymnastky na tradiční 
Veterániádě.

V  pondělí 24. června od 
17.30 se náš oddíl rozloučí 
s tréninkovým školním rokem 
Sportovní akademií, na které 
vystoupí děvčata z aerobiku 
s pohybovými skladbami a také 
naše gymnastky se zajímavými 
vystoupeními. 

Lenka Barešová, předsedkyně 
oddílu SG

Zprávy z oddílu sportovní gymnastiky 
a aerobiku TJ Sokol
V neděli 19. května pořádal oddíl sportovní gymnastiky v tělocvičně ZŠ Ratibořická Přebor Prahy 
v některých kategoriích a oblastní přebor jednotlivkyň, který je zároveň kvalifi kací na Přebor Prahy.

V kategorii mladších žákyň si nejlépe vedla dvojčata 
Králových. Natálka zvítězila a Kristýnka byla čtvrtá.

1. Zervanová, 2. Bohatová, 4. Bartošová, 4. Bartůšková

T. Křížová, N. Formanová, K. SpitzerováNaše závodnice s českým reprezentantem SG Martinem Konečným
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Prevence kriminality
Žáci 9. tříd navštívili věznici s dozorem 
Nové Sedlo v Ústeckém kraji. Na spe-
cializovaném oddělení jsou ve výkonu 
trestu odsouzení za užívání nebo dis-
tribuci drog. Žáci si mohli prohlédnout 
některé části věznice a poslechnout si 
výklad a zeptat se speciálního pedago-
ga a jednoho vězně na vše, co je zají-
malo. Životní příběh odsouzeného na 
ně velmi zapůsobil a je pro ně dostateč-
ným varováním před užíváním drog. 

Poděkování patří vstřícnému personálu 
věznice, OS pro prevenci kriminality 
PRAK, které exkurzi do věznice umožni-
lo, a MČ Praha 20 za fi nanční podporu 
na dopravu.

Výstava Tutanchamon
Světoznámou putovní výstavu Tutan-
chamon – jeho hrob a poklady, která 
je velkolepou rekonstrukcí faraonovy 
hrobky a jeho pokladů, navštívili žáci 8. 
a 7. tříd na pražském Výstavišti. Viděli 
přes 1000 exponátů, které jsou dokona-
lými replikami původních předmětů. 

B. Vosyková

Víčka pro Michalku
Také naše škola se s nadšením zapojila 
do akce, která měla za cíl získat fi nance 
na potřebné zdravotní pomůcky pro 
nemocnou Michalku. Sbírali velcí, 
ale hlavně děti. Děkujeme za pomoc 
rodičům, prarodičům a všem, díky nimž 
jsme do konce dubna sebrali 348,848 
kilogramů víček. Nejpilnější třídou 1. 
stupně se stala 2. A s 49,4 kg, na 2. 
stupni byla nejúspěšnější 6.A s 18,2 kg. 
Obě třídy byly vedením školy oceněny. 
Konečné pořadí však vůbec není důleži-
té. Všichni máme hřejivý pocit, že jsme 
Michalce mohli alespoň trochu pomoci.

J. Prokopová

A přece se čte!
Kde? No přece v naší nové školní 
knihovně, která je otevřena třikrát v týd-
nu. V pondělí odpoledne se zde střídají 
děti z jednotlivých oddělení školních 
družin, v úterý a ve čtvrtek o velké pře-
stávce mohou do knihovny všichni žáci 
pro zajímavé čtení, nebo si jen sednout, 
prohlédnout časopisy a popovídat si. 
Od začátku školního roku se půjčilo už 
757 knížek. Kromě oblíbených ency-
klopedií a knih o zvířatech vítězí Kluby 
záhad a příběhy o malém Poseroutkovi. 
V poslední době začínají být v oblibě 
i knihy pro ucho, tedy slavné knížky na 
CD, načtené známými herci. 

Celé Česko čte 
dětem, u nás deváťáci 
prvňákům
Tradiční akce se letos v dubnu konala 
potřetí. Skupiny žáků obou devátých 
tříd přišly za prvňáčky s ukázkami z kní-
žek, které měli rádi, když byli v jejich 
věku. Když prvňáci dobře odpověděli 
na zvídavé otázky deváťáků, čekala 
je malá sladká odměna. Na oplátku 
jsme slyšeli, jak už děti umí krásně 
číst, zpívat nebo malovat pohádkové 
postavy. Každý prvňáček dostal ručně 
vyrobenou záložku do knížky.

J. Prokopová

Co znamená „džambo“
Navštívil nás tatínek našeho žáka Patri-
ka, protože podnikl výpravu na nejvyšší 
horu Afriky Kilimandžáro a zúčastnil se 
safari v Amboseli. Velice zajímavě nám 
vyprávěl o svých zážitcích a přinesl 
spoustu fotografi í. Vše bylo spojeno se 
soutěží a ukázkou suvenýrů. Děti měly 
mnoho otázek a na vyprávění budou ur-
čitě dlouho vzpomínat. Rozloučili jsme 
se přátelským pozdravem “džambo“, 
což znamená ahoj! 

J. Kittlerová

Jednou s English Extra
Také druhý týden s English Extra se 
dětem vydařil. V závěrečných prezen-
tacích se objevila témata o anglické 
hudbě a jídelníčku nebo Harrrym 
Pottrovi, hodně zajímavé bylo povídání 
o anglickém školství. Nejvíc se ale 
všichni těšili na malé představení. Jak 
je náročná práce recepčního v hotelu 
či vrchního v hotelové restauraci, když 
přijedou náročné a věčně nespojené 
návštěvnice, předvedly děti ve vtipných 
scénkách. Publikum se dobře bavilo, 

takže druhý jarní anglický týden skončil 
příjemným neformálním setkáním dětí 
a rodičů.

