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Hornopočernický zpravodaj – červen 2012

Kalendář akcí v Horních Počernicích v  červenci a srpnu 2012červenci a srpnu 2012

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Foto na titulní straně Josef Řezáč

do 16. 9.   RÁJ HRAČEK NA ZÁMKU: BARBIE V PROMĚNÁCH MÓDY A HISTORIE 

  A „ANGLIČÁKY“ MATCHBOX CHVALSKÝ ZÁMEK

3.–29. 7.   LIBOR KALÁB, PATRIK HÁBL: OBRAZY A NEOBVYKLÉ KRESBY CHVALSKÝ ZÁMEK

 3.  7.   17.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY KALÁB, HÁBL: OBRAZY A NEOBVYKLÉ KRESBY CHVALSKÝ ZÁMEK

 8.  7.   9.00  BOHOSLUŽBA K UCTĚNÍ PAMÁTKY M. J. HUSA NÁCHODSKÁ 171/382

8. 7.–30. 9.   HISTORICKÉ KOČÁRKY A HRAČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

14.  7.   15.00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY HISTORICKÉ KOČÁRKY A HRAČKY CHVALSKÝ ZÁMEK 

30. 7.–2. 8.   18.00-20.15  SUMMER ENGLISH: TÝDENNÍ PRÁZDNINOVÉ OPAKOVÁNÍ

  ANGLIČTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 

31. 7.–1. 9.   JOHANA RIEGROVÁ, LADISLAV NETOLICKÝ: OBRAZY CHVALSKÝ ZÁMEK

31. 7.–1. 9.   GABRIELA KRYL: POZNEJ SÁM SEBE CHVALSKÝ ZÁMEK

1.  8.   17.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZY CHVALSKÝ ZÁMEK

2.  8.   18.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY POZNEJ SÁM SEBE CHVALSKÝ ZÁMEK

3.  9.   17.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ GALERIE LA FEMME: Z DOMACÍCH ÚKOLŮ 

  – Z JEVIŠTĚ A ŽENA A ARCHITEKTURA CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 9.–7. 9.   9.00-12.00, 16.00-18.00  ZÁPISY NA KURZY A KROUŽKY RC MUM, MEZILESÍ 2058

3. 9.–13. 9.   15.00-19.00  ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK DIVADLO H. POČERNICE

3. 9.–14. 9.   ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 DDM, RATIBOŘICKÁ

do 14. 9.   RÁJ HRAČEK NA ZÁMKU: BARBIE V PROMĚNÁCH MÓDY 

  A HISTORIE A ANGLIČÁKY MATCHBOX CHVALSKÝ ZÁMEK

16.  9.   9.00-17.00  POHÁDKOVÝ VÍKEND S VÍLOU OHNIVKOU CHVALSKÝ ZÁMEK

16.  9.   10.00  SVATOLUDMILSKÁ POUŤ  CHVALSKÁ TVRZ

20.  9.   20.00  HE IS JUST A HUMAN: TANEČNÍ, PĚVECKÁ, MÓDNÍ A TANEČNÍ SHOW K. JINDY CHVALSKÝ ZÁMEK

22.  9.   19.00  MALÁ POCTA VELKÉ EDITH: KONCERT ZPĚVAČKY RADKY FIŠAROVÉ CHVALSKÝ ZÁMEK

Naše úsilí o nové, reprezentativní, uživatelsky příjem-
né a přehledné webové stránky bylo završeno a první 
letní den jsme spustili nový web Chvalského zámku, 
který najdete na doméně www.chvalskyzamek.cz. 
Věříme, že se vám naše nové webové stránky budou 
líbit a těšíme se na vaše virtuální i skutečné návštěvy. 
Zároveň nabízíme místním příspěvkovým a nezisko-
vým organizacím i spolkům možnost zveřejnit své 
akce na našem webu v části Infocentrum. V případě, 
že máte zájem o uvedení vaší akce, zasílejte prosím 
přesný text včetně termínu zveřejnění produkční 
Chvalského zámku paní Růženě Beránkové na e-mail 
ruzena_berankova@pocernice.cz .

Za spolupráci na tvorbě nového webu děkujeme 
společnosti AbaComp s.r.o. z Horních Počernic.

Mgr. Alexandra Kohoutová

Ve dnech 4. 7. od 14 hod. do 6. 7. 2012 včetně bude Chvalský zámek z provozních důvodů uzavřen.
Od 7. 7. 2012 opět OTEVŘENO DENNĚ od 9 do 17 hod. i v době prázdnin.

Těšíme se na vás.

Nový web Chvalského zámku

Provozní uzavření
Chvalského zámku
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Slovo starostky Prahy 20

Vážení spoluobčané,

před námi je doba dovolených a školních prázdnin. Věřím, že všichni dospělí i děti si v tomto čase odpočinou 
a naberou další síly. Ředitele škol a některé zaměstnance našeho úřadu přesto čeká během prázdnin 
spousta práce v našich mateřských a základních školách, kde budou probíhat stavební práce a opravy. 
Rekonstrukcí projdou také některá školní hřiště; například u ZŠ Stoliňská vznikne hřiště dopravní.

O všem důležitém, čím jsme se v červnu zabývali, si můžete přečíst v rubrice Z diáře radnice. Na dalších stránkách prázdninového 
Zpravodaje najdete jako vždy reportáže o kulturních, společenských a sportovních akcích. Příjemným zakončením školního roku 
byla pro mě účast na výstavě dětských prací na Chvalském zámku a akademiích, naposledy v ZŠ Spojenců. Je to příjemný pocit  
být starostkou obce, v níž bydlí tolik šikovných dětí. Z jejich nadšení, s nímž nám předvedly, co se v uplynulém školním roce nau-
čily, bychom si my dospělí mohli brát příklad. O tom jsem se přesvědčila také na oslavě Dne dětí, který pořádal hornopočernický 
Dům dětí a mládeže a jehož personálu patří velký dík za organizaci krásného dne s bohatým programem. 
Přeji všem dospělým krásnou dovolenou plnou slunce a odpočinku, dětem pěkné prázdniny plné dobrodružství. Hana Moravcová

Z DIÁŘE RADNICE
■ MŠ CHODOVICKÁ
Probíhají dokončovací práce na této stavbě. Plánovaná ko-
laudace je koncem července, následovat bude zápis dětí do 
školky a při dodržení harmonogramu bude tato část školky 
otevřena začátkem září.

■ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Společně s vlastníky pozemků při ulici Božanovská řešíme 
magistrátem stanovené záplavové území v okolí Svépravického 
potoka. Budeme požadovat nové zpracování těchto propoč-
tů, které dnes už neodpovídají dané realitě, jsou nesmyslné 
a zavádějící.

■ STRATEGICKÝ PLÁN
Na jednání Rady MČ byla ustanovena komise, která se bude 
prací na strategickém plánu podílet. V současné době je tato 
komise složena především z vedoucích odborů. Nejdříve je 
třeba zaktualizovat veškeré data a údaje o naší městské části. 
Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 byli zastupitelé vyzvá-
ni, aby se  do této komise nominovali. Po kompletní analýze 
všech informací by mělo následovat stanovení pracovních 
skupin, které se budou zabývat existujícími problémy v lokali-
tách. Současně budou probíhat veřejné debaty a internetové 
diskuse s dotazníky pro občany, abychom získali co nejvíce 
podnětů a poznatků od obyvatel Horních Počernic.
Proběhla také první schůzka s Ing. arch. Janem Kaslem a zá-
stupci vybrané dodavatelské fi rmy a byl stanoven harmono-
gram zpracování strategického plánu.

■ KAPITÁLOVÁ REZERVA MČ
Zastupitelstvo schválilo uvolnění rezervy MČ v celkové výši 
30 mil. Kč, kterou se podařilo v loňském roce uspořit. Částeč-
ně se peníze použily pro dostavbu MŠ Chodovická, na půdní 
vestavbu ZŠ Ratibořická, nákup užitkového vozu pro místní 
hospodářství, údržbu zelených ploch v obci v režii MČ, příprav-
né stavební práce pro vybudování WC v divadle v přírodě, na 
vybudování skateparku a rozšíření stávajícího hřiště Běluňská, 
které by mělo sloužit nejen pro věkovou hranici do devíti let, 
ale také pro větší děti. Studie pro skatepark a pro rozšíření 
hřiště bude představena v některém z následujících vydání 
HPZ. Zastupitelé rozhodli, že se nebudou uvolňovat veškeré 
prostředky z této rezervy.