J. Remešová

Úspěch mladých 
cyklistů
Díky Davidovi, Gánžímu, Lucce a Silvii 
ze 4. A vyhrála naše škola první oblast-
ní kolo Dopravní soutěže mladých cyk-
listů ve chvalské škole, pořádané MČ 
Praha 20, společností Besip, Městskou 
policií hl. m. Prahy a ZŠ Stoliňskou. 
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: 
testy z pravidel silničního provozu, 
jízda na dětském dopravním hřišti, jízda 
zručnosti na kole a zásady poskytování 
první pomoci. K naší radosti z výhry 
patří i postup do krajského kola, které 
proběhne v červnu v Praze 3. Nezbývá 
než se opět připravovat a zdokonalovat 
v našich znalostech. Tentokrát nám totiž 
přibude ještě pátá disciplína - práce 
s mapou. Naše soutěžní heslo ale 
zůstává stejné: Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se.

Mgr. Eva Luhanová

Pocta padlým
V úterý 7. května se uskutečnilo slav-
nostní pokládání věnců k pomníč-
kům padlých vlastenců za 2. světové 
války. Žáci 5. A položili věnec a kytici 
k pomníčku Eduarda Čechury, který 
zemřel v ulici Ve Žlíbku ve věku 45 let 
při Květnovém povstání. Bylo pro nás 
zajímavé dozvědět se něco o životě lidí 
v naší obci za 2. světové války.

Mikuláš Heral

Den země oslavily děti v ŠD FZŠ Chodovická 
Včeličkovým dnem. 
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Na přihlášené děti z prvního a druhého 
stupně čekalo dopoledne plné otázek, 
praktických jízd, poskytování první 
pomoci i jízd zručnosti mezi překážkami. 
Vlastní soutěž zahájila starostka Hana 
Moravcová a hlavní koordinátor soutěže 
Ing. Kučera. Jednotlivé disciplíny byly 
voleny tak, aby představovaly reálné si-
tuace, které mohou potkat malé cyklisty 
i chodce v našem stále houstnoucím 
silničním provozu. Některým dělala 
problém zdravověda, jiní se nedokázali 
soustředit na dopravní testy. Všichni 
soutěžící se shodli, že nejobtížnější byla 
jízda zručnosti, která vyžadovala sku-
tečně bezpečné ovládání jízdního kola 
i velmi dobrou motoriku a předvídavost. 
Celou soutěž a úspěšnost plnění úkolů 
posuzovali policisté v uniformě, takže 
mnozí soutěžící měli velkou trému. 
Počasí nám přálo a občerstvení z naší 
školní jídelny všem moc chutnalo. 

Za přítomnosti starostky byli vyhlášeni 
vítězové jednotlivých disciplín. V první 
kategorii zvítězilo družstvo z FZŠ Cho-
dovická, ve druhé ZŠ Stoliňská. Vítězná 
družstva se budou ucházet o dobré 
umístění v krajském kole. Přestože se 
jednalo o soutěž týmů, byli oceněni 
i jednotlivci, nejužitečnější v získávání 
bodů v jednotlivých disciplínách. 

Děkujeme Radě MČ Praha 20 za podpo-
ru této soutěže, Městské policii a Policii 
ČR za obětavost při přípravě soutěže, 
Ing. Jaroslavu Kučerovi, krajskému 
koordinátorovi BESIP pro Prahu, Olze 
Boučkové z BESIP pro hl. m. Prahu za 
zajištění, přípravu, metodické vedení 
a koordinaci vlastní soutěže. Doufáme, 
že naše aktivita přispěje ke zvyšování 
povědomí o nutnosti bezpečného cho-
vání v silničním provozu u našich dětí.

Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

Historicky první kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů v Horních Počernicích
V polovině května se na dopravním a sportovním hřišti u ZŠ Stoliňská konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. 
Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR, BESIP, MŠMT A ČČK. Pořadatelem soutěže byla MČ Praha 20, Centrum 
pro silniční dopravu – BESIP, TSK, Městská policie hl. m. Prahy a ZŠ Stoliňská. Soutěže se zúčastnila družstva ze ZŠ Stoliňská 
a družstvo z FZŠ Chodovická pod vedením učitelky Luhanové.
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III. Počernický 
bazárek KNIH

Vezměte pár 
knížek a přijďte 
na náš

Pátek 21. června 
od 16. 00 hodin 
v Divadelní 
kavárně 
ve Votuzské ulici 
379/11 v Horních 
Počernicích.

Přineste knížky, CD i vinylové desky 
– jejich magické „retro“ kouzlo znovu 
láká! Zájem je o kuchařky, dětské 
knihy, knížky o akvaristice. 
Zapátrejte doma v knihovnách 
a přijďte si zcela zdarma vybrat 
nebo vyměnit do našeho bazárku.

Těší se na vás radní 
Alena Štrobová, 
farářka Církve 
československé 
husitské Eva 
Cudlínová 
a kavárník 
Pavel Kohout!

Za experiment s fotografi í putuje ocenění do Bártlovky
V letošním roce se žáci ze ZŠP Bártlova 
v Horních Počernicích (Markéta Havel-
ková, Mikuláš Danihelka a Jan Aleš) 
zúčastnili prvního ročníku fotografi cké 
soutěže pro žáky základních a středních 
škol s názvem Photocontest pod zášti-
tou Gymnázia Oty Pavla a Magistrátu 
hl. m. Prahy. Soutěže se účastnilo přes 
sto škol z celé České republiky s více 
než jedenácti stovkami fotografi í. I v tak 

veliké konkurenci se Markéta Havelková 
umístila na 3. místě v kategorii pro ZŠ II. 
- Experiment s fotografi í Za sklem. Mů-
žete ji vidět na výstavě na Staroměstské 
radnici v Praze, pořádané k této soutěži, 
nebo v červnovém vydání časopisu 
Fotovideo s podrobnou charakteristikou 
fotosoutěže.

Alžběta Cibochová, ředitelka školy

Foto: Karel Cudlín
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Dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník nohejbalového turnaje trojic HOPOKOP 2013, 

který se koná dne 22. 6. 2013 od 8.30 v areálu TJ Sokol Horní Počernice, 
Chvalkovická 2031/47.
Turnaj je určen pro širokou veřejnost a mohou se ho zúčastnit pouze amatéři a registrovaní hráči hrající maximálně kraj-
skou soutěž. Turnaj se bude odehrávat na dvou antukových kurtech, popř. dvou kurtech s umělým povrchem. 
Startovné pro jedno mužstvo přihlášené do 19. 6. 2013 činí 250 Kč, po tomto termínu 300 Kč. 
V případě vašeho zájmu se hlaste prostřednictvím elektronické pošty řediteli turnaje Romanovi Zajícovi na e-mail: roman.
zajic@seznam.cz. Vzhledem k tomu, že turnaje se z kapacitních důvodů může zúčastnit maximálně 24 mužstev, dopo-
ručujeme s přihláškou neotálet. Věříme, že turnaj bude mít minimálně stejně vysokou úroveň jako jeho 1. ročník a všem 
aktérům i divákům přinese spoustu pěkných sportovních i nesportovních zážitků. 
Těšíme se na vaši účast.

Mgr. Jiří Beneda, radní

Dne 23. 3. 2013 se uskutečnil 

4. ročník turnaje 
ve stolním tenisu,
který uspořádali členové oddílu 
při TJ Sokol Horní Počernice. 

Zúčastnilo se 16 sportovců všech věkových 
skupin, z toho 7 členů oddílu stolního tenisu, 
dvě ženy a jeden mladší dorostenec. Hrálo se 
systémem každý s každým ve dvou skupi-
nách. Dva nejlepší hráči z každé skupiny 
poté bojovali o konečné prvenství. Vítězové si 
odnesli krásné poháry i věcné ceny, za které 
děkujeme našemu sponzorovi Mirkovi Kadle-
covi a také MČ Praha 20 za příspěvek formou 
grantu.Děkujeme všem za účast a těšíme se 
na další ročník.

Členové oddílu stolního tenisu
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Příměstský tábor pro malé atlety

Atletická přípravka TJ Sokol Horní Počernice připravuje (nejen) 
pro naše malé atlety letní příměstský tábor. Děti čeká pět dní 
sportování na atletickém ovále u FZŠ Chodovická, v případě 
špatného počasí v tamní tělocvičně. Tábor se uskuteční v ter-
mínu od 26. 8. – 30. 8. 2013 a je určen pro děti ve věku 6 - 
11 let. O děti bude postaráno v době od 8 - 17 hodin. Kromě 
sportovního oděvu, bot a pití si děti přinesou na každý den dvě 
lehké svačinky (pečivo, sušenka, ovoce, zelenina). K dispozici 
bude po celý den voda na doplnění do lahviček a ovoce. Oběd 
bude zajištěn.

Přihlášky a podrobné informace získáte na stránkách 
www.atletikahp.cz nebo na tel. A. Ondriášová 737 705 219, 
J. Brenkusová 776 757 478.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na jarní tréninky venku.
Trenérský tým atletického oddílu

Rozpis tréninků v květnu a červnu 2013

Út Koníci 16:00 - 17:00 atl. ovál FZŠ Chodovická (6 - 8 let)

Út Tygři 17:00 - 18:30 atl. ovál FZŠ Chodovická (9 - 11 let)

St Lvíčata 15:30 - 16:30 atl. ovál FZŠ Chodovická (6 - 8 let)

Čt Tygři 16:00 - 17:30 atl. ovál FZŠ Chodovická (9 - 11 let)

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL 
HORNÍ POČERNICE

Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 | fax: 281 930 311
e-mail: info@suzuki-ters.cz  |  www.suzuki-ters.cz

TERS spol. s r. o.
autosalon, který žije SUZUKI

SPECIÁLNÍ EDICE V MIMOŘÁDNÉ CENĚ
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I tak se buduje město
V květnu navštívily děti z mateřské školy Chodo-
vická stavební fi rmu EKIS, která se zabývá inže-
nýrskými a ekologickými stavbami. Děti ze třídy 
Veverka měly možnost prohlédnout si s odbor-
ným výkladem bagry, nakladače a nákladní vozi-
dla, které pomáhají při stavbě města. Po prohlídce 
poskytla fi rma EKIS dětem občerstvení a pro 
jejich bezpečnost věnovala celé třídě refl exní 
vesty, které budou děti využívat při procházkách 
městem. Velké poděkování majitelům fi rmy EKIS 
za zajímavé a příjemné prožité dopoledne.