AKTUÁLNĚ
■ ČERNÉ SKLÁDKY
V období letních prázdnin bude pokračovat likvidace černých 
skládek a ke konci srpna proběhne následná kontrola. Žádáme 
všechny občany, kteří mají informace, kde se ještě tyto skládky 
nacházejí, aby tyto údaje poskytli odboru životního prostředí.

■ LETIŠTĚ
Na základě podnětu našich občanů jsem navštívila letiště 
Kbely. S plukovníkem gšt. Ing. Jiřím Vávrou, MSS, velitelem 
Letecké základy Kbely,  jsme probírali problematiku hluku, 
který způsobuje přelet cvičných vrtulníků nad naším územím.
Letový koridor bohužel změnit nelze, nákup nových méně 
hlučných strojů je z ekonomických důvodů v současné době 
nemožný. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o cvičné lety 
pilotů, je nutné jejich přesný rozpis letových hodin dodržet.
I přes všechny tyto neměnné důvody a  argumenty ze strany 
vedení letiště se nám alespoň podařilo vyjednat, že v období 
letních prázdnin budou tyto lety probíhat pouze v pracovních 
dnech během denních hodin.
Věříme, že naši občané budou shovívaví a pochopí tuto nepo-
stradatelnou potřebu výcviku pilotů, na jejichž profesionalitě 
mnohdy závisí záchrana lidských životů.

■ INVESTICE DO ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
O letních prázdninách bude probíhat většina oprav a investic 
v našich školách a předškolních zařízeních. Budou se provádět 
výměny oken, opravy uvnitř budov, rekonstrukce hřiště v ZŠ 
Spojenců a ostatní potřebné stavební práce.

■ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Za obrovský úspěch považujeme, že se nám podařilo vysou-
těžit výbornou cenu na zateplení BD Mezilesí. Z původně odha-
dovaných 20 mil. Kč jsme se po naší revizi rozpočtu dostali 
na konečnou cenu 7 mil. Kč. Je to třetinová cena z původního 
odhadovaného rozpočtu.
Chtěla bych poděkovat všem nezávislým konzultantům, kteří 
mně s touto revizí pomáhali, za jejich dobrou práci.

CO PLÁNUJEME
CYKLOSTEZKY
Probíhá pasportizace a aktualizace dat, která se týkají po-
černických cyklostezek, abychom mohli pokračovat na jejich 
případném dokončení nebo propojení s okolními městskými 
částmi a obcemi.



Hornopočernický zpravodaj – červen 2012

Místa, které se pro aktivity klubu zdá 
být ideální. Pro mladé je to nepochyb-
ně prostor zajímavý. Je neobvyklý, má 
v sobě tajemství a po menších úpra-
vách může mladým sloužit jako skvělé 
zázemí, které jim v Horních Počernicích 
dosud schází. V našem nízkoprahovém 
klubu budou zájemcům pomoc a pod-

poru poskytovat zkušení sociální pra-
covníci z o.s. Neposeda, kteří už řadu let 
působí v Běchovicích v nízkoprahovém 
zařízení Autobus. V klubu by měli mladí 
najít nejen prostor pro různé motivační 
aktivity, ale především radu a pomoc 
zkušených odborníků. Jednání s členy 
bytového Družstva Pavlišovská o mož-

nosti pronájmu objektu byla nakonec 
úspěšná, proto i jim děkujeme za vstříc-
nost. Nyní probíhají další kroky, které se 
týkají třeba hygienického zajištění a po-
třebných úprav. Určitě je ale tato zpráva  
jedním z nejlepších dárků, který našim 
teenagerům může starostka Moravcová 
ke konci školního roku dát.

Den dětí v DDM
O tom, že naše děti si díky Domu dětí 
a mládeže svůj svátek dovedou patřičně 
užít, nikdo nepochybuje. Na Den dětí 
našly v areálu DDM výborně připravené 
hry a dokonce i možnost udělat si rov-
nou vlastní dětský řidičák! Výborná byla 
i spolupráce s našimi hasiči a příslušníky 
Městské policie. Divákům předvedli svou 
práci, strhující byla ukázka výcviku koní pro služební účely. Tým DDM pod vedením ředi-
telky Zdeňky Horváthové si určitě zaslouží poděkování nejen za bezvadnou organizaci 
dětského svátku, ale hlavně za celoroční práci, které se v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže věnuje.

-aš-, Foto Jiří Hubený

Informace ze školství
Nízkoprahový klub na dosah

Předprázdninové Setkávání
Poslední Setkávání dětí ze ZŠ Stoliňská a dětí ze zdravotním handicapem z DC 
Paprsek proběhlo v červnu v ZŠ Stoliňská. Zdejší děti připravily pro své kamarády 
nejen soutěže a tvořivé dílny, ale i příjemnou party spojenou s oslavou konce 
školního roku a rozloučením s deváťáky, kteří projekt více než před rokem zahá-
jili. Pozvání na Setkávání přijali hosté Jana Erbová ze společnosti AC-T Servis, 
Mgr. Josef Černý, Helena Poche, ředitelka Místní knihovny Božena Beňová a Ing. 
Daniela Šmidrkalová. Jana Erbová, která projekt od počátku sponzorsky podpo-
ruje, dostala od dětí krásnou kytičku. Předal ji Lukáš z Paprsku se slovy: “Děkuje-
me, že nám pomáháte!” 

Akci provázela radost, ale i lehký smutek 
z toho, že žáci devátých tříd už na příš-
tím Setkávání v září nebudou. Všichni 
ale chtějí v práci pokračovat jako dob-
rovolníci. Chtějí se vracet a znovu vidět 
své kamarády, ke kterým osud možná 
nebyl tak štědrý, ale oni přesto druhým 

lidem dokážou hodně dát. „Překvapilo 
mě, že i přes své handicapy jsou ty 
děti tak šťastné,“ vysvětluje  deváťačka 
Eliška, která se díky své zkušenosti 
z projektu Setkávání rozhodla studovat 
sociální školu a práci s handicapovaný-
mi dětmi se věnovat profesionálně. To 

jsou dobré zprávy pro každého z nás.
Na červnové Setkávání přijela i reportér-
ka MF Dnes a připravila o dětech a jejich 
kamarádství celostránkovou reportáž.

Mgr. Alena Štrobová,
foto Martin Březina

Příznivou zprávu máme pro teenagery, kteří si už dlouho přejí mít na území naší městské části nízkopra-
hový klub. Starostka Hana Moravcová vedla více než rok jednání o možnostech pronájmu objektu krytu 
v Pavlišovské ulici.

Lukáš předává Janě Erbové květiny s poděkováním 
za sponzorskou podporu.

Ani noha v sádře nezabrání Jindrovi, aby převezl 
Natálku na vozíčku.

Kristýna a Tereza se věnují pohoštění, 
aby party stála za to!
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Paní Milada Kalašová, která žije v DPS na Křovinově náměstí, oslavila v kruhu 
svých sousedek, kamarádek a našich milých pečovatelek krásné devadesáté na-
rozeniny. Stále šarmantní dáma připravila sama celé pohoštění! Upekla koláčky 
a skvělý ořechový dort, připravila výborné chlebíčky.

Popřát jí přišla starostka Hana Moravcová, radní Mgr. Alena Štrobová, předsedkyně 
sociálně zdravotní komise MVDr. Klára Bonková, tajemnice ÚMČ Praha 20 
Ing. Kateřina Lusková a vedoucí OSVŠ Ing. Monika Brzkovská. Nejmilejším 
gratulantem byla ale jednoznačně Apolenka, dcera Dr. Bonkové.

Manželé Juklovi oslavili zlatou svatbu
Manželé Ilona a Jaromír Juklovi oslavili v červnu zlatou 
svatbu. Na Chvalský zámek, kde se slavnost konala, jim 
přišli popřát jejich nejbližší a za městskou část starostka 
Hana Moravcová.

V pátek 22. 6. 2012 převzal 

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. Dr. h.c.mult. 
z rukou primátora 
hl. m. Prahy 
MUDr. Bohuslava Svobody 
cenu hlavního města 
Prahy - Stříbrnou medaili. 
Městská část Praha 20 
se připojuje k dlouhé 
řadě gratulatnů.

Foto MHMP

20. září 2012 od 20. hodin na nádvoří Chvalského zámku

Módní a taneční show Karla Jindy

HE IS JUST A HUMAN 
Megashow plná tance, zpěvu a různých překvapení v režii a autorském provedení talentovaného Karla Jindy. Jeho práce 
zdobí skvělá ocenění ze soutěží mladých módních návrhářů,  jako tanečník získal prestižní zahraniční stipendia. 
Přijďte si v září užít na Chvalský zámek jeho show!