Učitelky z MŠ Chodovická

Žijeme v době, kdy se na nás informace 
valí ze všech stran a je jich takové 
množství, že si je člověk pomalu nestíhá 
přebrat. Mnohdy zapomíná, že nelze 
všemu věřit a že je důležité se nad věc-
mi zamýšlet.
Především za účelem uvědomit si 
tento problém byla pro nás v gymnáziu 
v Chodovické ulici uspořádána beseda s  
Jakubem Mardešićem, člověkem z po-
volání, který v rámci předmětu mediální 
výchovy promluvil k objektivitě médií.
Ačkoliv Jakub Mardešić vystudoval 
ekonomiku a management na Provozně 
ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzity v Praze, má za sebou několi-
kaletou praxi v oblasti médií, konkrétně 
v televizi Z1 a v televizi Metropol. V rámci 
besedy nás seznámil s pravdivostí a aktu-
álností využívaných zdrojů a poradil nám, 
které zdroje lze využívat s větší mírou 
důvěry. Mimoto jsme se zabývali dalšími 
zajímavostmi z mediálního prostředí 
a pikantnostmi z mediálního zákulisí. Své 
místo v besedě měly i reklamní strategie, 
jež jsme probrali po zhlédnutí několika 
nejoblíbenějších reklam, přičemž jsme 
společně zhodnotili možnosti a vliv rekla-
my na společnost. Všechny zmíněné jevy 
a problémy nám pan Mardešić přibližoval 
na příkladech a zkušenostech ze své 
praxe. Dozvěděli jsme se tak například, 
že na druh informací, které se k člověku 
dostanou, má často velký vliv ředitel 
společnosti, která nám informace poskytu-
je. Při společné diskusi jsme narazili na 
několik velmi interesantních, možná jemně 

kontroverzních skutečností, které si člověk 
při běžném bezmyšlenkovitém vnímání 
v denním stereotypu mnohdy ani neu-
vědomí. Jako primární příklad lze uvést 
obrovský vliv médií, jejich neviditelnou, 
leč nezměrnou moc, možná i drzost při 
dotýkání se hranic našeho soukromí. Ne-
musíme chodit okolo horké kaše, jsou to, 
a vždy byly, především reklamy, co utváří 
styl, trendy a myšlení lidí. Je nesrovnatel-
ně jednodušší a příjemnější podřídit se 
masově propagované značce, názoru či 
zvyku, který je zároveň vyzdvihován draze 
placenou celebritou, kterou známe z na-
šeho oblíbeného seriálu. Být sám sebou 
dnes jaksi ztratilo svůj význam, směr člo-
věka je určován společností a společnost 
je tažena právě tam, kam si to přejí šéfové 
velkých korporací. Peníze znamenají moc 
a fenomén reklamy a utváření názoru spo-
lečnosti je, ač se to možná nezdá, jedna 
z nejsilnějších forem moci, které lze dnes 
dosáhnout. Pomocí médií lze opravdu 
ovlivnit téměř cokoliv, což je rozhodně 
podnět k zamyšlení. Druhá stránka věci 
je pravdivost zdroje, jeho ověřitelnost, ak-
tuálnost a spolehlivost. To je samozřejmě 
také závažná věc. Myslíme, že mnohdy 
média hazardují se svým jménem a za 
účelem zvýšení popularity sráží objektivitu. 
Je třeba se zamyslet, kolikrát již byl zneu-
žit zdroj, kolikrát již byla upravena či pře-
formulována jeho slova. Nejlepší obrana 
před pokřiveným názorem a vytvářením 
urychlených závěrů je, jak nám vysvětlil 
pan Mardešić, kontaktovat přímo zdroj. 
Jak snadné a spolehlivé… Leč v přehršli 

informací není snadné třídit a kontrolovat 
každou informaci. Upřímně - máme na to 
čas a energii? 
Celá otázka má i morální aspekt, a to 
kolotoč odposlouchávání, uplácení či 
jiných zásahů do soukromí, především od 
novinářů, ve snaze získat co nejprivátnější 
informaci. V poslední době tento problém 
nabobtnal, vzpomeňme třeba na Ruperta 
Murdocha, a je tedy třeba ho nějak vyřešit. 
Zde je ale každý krok velmi ožehavý a do-
konalé řešení pravděpodobně neexistuje. 
Vlastní cestou jdou ve Velké Británii, ko-
lébce svobody médií, kde budou zavádět 
regulační orgány na kontrolu slušného 
chování médií a dodržení práv zdroje. Ně-
kdo však může namítnout – není to krok 
zpět k cenzuře? Kde se nachází ta tenká 
hranice mezi svobodou tisku a překroče-
ním morálních norem?
Besedu jsme shledali jako velmi přínos-
nou a podnětnou. Klademe si otázky, 
o kterých jsme předtím ani neuvažovali, 
téma je velmi zajímavé. Skutečnost, že 
nám pravdu o médiích nastínil člověk, kte-
rý se v tamním prostředí přímo pohybuje, 
má za sebou několikaletou praxi a vše-
obecný přehled, byla vskutku imponující 
a jsme vděčni, že jsme měli příležitost 
utvořit či upravit si určité názory na danou 
problematiku a posunout se tak opět 
o něco dále na cestě od iluzí k realitě.

Autoři: Klára Šedá a Daniel Bouda 
(studenti septimy A)

Beseda s reportérem 
Jakubem Mardešićem

Recyklohraní je projekt MŠMT ČR, 
do kterého se i tento rok zapojilo 
naše gymnázium. Žáci primy se 
v rámci předmětu environmentální 
výchova seznamují během projektu 
formou pracovních listů, her a videí 
s tříděním odpadu. V průběhu jed-
noho pololetí, po které se předmět 
vyučuje, zjistili, co všechno lze třídit, jaké druhy odpadu rozlišujeme, do 
kterého sběrného kontejneru je umísťujeme, jaký odpad lze odevzdat na 
sběrném dvoře a kam patří staré elektrospotřebiče nebo vybité baterie. 

Žáci se seznámili i s tím, co se děje s odpadem poté, co jej vyhodí do 
odpadkového koše nebo sběrných kontejnerů - jak se odpad dotřiďuje 
a recykluje, jaké výrobky se z recyklovaných materiálů vyrábějí, kolik se při 
tom ušetří energie a surovin. Viděli také, jak vypadá skládka odpadu, jak je 
zabezpečena, a že po jejím uzavření a rekultivaci většinou vůbec není v kra-
jině poznat, že tam kdysi nějaká skládka byla. Ne všechen odpad ale musí 
skončit na skládce, odpad lze také energeticky využít ve spalovnách. 

Myslím, že práce na projektu primány bavila. Teď už si s odpadem opravdu 
hravě poradí a vědí, že jeho třídění je potřeba.

Renata Šedivá, vyučující environmentální výchovy

Recyklohraní
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Juniorský 
maraton 2013
V dubnu jsme se zúčastnili regionálního 
kola 17. ročníku Juniorského maratonu 
2013. Jedná se o běžecký štafetový 
závod desetičlenných družstev studentů 
středních škol, kteří zdolávají trať klasic-
kého maratonu. Semifi nále se běželo ve 
všech čtrnácti krajích ČR. V letošním roce 
se pražského kola zúčastnilo 48 škol, za 
naši dvě družstva. I když jsme se neumís-
tili na předních místech, závod a jeho at-
mosféru jsme si užili a budeme trénovat, 
abychom se příští rok umístili lépe.

Mgr. Petra Sečkařová

Pokřtili jsme 
Noční přízrak
V prostorách naší knihovny se uskutečnil 
slavnostní křest knihy Noční přízrak, jejíž 
autorkou je studentka prvního ročníku Na-
talie Peyrichout. Při této příležitosti jsme ve 
škole přivítali Mgr. Lenku Němcovou z od-
boru školství, mládeže a sportu Magistrátu 
hl. m. Prahy. O Natalii a jejích zájmech 
promluvil její kamarád Jakub Pavlovsky, 
maturant z oboru právní administrativa. 
Kmotrem knihy se stal ředitel školy Mgr. 
Roman Liška, který mladé autorce do 
budoucna popřál hodně dobrých nápadů 
a zástupy natěšených čtenářů. 

Vitaliy Grygorskyy 

Teambuilding 
na vodě
Před prvním májem se téměř pět desítek 
zaměstnanců SOŠ pro administrativu EU 
zúčastnilo teambuildingové akce v Mlýně 
Brejlov u Týnce nad Sázavou. Společně 
strávený čas využili nejen k odpočinku na 
kánoích a raftu, ale i pracovně, kdy hod-
notili končící školní rok a plánovali příští. 

Vitaliy Grygorskyy

Na praxi tentokrát 
do Německa
Studium a práce v zahraničí jsou jedně-
mi z nejpřínosnějších zkušeností, které 
může člověk za svůj život získat. Proto 
se v květnu tohoto roku šest studentek 
naší školy zúčastní v rámci projektu Na 
praxi k sousedům čtyřtýdenní odborné 
praxe v Německu. Celý pobyt je sou-
částí programu Evropské unie Leonardo 
da Vinci, jehož cílem je prohloubení 
a zatraktivnění mezistátní spolupráce 
na úrovni odborného vzdělávání. Naše 
cesta povede do severoněmeckého 
Rotenburgu, kde se při práci na radnici 
a dalších městských úřadech plně 
zapojíme do pracovního procesu. Účast 
na praxi pro nás jistě bude nejen velkou 
zkušeností, příležitostí zlepšit se v něm-
čině a poznat styl života a pracovní 
prostředí v jiné zemi, ale také zážitkem, 
na který se nezapomíná.

Jana Vlášková

Certifi kát na další 
tři roky
V dubnu letošního roku získala SOŠ 
pro administrativu Evropské unie od 
certifi kační agentury Tayllor & Cox Uni-
ted Kingdom se sídlem v Birminghamu 
certifi kát kvality ISO 9001:2008. Ocenění 
kvality se týká všech čtyř studijních obo-
rů, které studentům nabízíme: provoz 
diplomatických služeb, právní adminis-
trativa, řízení lidských zdrojů a mediální 
komunikace. Certifi kát ISO 9001:2008 

zároveň hodnotí i zlepšování způsobů 
řízení organizace a úrovně spokojenosti 
studentů. 

Vitaliy Grygorskyy

Uspěli jsme 
v celostátní soutěži
Začátkem dubna se osm studentů naší 
školy zúčastnilo celostátní soutěže 
Angličtinář roku 2013, kterou vyhlásila 
agentura CZECH-US pro studenty gym-
názií a středních odborných škol. Počet 
soutěžících se vyšplhal téměř k sedmi 
stovkám a  zapojilo se celkem 91 škol. 
Mezi oceněnými studenty byla i Jana 
Vlášková z P3A, která obsadila krásné 
17. místo a z rukou zástupkyně agentury 
převzala dárkový certifi kát. K výbornému 
umístění naší školy přispěl i Jan Kalina 
z téže třídy, který skončil na 21. místě. 
V konkurenci mnoha gymnázií z celé 
republiky tak naše škola obsadila skvělé 
patnácté místo. 

Mgr. Petra Bergmannová

Koncem dubna uspořádala naše škola pro své studenty, kteří se učí německy, 
třídenní zájezd do Vídně.
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VNOUČATA 
PŘIJĎTE FANDIT 
BABIČKÁM 
A DĚDEČKŮM!!