Vystoupí taneční skupina the Pack v módní značce Nuclear-Nuke.

I. část módní přehlídky ve stylu volnočasové módy,  
II. část módní přehlídky Cirkus 
 doprovodí vystoupení artistů na šálách. 
Zazpívá i další z počernických talentů - Magdaléna Moudrá. Úspěšně  nás reprezentovala v celostátní soutěži Start.rozhlas.cz. 

Mladé počernické talenty představuje MČ Praha 20 ve spolupráci s Chvalským zámkem, záštitu nad akcí převzala předsedkyně 
Výboru pro výchovu a vzdělávání MHMP Andrea Vlásenková.

90. narozeniny 
v Domě s pečovatelskou službou

Dne 12. června přivítala starostka 
Hana Moravcová spolu s radní Alenou 
Štrobovou a tajemnící Úřadu MČ 
Ing. Kateřinou Luskovou 30 nových 
občánků Horních Počernic. O kulturní 
program se jako vždy skvěle postaraly 
děti ze ZŠ Stoliňská.

-AJ-, foto: Tomáš Knot

Vítání občánků
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Dalším, především ekonomickým 
problémem, je pro naši městskou část 
75 kilometrů místních komunikací, které 
jsou ve správě městské části, a jejich 
údržba a obnova nemá potřebné fi nanč-
ní zajištění. A to nemluvíme o průjezd-
nosti a enormním zatížení hlavní komuni-
kace Horních Počernic, ulici Náchodská. 
Místní obyvatelé právem poukazují 
na všechny negativní vlivy, přede-
vším hlučnost, nebezpečí pro chodce 

a poškozování místních komunikací 
vlivem nadměrného zatížení dopravou. 
Problémů, které se týkají dopravy v naší 
městské části, je opravdu hodně.
Zastupitel a předseda komise dopravy 
Jan Kotouč (ČSSD) se touto problemati-
kou intenzivně zabývá už několik let. Při 
všech dosavadních jednáních prokázal 
profesně odborné znalosti a vždy jedná 
v souladu s požadavky Rady MČ 
Praha 20 a Oboru životního prostředí 

a dopravy. Vedení městské části si jeho 
práce považuje a zároveň vyzývá obča-
ny Horních Počernic, aby se se svými 
náměty a připomínkami z oblasti dopra-
vy obraceli od 1. 7. 2012 na zastupitele 
Jana Kotouče.
Kontakt: jan_kotouc@pocernice.cz, 
tel.: 724 015 956 nebo osobně každou 
středu od 14 do 18 hodin v kanceláři 
na odboru dopravy v budově ÚMČ 
Praha 20.                                        -red-

Problematice dopravy se intenzivně věnuje 
zastupitel Jan Kotouč
Dopravní situce patří k závažným problémům naší městské části. Jedním z největších je spojení silnič-
ní, protože síť nadřazených komunikací, tedy hradecká D 11, mladoboleslavská R 10 a část Východní 
spojky, je přes svoji blízkost téměř nedostupná. Nejsou zde dostatečně řešeny ekologické zátěže dálnic, 
navíc po otevření Vysočanské radiály došlo k dalšímu výraznému nárůstu hlukových a emisních limitů. 
Ze strany správce komunikací není tomuto problému věnována dostatečná pozornost.

Změny tras autobusových linek 223 
a 296 v termínu 30. 6. – 30. 9. 2012
Z důvodu výstavby kanalizace v ulicích Jeřická a Chvalkovická 
v termínu 30. 6. – 30. 9. 2012 dojde ke změně vedení tras auto-
busových linek č. 223 a 296. Po projednání s organizací ROPID 
byly určeny výlukové trasy následovně:
Ve směru Ratibořická pojedou linky až do zastávky Vysokovská 
po své pravidelné trase. Dále budou pokračovat Vysokovskou 
ulicí až na křižovatku s ulicí Ratibořickou, kde zatočí vpravo. 
Na následující křižovatce poté zahnou vlevo do Chvalkovické 
ulice a budou pokračovat dále po pravidelné trase do zastávky 
Ratibořická.
V opačném směru pojedou linky ze zastávky Ratibořická až na 
křižovatku ulic Chvalkovická a Běluňská po své pravidelné trase. 
Zde zahnou doprava a na následující křižovatce s ulicí Běchor-
skou doleva. Poté budou linky pokračovat ulicí Vysokovskou 
až na křižovatku s ulicí Khodlova, kde se vrátí na svoji pravidel-
nou trasu.
V rámci této změny se přemisťuje zastávka Jeřická do ulice 
Vysokovské, ve směru Ratibořická cca. 17 m za křižovatku 
s ulicí Kramolná a v opačném směru do oblasti vyústění 
křižovatky s ulicí Kramolná. 
Zároveň upozorňujeme řidiče, aby ve výše zmíněné oblasti 
věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, zejména 
zákazu zastavení v ulici Vysokovská.

Jan Kotouč,
předseda komise dopravy

Dobrý den do redakce,
jen jsem chtěla pochválit váš Hornopočernický zpravo-
daj, je příjemné vidět, kolik zajímavých věcí a kulturních 
akcí se zde děje. Přistěhovali jsme se nedávno z jisté 
pražské čtvrti, která také vydávala svůj časopis, byl 
ovšem plný politických plků a plivání špíny na zastupitele 
jiné partaje. Místní Zpravodaj je tedy pro nás příjemným 
překvapením. Díky a držím palce dobudoucna,

BZ
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Městská část Praha 20 zveřejňuje záměr na pronájem bytu 
na základě převzetí postoupené pohledávky pronajímaného 
bytu formou výběru.

Předmětem výběru bude nejvýhodnější nabídka na proná-
jem bytu o vel. 3+k. k. o celkové ploše 55,89 m2 vč. balkonu 
a sklepních prostor, kvalita standard v 10. nadz. podlaží domu 
č. p. 2060 v ul. Mezilesí v Praze - Horních Počernicích na dobu 
neurčitou v režimu regulovaného nájemného.Na předmětném 
bytě vázne dluh (pohledávka) ve výši 115.364,- Kč, MČ Praha 
20 dále požaduje po zájemci složení kauce ve výši trojnásobku 
měsíčních plateb za nájemné a služby poskytované v souvislosti 
s nájmem. Způsob přihlášení a podrobné podmínky výběru vč. 
termínů prohlídek bytu jsou zveřejněny na Úřední desce a inter-
netových stránkách Úřadu MČ Praha 20 (www.pocernice.cz). 
Místem pro poskytování informací a k vyzvednutí přihlášky je 
Úřad MČ Praha 20, Náchodská 754, Praha 9, odbor hospodář-
ské správy a investic, Ing. Helena Petrdlíková, tel. 271 071 731.

Písemná přihláška musí být doručena nejpozději do 14. 9. 2012 
do 12.00 hodin na podatelnu Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647, 
Praha 9. O výsledku výběru rozhoduje Rada MČ Praha 20.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 
A INVESTIC

Psycholog: 
I to, co není 
vidět, je 
důležité

NOVĚ OTEVŘENÉ ORDINACE 
DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Axmanova 131, Klánovice

diabetologie 604 887 365
a endokrinologie 734 130 778

Pomozte Michalce, sbírejte 
víčka od PET lahví!
Už třetím rokem se koná tato charitativní akce věnovaná 
nějakému nemocnému dítěti a jeho rodině. Letos chceme 
pomoci Michalce Láníkové. Některé potřeby jsou pro ni životně 
nezbytné, jiné jí pomohou lépe zvládat zdravotní potíže, které 
ji trápí. Všechny zdravotní pomůcky jsou velmi drahé. Můžete, 
ale nemusíte přispívat na jejich nákup penězi. Získáme je za 
víčka, které od nás zpracovatelská fi rma odkoupí. V dnešní 
době se však lidé, kteří mohou a chtějí fi nančně pomoci hledají 
velmi obtížně.
Zapojte se s námi do sběru víček a pomozte Michalce. 
Pokaždé, když dopijete láhev, vzpomeňte si na ni. Nic to nestojí 
a jí pomůžete! Žádná pomoc není zbytečná. Budeme rádi, 
když se do této charitativní akce zapojí i počernické školy.

Akce potrvá až do dubna 2013. 
Díky vstřícnosti odboru místního hospodářství 
bude sběrný dvůr jedním z míst, kam mohou 
občané víčka přinést. 
Více na www. michalka-lanikova.cz nebo  
herian.milan@cpost.cz, který v Horních Počernicích sbírku 
koordinuje.