8. 6. 2013 
Stadion mládeže
Na Kotlářce 1 
Praha - Dejvice

Partneři: Mediální 
partneři:

PROGRAM:
8 – 9 h    – prezence na místě

9 h     – slavnostní zahájení

9.15 –12 h – SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE 

  (muži, ženy v kategoriích 55 - 69, 70 +)

NUTNO REZERVOVAT a přihlásit DOPŘEDU! 
infolinka a přihlášky: tel.: 731 188 381, 

e-mail: info@2befit.cz

Individuálně : • Nordic walking 1200 m 

• Hod míčkem na cíl • Slalom na čas

Soutěž družstev MČ:

• Štafeta běh 4 x 100 m • Turnaj v Pétanque

• Turnaj v Přehazované

12 h  – beseda a autogramiáda s bývalými 
   olympioniky

13 h    – vyhlášení vítězů za účasti 

     VIP osobností

13.45 h  – taneční exhibice mistrů standardních   

     a latinsko-amerických tanců

14 –16 h  – NESOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 

   NENÍ NUTNO REZERVOVAT!

• Skupinová výuka společenských tanců 

 s profi lektory • Lukostřelba • Jóga pro seniory

16 –17 h  – koncert Senior Dixieland Praha

V průběhu celého dne KOUTEK ZDRAVÍ

 1) test kondice 

 2) měření tlaku, cholesterolu, složení těla

 3) přednáška a diskuze s odbornými lékaři

 4) představení projektu prevence zdraví

 5) ukázky první pomoci záchranářů ZZS HMP

      » ZAJÍMAVÉ CENY PRO VÍTĚZE  «

SPORTOVNÍ HRY
SENIORŮ

Soutěžící i fanoušci mají 
VSTUP ZDARMA

Generální partner:

Záštitu nad akcí převzala 
JUDr. Helena Chudomelová, 
radní hl. m. Prahy pro oblast 
školství, sportu a volného času.

Jurta klub otvírá koncem června
Jurta klub je rodinný klub s výukovými programy i cvičením pro 
všechny členy rodiny. Nachází se v klidné části Prahy - Běchovic. 
Primárním cílem našeho projektu je přivést děti a dospělé opět 
blíž k přírodě i k sobě navzájem. Chystáme pro vás otevření mno-
ha pestrých kurzů, seminářů i přednášek, např. kurz muzikálové 
školičky pro děti, pilates, indoor Strollering, cvičení pro těhotné, 
kurz zdobení dortů, cvičení pro seniory s fyzioterapeutkou, kurz 
košíkaření a výroby šperků, ženský kruh, afro tance, cvičení pro 
děti, ayurjoga, angličtinu pro děti i pro dospělé, francouzštinu pro 
dospělé, papírové modelářství pro děti i dospělé a další.
Exkluzivita výuky v jurtě je podpořena příjemnou atmosférou 
použitých přírodních materiálů, navíc kruhový půdorys působí 
příjemně i na vaši duši. Ačkoliv se učíte či cvičíte, uvolňuje se 
intenzivněji vnitřní stres a jiné napětí způsobené náročnými 
požadavky současné doby. Další výhodou je omezená kapacita 
prostor. Dbáme na individuální přístup lektorů včetně důsledné 
péče nutné ke správnému osvojení si požadovaných dovedností.
Všechny potřebné informace včetně možnosti rezervovat si mís-
to na kurzy v rámci prázdninového provozu i do následujícího 
školního roku 2013-2014 najdete na webových stránkách 
www.jurtaklub.cz.

Tento projekt vznikl za výrazné pomoci generálního partnera 
fi rmy Stavební a klempířské práce Jirsík&Varta. Veškeré staveb-
ní práce byly provedeny touto fi rmou. Pořízení samotné jurty 
proběhlo za velmi příjemné partnerské spolupráce s osvědče-
nou fi rmou RENTS. 
Slavnostní otevření Jurta klubu je plánováno na konec června 
2013. Přesné datum bude upřesněno na stránkách klubu. 
Těšíme se s vámi na viděnou!

Text a ilustrační foto Veronika Kropáčková

učení se Montessori metodou
respektující přístup k dětem

rozvoj osobnosti dítěte přirozenou cestou
důraz na samostatnost, nezávislost, svobodu a vzájemný respekt  

rodinný dům se zahradou v blízkosti klánovického lesa

CELODENNÍ 
ŠKOLIČKA 

PRO DĚTI OD 2,5 LET

KLÁNOVICE
VŠESTARSKÁ 957, (90 metrů od restaurace SAMOS)

Pokud máte zájem, přihlašte své děti již nyní 
na emailu: info@rcmontik.cz nebo 

tel. Romana724 124 506, tel. Martina776 042 806

wwwwwwwwwwwwwwwww.. ..ccccccczzzzz

ŠKOLIČKA ZAČÍNÁ  2. ZÁŘÍ 2013.  Těšíme se na VÁS! 

MMMMMMooonnnntteesssssooorrrii ppoooommmmmůůůůcckkyyyy +++++ RRReessssppeektuujícííí ppppřřříssstttuuuuuupppp

R O D I N N É  C E N T R U M

Agentura MADLENKA - Specialista na úklid domácností

Zajistíme pravidelný i jednorázový úklid domácnosti spo-
lehlivou hospodyní. Milé dámy, také se Vám krabatí čelo při 
představě úklidu? Milí pánové, nebyli byste raději, kdyby se 
partnerka věnovala Vám místo vysavači a prachovce?
Pak si najměte na úklid odborníky a věnujte se raději sami 
sobě a svým blízkým! 
Uklidíme rychle, spolehlivě a za ceny více než příznivé! 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám připravíme 
nabídku na míru.