Někdy máme tendenci obdivovat spíše to, co je hned 
vidět: nová parkoviště, chodníky, ulice, parky. Ale často 
opomíjíme to, co má mnohdy ve své podstatě větší 
význam, a to jen proto, že to není hned vidět. Školství 
je bohužel jednou z oblastí, hned vedle ekologie, kde 
není vidět hned, když se něco velkého udělá. Je tomu 
tak i s rozhodnutím vedení obce zřídit pro svá školská 
zařízení funkci psychologa MČ. 

Propojení škol erudovaným člověkem, navíc v symbióze 
odborů sociálního a odboru školství, které jsou dnes cíle-
ně sloučeny, to je vytvoření systému, který našim dětem 
viditelně zlepšuje podmínky pro výchovu, vzdělávání i péči 
o dětskou duši. Když mám možnost výměny zkušeností 
s kolegy odjinud, hlasitě nám tento systém všichni závidí. 
Pro laický pohled to může být zbytečné, ale čas nám uka-
zuje, nakolik to byl uvážený a významný krok. Když bu-
deme mít děti bez výchovných a vzdělávacích problémů, 
s dostatečným rodinným zázemím, jistě je to nadstandard. 
Ale dnes se stále častěji setkáváme s tím, že musíme řešit 
mnoho nového, co dříve nebylo třeba řešit. Je to pravdě-
podobně daň naší společnosti, která oproštěna od tradič-
ních hodnot, má tendenci ulpívat na konzumním způsobu 
života. My pedagogové často postrádáme vzdělání pro 
krizové situace dětských dušiček, proto je psycholog MČ 
mnohdy naší jedinou oporou. Děti v Počernicích tak mají 
velký náskok: mají někoho, kdo jim pomůže situaci ihned 
řešit, věnuje se jim, dochází za nimi. V terénu je to 
psycholožka, na OSVŠ tým zaměstnanců pod vedením 
Ing. Moniky Brzkovské. Z naší zkušenosti dodávám, že 
systém funguje. I to, co není vidět je důležité. 

Martin Březina, ZŠ Stoliňská
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Vážení čtenáři, jak jste byli informová-
ni v předchozích vydáních Hornopo-
černického zpravodaje, měla původně 
vyjít publikace ke 225. výročí školy na 
Chvalech v červnu toho roku. Musím 
přiznat, že zájem pamětníků mi udělal 
velikou radost. Materiálu máme po-
měrně dost; nechybí dobová vysvěd-
čení, fotografi e, ani osobní vzpomínky. 
Jsem velmi rád, že vás naše snaha 
o prezentaci historie školy zaujala. 

Stále se někteří z pamětníků ozývají, 
proto se domnívám, že by byla škoda 
nezařadit i jejich příspěvky. Dovoluji si 
vás proto požádat, pokud máte nějaké 
dobové fotografi e ke škole na Chvalech, 
osobní vzpomínky, učebnice, vysvěd-
čení z této školy nebo pomůcky, budu 
velmi rád, pokud se nám ozvete. Váš 
příspěvek vdechne publikaci osobní 
ráz. Nejde nám jen o výčet historických 
skutečností. Kromě publikace chceme 

také udělat výstavu všeho, co k minulos-
ti školy patří. Pokud máte zájem něčím 
přispět, kontaktujte školu 
na tel.: 281 921 127 
nebo zs.stolinska@volny.cz.
Slavnost ke 225. výročí školy se usku-
teční v září 2012. O přesném termínu 
budete informováni. Děkuji všem, kteří 
nám už spoustu úžasných materiálů 
poskytli. 

Martin Březina

Publikace 225 let Chvalské školy

Za přítomnosti starostky Prahy 20 Hany Moravcové, mís-
tostarosty Tomáše Kádnera, radní pro školství Mgr. Aleny 
Štrobové, vedoucí OSVŠ Ing. Moniky Brzkovské a mnoha 
dalších hostů byla 6. června otevřena Chvalská naučná 
školní stezka. Zúčastnil se také pamětník ze Chval pan 
Hlava (ročník 1921), který slavnost obohatil vzpomínkami 
na doby dávno minulé. Otevřením naučné školní stezky 
vyvrcholilo společné úsilí dětí, pedagogů, vychovatelek 
a veřejnosti vybudovat něco, co bude sloužit všem. Po 
krátkých projevech starostky a kronikáře Antese byla páska 
přestřižena a všichni přítomní se vydali na vycházku po 523 
metrech nové stezky. 
Při jejím projektování jsme se domnívali, že bude vše jedno-
duché, ale vše bylo jinak; tolik práce si nikdo z nás neuměl 
představit. Nebýt úsilí a ochoty pánů Plzáka a Píši z odboru 
místního hospodářství, asi bychom to vše nezvládli. Jen 
vykopání osmnácti děr o průměru 30 cm a hloubky 70 cm, 
navíc v počernickém pískovci, to by děti samy nezvládly. 
O jámách o průměru jeden metr, do nichž jsme sázeli stromy, 
ani nemluvě.
Co nám Chvalská naučná školní stezka přinesla? Vedle motivace dětí a pocitu sounáležitosti s týmem zde máme devět informač-
ních panelů o historii, s obrázky vysazovaných dřevin, ale také kvízy, Většina textů je vypálena do dřeva, což je nadmíru náročná 
technika, ale esteticky zdařilá. Na stezce je devět vzrostlých dřevin a 24 keřů. Veliké poděkování patří Ing. Hubertu Antesovi, který 
zpracoval texty o lokalitě a historii původní obce Chvaly, vychovatelce Kloubkové za nesmírnou trpělivost při vypalování, panu 
Kloubkovi ml. za spolupráci při konečné úpravě panelů a Mgr. Černému za metodické vedení. Nelze opomenout ani zásluhy zá-
stupkyně Vaňkové, učitelů Procházky, Slaninové, Černé a mnoha dalších, kteří ochotně pomáhali, například žáci VII.B.
Děkujeme všem za to, že naše Chvaly jsou zase trošku více ozdobou  Horních Počernic a pevně věříme, že se brzy najde někdo, 
kdo na naši stezku naváže. Závěrem dodávám, že projekt byl hrazen z rozpočtu MHMP a vznikl za velké podpory MČ Praha 20.

Martin Březina

První naučná stezka v Horních 
Počernicích je u ZŠ Stoliňská

Na chvalské naučné školní stezce
najdete devět informačních panelů.

Po procházce stezkou následovala beseda.

Ředitel školy Martin Březina, starostka 
Hana Moravcová a kronikář Hubert Antes
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Dne 13. 6. v 10:15 se ve škole rozezněly poplašné 
signály a z ulice byla slyšet hasičská siréna. Nejednalo 
se ale o skutečný požár, ale o každoroční hasičské 
cvičení. Opravdu není jednoduché během okamžiku 
evakuovat všechny tři budovy školy, seřadit děti na 
hřišti a zkontrolovat, jestli někdo nezůstal v ohrože-
ných budovách. Třebaže některé děti opustily školu 
v ponožkách, byl to pro ně nevšední zážitek, na který 
budou s úsměvem vzpomínat. Zejména naši prvňáčci 
vše prožívali jako skutečnost. Letos byl čas evakuace 
ještě lepší než v loňském roce: 2 minuty a 20 sekund. 
Velké poděkování patří počernickým hasičům, kteří 
dokázali navodit realistickou situaci nebezpečí požáru. 
Děkujeme jim za spolupráci a těšíme se na další 
podobné akce. Doufejme, že pouze cvičné. 

Martin Březina

Tradiční fotbalový zápas mezi družinami 
ZŠ Stoliňská a ZŠ Spojenců skončil vítězstvím 
žáků ZŠ Spojenců 7 : 3.

Už popáté uspořádala naše škola výtvarnou soutěž pro žáky počernických škol a širokou veřejnost, letos na téma Pohád-
kový svět. Děti pod vedením učitelů nebo rodičů vytvořily překrásné obrázky s postavičkami ze všech pohádek. Slavnostní 
vyhodnocení a vernisáž proběhla 4. června na Chvalském zámku, autoři nejpovedenějších obrázků převzali ocenění. 
Děkujeme všem na Chvalském zámku za pomoc při přípravě a realizaci výstavy a vernisáže. Děkujeme také paní starostce, 
která naše aktivity podporuje, často i sponzoruje a nikdy nezapomene ocenit snahu našich počernických dětí.

Za organizátory Eva Březinová

Pátý ročník soutěžní výstavy 
na Chvalském zámku

Hasičské a evakuační 
cvičení na Stoliňské

Fotbal
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Prázdninový Ráj hraček na 
zámku a historické kočárky
Prázdniny jsou nejoblíbenější částí 
roku pro děti, ale i pro většinu dospě-
lých. Protože věříme, že neopustíte 
Horní Počernice na celé dva prázdni-
nové měsíce, připravili jsme pro vás 
i v tomto letním čase opravdu zajíma-
vé výstavy. Dětem rozšíří jejich svět 
plný fantazie, dospělí se alespoň na 
chvíli vrátí do dětství. 
Výstava Ráj hraček na zámku je zde 
pro všechny. Navíc se na počátku 
července přidá výstava Historické 
kočárky a hračky. Račte vstoupit, 
brána Chvalského zámku je pro 
vás otevřena.

Do neděle 16. září
Ráj hraček na zámku: 
Barbie v proměnách módy 
a historie a “angličáky” 
Matchbox
Panenky Barbie se tentokrát staly 
modelkami pro nádherně vypracované 
kostýmy, jejichž autorkou je Květuše 
Adámková z Prahy. Na zámku vás čeká 
setkání s císařovnou Sissi s krásnými 
dlouhými vlasy, mladou královnou 
Viktorií ve slavnostních šatech, madame 
de Pompadour v překrásné kytičkované 
róbě, elegantní fi lmové kostýmy 
Audrey Hepburn, Zuzany z Kristiána 
nebo oslnivé šaty markýzy Angeliky.

Malí i velcí kluci budou nadšeni z unikát-
ní sběratelské kolekce slavných “ang-
ličáků“, miniatur autíček. Sbírka Petra 
Novotného čítá tisíce osobních, sportov-
ních i závodních aut, která budou tento-
krát parkovat na Chvalském zámku.

Neděle 8. 7. – neděle 30. 9. 
Slavnostní zahájení 
v neděli 14. 7. v 15.00
Historické kočárky a hračky
Historické kočárky ze sbírky Věry Čížko-
vé, z nichž nejstarší jsou z konce 19. 
a nejmladší z poloviny 20. století, může-
te spatřit ve sklepení Chvalského zámku. 
Dřevěné, proutěné, plastové, čtyřkolové 
i tříkolové kočárky vás provedou historií 
tohoto užitečného a stále používaného 
vynálezu.

Od úterý 3. do neděle 29. 7.
Vernisáž v úterý 3. 7. v 17.00
Libor Kaláb, Patrik Hábl: 
Obrazy a neobvyklé kresby

Výstava obrazů a kreseb Libora Kalába 
a Patrika Hábla. Mgr. A. Libor Kaláb je 
pedagogem a vedoucím fi gurální kresby 
na VŠUP. Věnuje se malbě, kresbě 
a restaurování. Patrik Hábl je členem 
sdružení Associations a členem volného 
sdružení výtvarného odboru Umělecké 
besedy. Je držitelem Waklesovy ceny 
a ocenění Europol Art Award. 

Od úterý 31. 7. do soboty 1. 9. 
Vernisáž ve středu 1. 8. v 17.00
Johana Riegrová, Ladislav 
Netolický: Obrazy
Výstava obrazů v kočárovně

Od úterý 31. 7. do soboty 1. 9.
Vernisáž ve čtvrtek 2. 8. v 18.00
Gabriela Kryl: 
Poznej sám sebe
Výstava obrazů v prodejní galerii

Připravujeme na září 2012

Pondělí 3. 9. od 17.00
Vernisáž výstavy obrazů 
Galerie La Femme: 
Z domácích úkolů: Z jeviště 
a Žena a architektura
Výstava obrazů prestižní galerie od 3. 9. 
do 28. 10. 2012, vystavuje i hornopočer-
nický rodák Radim Pauch.
Zpěv Radka Fišarová

Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 223, 261 273, 296, 303, 344, 353, 398, první zastávka – Chvaly
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Neděle 16. 9.
Svatoludmilská pouť na 
Chvalské tvrzi
Tradiční oblíbená pouť s houpačkami, 
kolotoči a stánky

Neděle 16. 9. od 9.00 do 17.00
Pohádkový víkend 
s vílou Ohnivkou
Oblíbený pohádkový víkend 
s vílou Ohnivkou

Čtvrtek 20. 9. od 20.00
He Is Just a Human

Módní a taneční show talentovaného 
Karla Jindy na nádvoří Chvalského 
zámku. Jako host se představí zpěvačka 
Magdalena Moudrá.
Vstupné 100 Kč

Sobota 22. 9. od 19.00
Malá pocta velké Edith
Koncert Radky Fišarové
Koncert zpěvačky Radky Fišarové, hvěz-
dy naší pěvecké a muzikálové scény, je 
věnován slavným písním z repertoáru 
Edith Piaf, ale i dalším francouzským 
hudebním velikánům (Charles Aznavour, 

Jack Prevert či Mireille Mathieu), kteří 
se nesmazatelně zapsali do hudební 
historie. Na programu budou šansony 
Non, je ne regrette rien, Milord či Mon 
Dieu, zpívané v originální francouzské 
verzi, swingové melodie, autorská tvorba 
i zajímavá sólová vystoupení. 
Koncert se koná na nádvoří 
Chvalského zámku
Vstupné 350 Kč, předprodej na recepci, 
tel.: 281 860 130

Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová, ředitelka

Nastaly prázdniny a zámek byl najednou plný hraček. Ve vitrínách se ocitly panenky Barbie v krásných šatech a malá 
autíčka. Ohnivka z toho měla oči navrch hlavy. Podívala se na svou otrhanou sukýnku a bylo jí z toho smutno. Nemohla se 
s panenkami vůbec srovnávat, celá byla rozvrkočená a plná malých střapatých ohníčků. Panenkám tak trochu záviděla, jak 
na ni vznešeně zíraly ve svých kloboucích a krinolínách. Aby se odreagovala, začala jezdit s malými autíčky – „angličáky“ 
a proháněla se taky po sklepení v historických kočárcích. Řádila,  jak se na Ohnivku sluší a patří! Jedna Barbie ji chtěla 
následovat a jezdit na autíčkách s ní. Jenže v široké sukni a se slunečníkem to moc nejde. Smutně se vrátila do vitríny 
a Ohnivka byla najednou za svou střapatou sukni hrozně moc ráda.

VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA KVĚTEN 2012VÝHERCE SOUTĚŽE KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYY ZA KVĚTEN 2012YVÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYY ZA KVĚTEN 2012Y
Květen pro děti připravil tu nejlehčí otázku, která mohla být: „Jak se jmenuje medvídek, 
který je právě na návštěvě na Chvalském zámku?“ Téměř všem dětem bylo tentokrát jasné, 
že medvídek se jmenuje Kuky, nikoli Anuška. Z celkového počtu 449 soutěžících bylo 447 odpovědí 
správných a jen dvě nesprávné. Medvídek Kuky se zároveň se všemi dětmi na Chvalském zámku 
rozloučil a od července už vás místo něho čeká výstava Ráj hraček a Historické kočárky.
Ředitelka zámku Alexandra Kohoutová vylosovala výherce, jímž se stal šestiletý Denis Bisták 
z Horních Počernic. Denisovi předal odměnu sám rytíř Jan ze Chval, který ho zároveň zaučil 
v rytířském umění. Odměnou byl mimo jiné „angličák“ – hasičské auto. Denis postupuje do celoroční-
ho slosování o hlavní cenu. Blahopřejeme!

VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA KVĚTEN 2012

Předání cen vítězům fotografi cké soutěže
Horní Počernice mýma očima
V příjemném odpoledni dne 12. června 2012 předala starostka 
MČ Praha 20 Hana Moravcová, radní pro kulturu a školství 
Mgr. Alena Štrobová a ředitelka Chvalského zámku Mgr. Alexandra 
Kohoutová ceny vítězům fotografi cké soutěže 
Horní Počernice mýma očima.
Ceny věnovala MČ Praha 20 a jednalo 
se o nabité karty do hypermarketu 
Hornbach. Vítěz soutěže Jan Kubík 
získal 3000 Kč za fotografi i U starých 
rybníků, patnáctiletý Jan Kolář na 
2. místě získal 2000 Kč za fotografi i 
Cesta ze školy a třetí místo patřilo 
Blance Musílkové s fotografi í Xaverov 
(1000 Kč) a Vláďovi Kočičkovi 
za fotografi i Západ slunce nad nádražím 

(1000 Kč). Soutěž Horní 
Počernice mýma očima 
vyhlásil Chvalský zámek jako 
příspěvková organizace MČ 
Praha 20 a výsledkem je velmi 
kvalitní a zajímavý fotografi cký 
materiál pro kalendář na rok 
2013. Dostane se i na další účastníky 
soutěže – na obálce tohoto prázdnino-
vého čísla Hornopočernického zpravo-

daje vás určitě potěší krásné slunečnice, 
které vyfotografoval Jan Řezáč.