Telefon: 604 894 469
info@agenturamadlenka.cz
WWW.AGENTURAMADLENKA.CZ

Do 15.6.2013 sleva 5% na první pravidelný úklid!!!
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DIAKONIE ECM | Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 
 

Srdečně zve na HUDEBNÍ VEČER 
dne 20. června 2013 od 19.00 
v prostorách areálu střediska 

P R O MĚN Y  H L A S U   
V E  S P I R Á L E  ČA S U  

V  P O D Á N Í  M A R I E  K O Z Á K O V É  

Uctění památky 
obětem války
V uplynulém měsíci jsme si připomněli 
68 let od ukončení největšího válečného 
konfl iktu v dějinách lidstva – 2. světové vál-
ky a 11. 11. 2013 uplyne 95 let od konce 
první světové války. Jako připomínka na 
tragické okamžiky našich dějin a na uctění 
památky našich spoluobčanů, kteří v obou 
válečných konfl iktech zemřeli, je na území 
naší městské části řada pomníků. 
Dne 7. května se žáci počernických škol 
spolu se svými pedagogy zúčastnili 
pietního aktu a položili věnce ke všem po-
mníkům. Symbolickou poklonou tak uctili 
oběti obou válek. Je třeba odkaz minulých 
generací stále připomínat, neboť jen tak 
je naděje, že i generace budoucí válečné 
hrůzy nikdy nezažijí. 

Eva Březinová

V dubnu jsme se s naší školou vydali na 
výlet do polské Osvětimi. Před sebou jsme 
měli více než pět hodin cesty. Byli jsme 
zvědaví, co uvidíme a jak moc se ponoří-
me do historie největšího koncentračního 
tábora smrti v dějinách lidstva - Osvětimi. 
Do Osvětimi jsme přijeli okolo 12 hodiny. 
Při prohlídce jsme se seznámili s historií 
tohoto místa: tábor byl založen 27. dubna 
1940, v roce 1941 byl rozšířen o druhý 
komplex – Březinku. Vešli jsme do tábora 
a prošli branou s nápisem Arbeit macht frei 
- Práce osvobozuje. Tedy branou vedou-
cí do jiného světa. Kdo jednou vstoupil, 
přestal být člověkem. Stal se pouhým 
číslem, určeným k likvidaci. Procházeli 
jsme táborem, navštívili jednotlivé baráky, 
kde jsou vystaveny fotografi e, dokumenty 
a věci, které zde zůstaly po zavražděných 
– obrovské množství bot, kufrů, věcí denní 
potřeby, brýlí a obrovské množství lidských 
vlasů. Venku jsme stáli na místě, kde se 
uskutečňovaly apely, během kterých byli 
vězni počítáni. Prošli jsme krematorium, 

plynové komory, viděli, v jakých podmín-
kách byli vězni nucení žít, jakou dostávali 
stravu, jaké měli oblečení. Čím více jsme 
se dozvídali, tím rychleji nám mizel úsměv 
ze rtů, protože jsme si teprve začali uvě-
domovat, co se za 2. světové války dělo. 
V Osvětimi zahynulo přibližně 1 300 000 
lidí. Více než 46 000 pocházelo z Čech 
a Moravy. Po prohlídce Osvětimi I. jsme se 
vrátili do autobusu a jeli jsme do Březinky. 
Stáli jsme na místě, kde se konaly selekce 
lidí z nově přijíždějících transportů z celé 
Evropy. Představit si vůbec, co se tehdy 
stalo, jde jen stěží. Osvětim byla osvo-
bozena 27. ledna 1945 Rudou armádou. 
Pouze 7 500 vězňů se dočkalo vytoužené 
svobody. Všechny nás šokovalo, co jsme 
se dozvěděli. Tento výlet za poznáním 
minulosti v nás zanechal pocity, které se 
jen velmi těžko popisují.

Nikola Gabrišová, Eva Březinová

Cesta za poznáním minulosti
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Restaurace ertousy s tradi ní eskou kuchyní v moderní úprav   
a se surovinami od místních p stitel  a chovatel .         

  
 

Po ádáme: 
sezónní gastronomické akce, pravidelné tématické akce, nap . snoubení vín a pokrm ,   
pivní degustace, grilování, srazy "našich" manželských pár , pracovní snídan ,  váno ní koncerty. 
 
Zajistíme: 
 jubilea, narozeninové oslavy, d tské party, svatební ob ady a hostiny na klí , spole enské srazy, firemní 
akce i s programy zábavy, catering a mnohé další. 
 
Máme: 
Polední nabídka od 70,- K . 
 
Stálé d tské atrakce v zim  i v lét .  
 
Velký a bezplatný areálový parking. 
 
Wifi v celém areálu zdarma. 
 
Otev eno Po-Ne / 07.00-23.00  

Navštivte naše webové stránky:  
www.restauracecertousy.cz  
info@restauracecertousy.cz 
Kontakt:    +420 605 245 543 
Vedoucí provozu: +420 605 245 546 
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Partnerské základní školy Ružinovská 
a sv. Augustina 

srdečně zvou 12. června 
v 17 hodin na koncert 
do kostela sv. Tomáše 
Josefská 8, Praha 1 – Malá Strana
Cílem večera je diváky pobavit a záro-
veň pomoci dětem se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, jimž bude věnován 
výtěžek z dobrovolného vstupného.

Slovem provází Táňa Fischerová, 
patronka koncertu
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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. 602 295 182

PRONAJMU 1200 M2 + STODOLA + 
BUŇKA. 8800 KČ/M T: 777 263 261 

STŘEDOŠKOLAČKA POHLÍDÁ 
VAŠE DÍTĚ HP A OKOLÍ 

(ZKUŠENOSTI S MALÝM BRATREM). 
MOB. 725 766 780

!!STĚHOVÁNÍ!! 
STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. ODVOZ 
NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ K LIKVIDACI. 

DOPRAVA PO PRAZE ZDARMA. 
TEL. 777 227 840

40TI LETÁ VŠE S AJ, PRAXÍ V AUDITU, 
JAKO SAM. I HL. ÚČETNÍ, HLEDÁ 

PRÁCI JAKO ÚČETNÍ. 
TEL. 606 180 151

VODA, TOPENÍ, PLYN, STROJNÍ 
ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, KOUPELEN, 

ZEDNICKÉ PRÁCE. 
TEL. 775 080 907

HLEDÁM PRONÁJEM 2KK, 2+1 V H. 
POČERNICÍCH. TEL. 774 739 410

ČIŠTĚNI KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA. 