Alexandra Kohoutová



Program divadla v září/říjnu 2012
Předprodej vstupenek na září a říjen začne v pokladně divadla v úterý 28. srpna 

v 16 hodin. Od následujícího dne si můžete vstupenky koupit také v recepci Chvalského zámku 
nebo rezervovat prostřednictvím internetu na www.divadlopocernice.cz  

a na e-mailové adrese: divadlo@pocernice.cz
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 a hodinu před začát-
kem všech představení pro veřejnost. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně 

od 10 do 16 hodin. Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů 
od zadání rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si můžete zakoupit také prostřed-
nictvím sítě TICKETPORTAL. Takto rezervované vstupenky vyzvednete kdekoli po celé Praze 

v desítkách prodejních míst. V Horních Počernicích provádí pro Ticketportal tuto službu sázková 
kancelář Fortuna v Jívanské ulici (mezi prodejnou Moravec a nádražím). 

Další prodejní místa jsou například ve stanici metra B Černý Most a Rajská zahrada. 
U konkrétního programu je předprodej v síti Ticketportal označen

Neděle 16. září v 15.00
PTÁK OHNIVÁK
Vernisáž výstavy 
v neděli 16. září od 18 hodin
TVOŘÍM, TEDY JSEM
RADOVAN PAUCH 
– OBRAZY, SOCHY
Úterý 18. září v 19.00
ŽIVOT V PŘÍTOMNÉM 
OKAMŽIKU 
Středa 19. září v 19.30

BÁSNÍK A KOČKA
Neděle 23. září v 15.00

ŠUPINKA VODNÍKA ŠTÍSTKA
Pondělí 24. září v 19.30
DÍVČÍ VÁLKA
Neděle 30. září v 15.00
FERDA MRAVENEC

Čtvrtek 4. října v 19.30
PIETA
Sobota 6. října
POZNEJ ZEMĚ EU – POLSKO
Neděle 7. října v 15.00
VELRYBA LÍZINKA aneb 
dobrodružství v českých řekách
Pátek 12. října v 19.30
SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ

Sobota 13. října v 15.00
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA 
A KALUPINKY
Pondělí 15. října v 19.30
DEZERTÉR Z VOLŠAN
Úterý 16. října v 19.00 
CO JE SMYSLEM ŽIVOTA?
Sobota 20. října v 15.00
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Středa 24. října v 19.30
S PYDLOU V ZÁDECH
Sobota 27. října v 15.00
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Úterý 30. října v 19.30
BÁSNÍK A JÁ

Neděle 16. září v 15.00
Jindřiška Netrestová 
na motivy pohádky K. J. Erbena

PTÁK OHNIVÁK
Režie: Zdena Víznerová 
a Olga Šmejkalová
Hraje: dětský divadelní soubor 
Počerníčci

O tom, jak lištička prince k ptáku 
Ohniváku dovedla a jak se i její zásluhou 
šťastně oženil s krásnou Lesankou.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Vernisáž výstavy 
v neděli 16. září od 18 hodin

TVOŘÍM, TEDY JSEM
RADOVAN PAUCH 
– OBRAZY, SOCHY
Radovan Pauch se narodil 21.3.1967 
v Ústí nad Labem. Od začátku 90. let žije 
a tvoří v Horních Počernicích. Výtvarně 
se vzdělával v ateliéru ak.sochaře Vláda 
Jurkoviče, ak. malíře Vlastimila Šika 
(kresba) a ak. sochaře Josefa Sejka. 
Pracuje převážně s přírodními materiály, 
s hlínou, dřevem. Jeho tvorba je 
součástí několika soukromých sbírek.

Úterý 18. září v 19.00

ŽIVOT V PŘÍTOMNÉM 
OKAMŽIKU 

Jak velký vliv mají emoce na nás a na 
naše okolí? Toto a mnohé další bude 
hlavním tématem přednášky. Objevujte 
s námi život v přítomném okamžiku. 
Svou budoucnost si vytváříme teď 
a tady! 
Pořadatelem setkání je společnost 
Bassetto 
Vstupné 290 Kč

Středa 19. září v 19.30
Wilton Manhoff

BÁSNÍK A KOČKA
Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka 
Hrají: Lukáš Vaculík 
a Kateřina Hrachovcová

Neúspěšný spisovatel Felix si krátí čas 
tajným pozorováním své sousedky 
Doris, která si přivydělává prostitucí 
a zásadně nestahuje rolety. 
Jako správný Američan, který ctí zákony, 
upozorní domácího, jaký business kvete 
v jeho domě. To ovšem netuší, jak si tím 
sám zkomplikuje život. Doris totiž není 
žádný vrnící mazlíček, ale divoká kočka. 
Vpadne do spisovatelova bytu i života 
s razancí mrštné pumy a rozpoutá smršť 
vzájemného obviňování, usmiřování, 
milování, hádek. 
Mohou se dva mentálně i společensky 
rozdílní lidé stát přáteli a možná 
i víc, než přáteli? 
Po senzačním úspěchu na Brodwayi 
s Barbarou Streisandovou a Georgem 



Segalem se tato hra dočkala i fi lmového 
zpracování v Hollywoodu.
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Neděle 23. září v 15.00

ŠUPINKA VODNÍKA 
ŠTÍSTKA
Liduščino divadlo

Výpravná činoherní pohádka o zlotřilé 
tetce mlynářce, která chce hodnou Má-
rinku připravit o mlýn. Spolčí se proto se 
samotným čertem, aby Márinku dostala 
do pekla. Netuší, že čert je pěkný nedo-
vtipa. Navíc se u mlýna objeví rošťácký 
vodník Štístko, který si ví se vším rady. 
Do Márinky se na první pohled zamiluje 
a čertovi ji za žádnou cenu nechce dát. 
Ale nebojte, všechno nakonec dobře 
dopadne.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 24. září v 19.30
F. R. Čech

DÍVČÍ VÁLKA
Divadlo Artur

Dívčí válka je legendární dílo Františka 
Ringo Čecha. Divadelní společnost Artur 
vám ho představí v novém zpracování, 
které ctí genialitu originálu, v novém, 
mladém složení, v nových kostýmech, 
s novou scénou a hlavně s novou chutí 
a radostí.
Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra Kriegel, 
Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíř, Roman 
Slovák, Petr Jablonský, Nikol Štíbrová, 
Dominika Kadlčková, Šárka Vaculíková, 
Tereza Šefrnová
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Neděle 30. září v 15.00
Ondřej Sekora

FERDA MRAVENEC
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gábina 
Cincibusová, Kristýna Cincibusová
Veršíky: Šárka Hanušová

Klasická pohádka o dobrodruhovi jmé-
nem Ferda Mravenec, který se jednoho 
dne ztratil z mraveniště. Cestou potkal 
Brouka Pytlíka, zlomyslnou Berušku, 
protivného Šneka, ale také spoustu 
kamarádů, kteří mu pomohli vrátit se 
domů. 
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Čtvrtek 4. října v 19.30
Astrid Saalbachová

PIETA
Divadelní společnost Ansámbl
Výprava a režie: Vilma Cibulková
Překlad:  František Fröhlich. 
Supervize: Lída Engelová. 

Pieta je jednoaktová divadelní hra z pera 
dánské dramatičky Astrid Saalbachové, 
která je považována za jednu z nejvý-
raznějších dramatických osobností své 
generace a její hry patří v cizině k nej-
hranějším dánským hrám vůbec.  Je 
laureátkou mnoha cen, včetně prestižní 
Ceny severských dramatiků. 
Vilma Cibulková ve hře ztvární Riu, zra-
lou ženu, která se jednoho rána probudí 
v hotelovém pokoji s nemalou kocovi-
nou a s neznámým mužem po svém 
boku. Její Ria je velmi nespolehlivá 
vypravěčka: nabízí různé interpretace, 
můžeme jí věřit ve všem, v něčem, nebo 
vůbec. Je drsnou sondou do citlivé 
a zraněné ženské duše, přesvědčivým 
portrétem ženy, která už po šikmé ploše 
sjela prakticky až na dno.
Vstupné 260, 240, 220 Kč

Sobota 6. října

POZNEJ ZEMĚ EU 
– POLSKO
Pořádá Místní veřejná knihovna ve spo-
lupráci s Divadlem Horní Počernice
Program bude upřesněn v záříjovém 
vydání HPZ. Vstup volný.

Neděle 7. října v 15.00
Květa Kuršová

VELRYBA LÍZINKA aneb 
dobrodružství v českých 
řekách
Divadlo Krapet
Režie: Zdeněk Tomeš
Hudba a texty písní: Marek Eben

V kouzelných kulisách Evy Blahové se 
odehrává příběh velryby Lízinky, která 
se k nám zatoulala až ze Severního 
moře. Jak se asi chudinka musí cítit, 
když marně hledá pomoc a kamaráda 
mezi rybami z českých řek? Najde ho až 
v malém rybáři Tomášovi a protože jejich 
kamarádství je opravdové, dokáží spolu 
překonat všechny nástrahy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 12. října v 19.30

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková, 
Alexandra Ptáčková
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Jan Krčmář
Výprava: Martin Pařízek
Kostýmy: Karel Jinda
Technická spolupráce: 
Tomáš Sýkora, Mirek Novák 

Desetiletá dívenka se s rodiči přistěhuje 
do velkého starého domu kdesi na sa-
motě. V novém domově se jí však nelíbí, 
rodiče si jí nevšímají a jedinou společ-
ností jsou jí podivní sousedé, bláznivý 
kluk a černý kocour. Jednoho dne však 
v domě najde tajemná dvířka, za nimiž 
objeví svůj vysněný svět, ve kterém je 
všechno hezčí, barevnější a každý ji má 
rád. Má to ale jeden velký háček...
Hrají Počerníčci v obsazení: Alžběta Hol-
cová, Daniela Procházková, Jakub Ma-
toušek, Petr Beneš, Jan Vytlačil, Adam 
Dufek, Barbora Bartošová, Magdaléna 
Moudrá, Nikola Kopejtková

Sobota 13. října v 15.00

VELKÉ TRAMPOTY 
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Divadelní společnost Julie Jurištové

Klasická činoherní pohádka s písničkami
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 15. října v 19.30
Emil Artur Longen

DEZERTÉR Z VOLŠAN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Režie: Milan Schejbal

Nenapravitelný fl amendr hlídaný na 
příkaz manželky sluhou to přežene 
s koňakem a je pokládán za mrtvého. 
Manželka mu vystrojí pohřeb, ale do-
mnělý nebožtík se probudí a doví se tak 
leccos nepěkného o svém manželství 
a úmyslech „truchlících“ pozůstalých. 
Staropražská fraška je jednou
z nejúspěšnějších komedií proslulého 
scénáristy, herce, malíře a bohéma 
E. A. Pittermanna-Longena. Komické 
situace a známé nestárnoucí staropraž-
ské písničky vás zaručeně pobaví.
Účinkují: Oldřich Navrátil, Kamila 
Špráchalová, Dana Bartůňková, Adéla 
Zejfartová, Zdeněk Hruška, Ernesto 
Čekan, Milan Duchek, Libor Jeník, 
Jiří Hána, Jiří Krejčí
Vstupné 280, 250, 220 Kč
V premiéře původní pohádky se děti 
setkají s tradičním dětským hrdinou 
Kašpárkem. 

Úterý 16. října v 19.00 

CO JE SMYSLEM 
ŽIVOTA?
Toto veřejné setkání je určeno pro 
všechny, kteří mají pocit, že chtějí od 
života něco víc.
Proč jsme tady a na tomto světě? 
Zjistíte, že cíle, sny a představy velmi 
ovlivňují život každého z nás a poznáte 
také, že ke štěstí žádný cíl potřeba není. 
Objevte svůj smysl života.
Pořadatelem setkání je společnost 
Bassetto 
Vstupné 290 Kč
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Sobota 20. října v 15.00
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko

KŘEMÍLEK 
A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska

Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví 
zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi 
Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, 
Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, 
svedou boj o vodní pramen se zlým 
rakem a setkají se s Ledovou panenkou. 
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí 
je zkrátka plná dobrodružství. Známá 
pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro 
děti od tří let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 24. října v 19.30
Pavel Fiala – Josef Dvořák

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Režie: Pavel Fiala, Josef Dvořák

Hra S Pydlou v zádech měla svou 
premiéru v divadle Semafor 4.6.1981 
a dočkala se téměř 500 repríz. Posta-
vička prostého lidového chytráka, který 
se zaplétá v šachové partii mocných, 
poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi 
prostor pro řadu brilantních klaunských 
čísel a stále nachází vděčné diváky.
Dále hrají: Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík, Jiří Veit, Karel Gult, Veronika 
Bajerová, Dagmar Schlehrová 
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 27. října v 15.00

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Malé(h)ry Brno

Dvě neposedné ježibabky Rozára 
a Bumbára by túze chtěly ženicha! 
Namísto hlídání malého brášky Ježourka 
zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými by 
si toho pravého přičarovaly. Ještě že je 
na blízku máma Košťalinda, která je po-
každé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí 
a nakonec i poradí . Kdopak bude tím 
pravým ženichem? Možná, že i někdo 
z diváků!
Hrají: Daniela Zbytovská, 
Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 30. října v 19.30

BÁSNÍK A JÁ
Výběr poezie a scénář: Pavel Cmíral

Ach jo, jsem žena básníka, ten můj ňou-
ma pořád  něco píše a já...
Povzdech, který se jako červená nit 
táhne večerem písní a poezie rozhodně 
není žádným znevažováním klasické 
hudby, ale díky vtipu a humoru Báry Ště-

pánové je milým odlehčením tématu.
Nechte se okouzlit krásnou hudbou 
a verši a přijďte strávit večer ve společ-
nosti Mistrů.
Skladatelé: Giulio Caccini, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn 
– Bartholdy, Antonín Dvořák, Zdeněk 
Fibich, Jiří Pauer aj.
Básníci: Francisco de Quevedo, Fran-
cisco Rodrigues Lobo, Girolamo Pretti, 
Lope de Vega, John Donne, Pavel Cmíral
Účinkují:
Bára Štěpánová – umělecký přednes, 
Pavla Švestková – mezzosoprán, Vítěz-
slav Podrazil – klavír
Vstupné 180, 150, 120 Kč

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
4. ročník festivalu ochotnických 
divadelních souborů pořádá Divadelní 
sdružení Horních Počernic, o.s. ve 
dnech 18. – 28. října 2012. Bližší infor-
mace o termínech a titulech najdete 
v říjnovém HPZ.

Dopolední představení zadaná pro 
školy a školky
Začátky dopoledních představení jsou 
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak). 
Jednotné vstupné na divadelní předsta-
vení 50 Kč. 
Maminky s dětmi mohou představení 
navštívit po předchozí domluvě na tel. 
čísle: 281920326. Školy a školky mají při 
obsazování míst přednost. 

Úterý 25. září

Nikdy není pozdě 
– beseda 
s JUDr. Dočekalem

Čtvrtek 4. října

Kouzla a čáry tajemné 
Prahy 
Divadlo Ludvík

Pondělí 8. října

Kašpárkovy dopravní 
značky
Divadlo Úsměv

Středa 10. října 

Čert a Káča
Divadlo Duha

Úterý 16. října 

Pohádky pro vás
Divadlo Pohádka

Středa 24. října

Pohádky z uzlíku kouzelné 
babičky
Liduščino divadlo

SUMMER ENGLISH 
Týdenní prázdninové opaková-
ní angličtiny pro mírně pokroči-
lé je připraveno ve dnech 
30. 7. – 2. 8. 2012 vždy od 
18.00 do 20.15 v KS Domeček 
ve Votuzské ulici.

Za 12 vyučovacích hodin letní 
angličtiny zaplatíte 1.200 Kč 
a přihlásit se můžete u lektorky 
Ing. Zuzany Kozlokové 
na tel.:  775 298 875. 
Počet míst v kurzu je omezen.

ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
pro dospělé na příští školní rok 
se bude konat v Divadle Horní 
Počernice ve dnech 3. – 13. 
září vždy pondělí až čtvrtek 
od 16 do 19 hodin.

Pravidelná výuka bude 
zahájena v týdnu od 17. září 
v KS Domeček ve Votuzské ulici. 

Po ukončení hlavního zápisu 
můžete doplňovat případná 
volná místa průběžně, v úředních 
hodinách pro kurzy, které jsou 
do konce září od pondělí 
do čtvrtka od 17 do 19 hodin.

Bližší informace o připravova-
ných kurzech a cenách najdete 
od 25. června na 
www.divadlopocernice.cz/kurzy.

Přejeme vám všem krásné léto 
a úspěšnou konverzaci během 
dovolené v zahraničí.  