TEL. 605 567 053

AUTOŠKOLA P+R, 
WWW.AUTOSKOLA-HOLESOVICE.CZ, 

KONDIČNÍ JÍZDY, VÝCVIK A VÝUKA 
PRO ŘP SK. B, JEZDÍME I V H. P. 
TEL. 723 289 236, 605 592 199

HÁJEK-ZEDNÍK – MALÍŘ. PROVÁDÍM 
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, 

MALÍŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE 
REKONSTR. BYTŮ, DOMŮ 
A NEBYTOVÝCH PROSTOR 

MOBIL 777 670 326

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

ANGLIČTINA - INDIV. VÝUKA, 
DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA MAT. 

ZKOUŠKY, POHOVORY, KONVERZ. 
CENA DOHODOU. T: 607 593 905

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ 
NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, GARÁŽE, 
PRŮKAZ ENERG. NÁROČNOSTI 

KVALITA, ROZUMNÁ CENA 
ING. BEJČEK TEL. 777 236 906 

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

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

TEL. 603418333, 281920134

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

FOTBALOVÁ ŠKOLA 
B. SMOLÍKA A R. BEJBLA 

PRO DĚTI 6-16 LET. 
WWW.FS-BOS.WBS.CZIVA.

BOS@SENDME.CZ, 604 587 737

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

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ,

AUDIT, EK. PORADENSTVÍ 
(ZA ROZUMNÉ CENY)

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

CVIČENÍ NA MÍČÍCH JT 17:30 
FITNESS B13. TEL: 731 343 650

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. 
ODHADY NEMOVITOSTÍ

A PROJEKTY PROVEDE RYCHLE
SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA

TEL. 281 924 588, 602 970 835

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDR. BARBORA DIEPOLTOVÁ

AXMANOVA 131, PRAHA 9 - KLÁNOVICE, 
TEL. 281 861 830, 604 887 365 
KOMPLEXNÍ ODBORNÁ PÉČE 

O PACIENTY S CUKROVKOU. DOBRÁ 
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

BUS 303, 261 

!!!VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
POZŮSTALOSTI, SKLEP. ODVOZ 

STARÉHO NÁBYTKU AJ., ODPADU 
K LIKVIDACI. 

TEL. 777 227 840 

KOUPÍM BYT NAD 80 M2, GARÁŽ 
VÝHODOU. TEL. 603 960 675

KULTURNÍ CENTRUM HORNÍ 
POČERNICE PŘIJME OD ZÁŘÍ 
2013 NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK 
KVALIFIKOVANOU LEKTORKU 

NĚMECKÉHO JAZYKA. 
BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA TEL.: 281 920 326

RC MONTÍK OTEVÍRÁ 2. ZÁŘÍ 2013 
V RODINNÉM DOMĚ SE ZAHRADOU 
CELODENNÍ ŠKOLIČKU PRO DĚTI 

OD 2,5 LET. NABÍZÍME UČENÍ 
SE MONTESSORI METODOU 
A RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP. 

KLADEME DŮRAZ NA 
SAMOSTATNOST A ROZVOJ DÍTĚTE 

PŘIROZENOU CESTOU.
KONTAKT: WWW.RCMONTIK.CZ, 

INFO@RCMONTIK.CZ, 
TEL. 724 124 506

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID 
KANCELÁŘSTKÝCH PROSTOR 

NA 3 HOD. TÝDNĚ V ULICI 
HRDOŇOVICKÁ, HORNÍ POČERNICE, 

KONTAKT: 775 870 787 
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Advokátní kancelář 
Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12, Praha 9-H.P.
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 25 27 67 

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Právo nemovitostí, občanské právo, 
zákon o rodině, obchodní právo, správní právo, 
zastupování před soudy, advokátní úschovy, 
ověřování podpisů 

Pracovní doba: 9,00 – 18,00 hod., 
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě 

Vinný šenk U Džonyho
Skvělá vína z Pálavy
Nabízíme prodej stáčených moravských vín z oblasti 
Pálava, příjemné posezení u sklenky a ochutnávku 
vín zdarma, pochutiny k vínu a pivu, široký sortiment 
alko i nealko nápojů. 

Nově u nás najdete prodejní výstavu obrazů, 
koláží a fotografi í počernického rodáka 
Vládi Kočičky.

Vinný šek U Džonyho
Náchodská 614/136 (u zastávky MHD, 
100 m od vlakového nádraží HP, 
ve dvoře naproti KB)



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

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

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

PRONÁJEM prostorného bytu 
3 + kk/B/G, novostavba, 

Dobšická ulice, Horní Počernice

PRONÁJEM nadstandardního
bytu 3+1, Vysokovská ul., 

Horní Počernice

PRODEJ - velmi pěkný 
řadový RD, Semonická ulice, 

Horní Počernice

PRODEJ – velmi luxusního
RD, Domkovská, 
Horní Počernice

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
samostatného RD, 

Běchorská, Horní Počernice

PRODEJ - udržovaný RD
Lhotská ulice, 

Horní Počernice

PRONÁJEM - vybavených 
kanceláří, Náchodská ulice, 

Horní Počernice

Vaše 
nemovitost
mohla být 

i zde.

martin.drlicka@re-max.cz

✆ 606 796 657

Martin Drlička
Váš realitní makléř pro tuto oblast

Bydlím zde s Vámi

NABÍZÍM

P R O N A J AT O