Bc. Hana Čížková, 
ředitelka KS Domeček
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Upřímně děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají. Jsou to: 
Uniga – cz, a.s., 
Tiskárna Ing. Fabián, 
Pekařství Moravec, 
Prominent CZ, 
Globus Černý Most, 
MUDr. Eva Astlová, 
pí Barbora Krásná, 
RINA Čelákovice, 
KNTL, a. s., 
Trow Nutrition Biofaktory, 
Němcova selská mlékárna Radonice, 
Remax Horizont, 
Zahradnické služby Matyska, 
pracovníci Místního hospodářství 
a ZŠ Spojenců. 
Za pochopení a toleranci děkujeme také 
všem obyvatelům v okolí divadla. 

Hana Čížková

Končí 42. ročník festivalu Divadlo v přírodě 
Pokud jste milovníci statistik a přesných čísel, budete zklamáni. Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla HPZ 

je ještě neznáme a celkový počet diváků a odehraných představení zveřejníme po prázdninách. 
Už teď je ale jisté, že 42. ročník bude patřit k těm úspěšným. 

Šest premiér připravili herci Divadelního sdružení Horních Počernic a všechny jejich hry se setkaly s vřelým přijetím diváků. 
Výborná a divácky úspěšná byla i představení hostujících souborů, Kytice, Ze života hmyzu a Blbec k večeři.

Nejmladší herečce byly v době festivalu necelé čtyři roky a skvělé výkony na jevišti podává od dětství do současnosti 
i její babička. Důkaz, že o budoucnost festivalu nemusíme mít nejmenší obavy.

Foto Jiří Březina, Anička Herianová, 
Martina Prudilová a Vladimír Mojžíš jr.

Svět na druhé straně

Svět na druhé straně

Pták Ohnivák

Ferda mravenec O čertech, čerticích, 
Fouskovi a sušené borůvce

Rozmarné léto
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Svět na druhé straně

Jak je důležité míti Filipa

Svět na druhé straně

Rozmarné léto

Jak je důležité míti Filipa

Svět na druhé straně

Rozmarné léto

Rozmarné léto
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Během dne jsme také mohli sledovat 
práci dobrovolných hasičů ze Chval. 
Občanské sdružení Patrola připravilo 
pro děti airsoftovou střelnici, šipky a hod 
granátem. Děti soutěžily v běhu přes 
překážky v ploutvích, skákaly v pytli, šer-
movaly, malovaly na keramiku, zdobily 

sklo, chodily na 
chůdách, jezdily 
na elektrických 
vozítkách nebo 
šplhaly po le-
zecké atrakci ve 
tvaru lahve.
Pohádková stez-
ka provedla děti 
od čarodějnice 
přes Rumcajse, 
Boba a Bob-
ka, Popelku, 

Červenou Karkulku 
a další až do DDM, kde čekala 50 metrů 
dlouhá digitální autodráha s autotrena-
žerem, kde si děti vyzkoušely jízdu jako 
ve skutečném autě.
Na pódiu vystoupily děti z tanečních 

kroužků DDM, rocková kapela 

Robert Hlavatý & Band, Metal Kidz a Re-
gateos – hudba z Jižní Ameriky.
Za spolupráci děkujeme Městské policii 
hl. m. Prahy, MČ Praha 20, ZŠ Ratibořic-
ká, Hasičskému sboru ze Chval a všem 
dobrovolníkům nejen z řad externích 
pracovníků DDM. Finančními nebo věc-
nými dary akci podpořili: POPE servis 
s. r. o., Lékárna Chodovická, Trouw 
Nutrition Biofaktory s. r. o. Všem moc 
děkujeme.

ZÁPIS 
DO KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 
2012/2013
Nabídka všech kroužků na školní rok 2012/2013 bude zveřejněna 
nejpozději 31. 8. 2012, zápis do kroužků bude probíhat 
od 3. 9. do 14. 9. 2012. Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali a mají 
heslo (pro přihlášení se ke svému účtu na webových stránkách DDM), 
budou mít možnost se v tomto termínu přihlašovat i po internetu. Noví 
klienti musejí provést registraci přímo v DDM. Výuka v novém školním 
roce bude zahájena od 17. 9. 2012.  Děkuji vám za spolupráci v tomto 
školním roce, přeji všem krásné prázdniny a těším se na setkání 
ve školním roce 2012/2013.

Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka

Den dětí
V sobotu 9. června s námi mnozí z vás oslavili Den 
dětí. Na travnatou plochu mezi Jívanskou a Ratibo-
řickou ulici a do DDM přišlo téměř 500 dětí a spousta 
dospělých. Krátce po desáté hodině celou akci zahá-
jila starostka Hana Moravcová. Svou práci představil 
jízdní oddíl Městské policie hl. m. Prahy, pohotovostní 
útvar předvedl ukázku bojových technik, oddíl psovo-
dů seznámil přihlížející s prací záchranářských psů a policisté z oddělení prevence vydávali dětem za správně vy-

plněné testové otázky a zvládnutí jízdy zručnosti dětské 
řidičské průkazy. Městská policie hl. m. Prahy na tuto 
akci poskytla skákací hrad s obrovskou skluzavkou, 
kde děti dováděly po celý den.



Hornopočernický zpravodaj – červen 2012

Zaměstnanci z řad rodičů se po rodičovské dovolené většinou 
nevracejí ke svému původnímu zaměstnavateli. Z praxe pra-
covněprávní poradny Rodinného centra MUM v Praze vyplývá, 
že takových rodičů je téměř 80 procent. Zaměstnavatel jim totiž 
obvykle neumožní zkrácený pracovní úvazek, při kterém by 
mohli skloubit práci a péči o rodinu. Řešením je lepší komuni-
kace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem již před nástu-
pem na mateřskou a rodičovskou dovolenou, během ní i po 
ní. Rodiče po rodičovské dovolené často kvůli péči o rodinu 
preferují zkrácený pracovní úvazek, práci z domova či jinou 
formu fl exibilního pracovního úvazku. 
„Zaměstnavatelé bohužel nejsou této formě pracovněprávního 
vztahu nakloněni. Často ale jenom proto, že nemají o mož-
nostech fl exibilních pracovních úvazků dostatek informací,“ 

říká Mgr. Zuzana Dubová z pracovněprávní poradny Rodin-
ného centra MUM v Praze. „Přitom zaměstnanci s fl exibilním 
úvazkem patří podle výzkumů mezi nejstálejší a nejstabilnější 
pracovníky ve fi rmě,“ dodává Dubová.
Publikace je určena pro zaměstnavatele i pro zaměstnance, 
můžete si ji zdarma vyzvednout v Horních Počernicích na 
Chvalském zámku nebo od září v RC MUM, Mezilesí 2058, 
Horní Počernice. Více informací a publikaci ke stažení 
naleznete na www.rcmum.cz.

Barbora Zálohová, RC MUM
Foto Lucie Krausová

Jak na pracovní úvazky pro rodiče
Rodinné centrum MUM v květnu slavnostně pokřtilo na Chvalském zámku publikaci Flexibilní formy práce – teorie a praxe. 
V publikaci čtenáři najdou praktické návody, jak aplikovat na svém pracovišti částečné úvazky a jiné alternativní formy prá-
ce, které ocení zejména rodiče pečující o malé děti. Součástí jsou i vzorové smlouvy. 

Prázdninové
hlídání v MUM
Od 13. do 17. srpna 2012 na-
bízí RC MUM možnost Letní 
školičky s prvky Montessori pedagogiky. Celodenní zajímavý program, je zajištěno i  stravo-
vání.  Více informací získáte na www.rcmum.cz nebo tel. 775 720 584 – Barbora Zálohová. 
V případě zájmu je možné tuto novou službu rozšířit o další týden.

Staňte se na jeden den hrdinou svých 
oblíbených příběhů na místě k tomu 
stvořeném. Kouzlo starých časů, dotyk 
středověké vesničky, život ve středově-
ku - to vše můžete zažít se svou třídou, 
rodinou či přáteli na Tvrzi HUMMER.
Naučná stezka vznikla v roce 2010 za 
podpory Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Začíná přímo v Tvrzi HUMMER 
a vede cca 1,5 km přírodou v okolí Tvrze. 
Na stezce vás očekává 12 odpočinko-
vých míst, kde můžete 
v klidu plnit své úkoly. Celou trasou vás 
provede příběh malého Martina. Sou-
časného kluka, který se řízením osudu 
dostal do středověku! Vyzkoušejte si to 
samé, co on!
V Tvrzi HUMMER připravujeme také 
historické slavnosti: 

23. 6. 2012
Husité na Tvrzi HUMMER 
– vtipnou cestou za poznáním české historie

8. 9. 2012
Antické slavnosti 
– Amazonky a gladiátoři opět zavítají 
na Tvrz HUMMER

Naučná stezka v Tvrzi Hummer

Příběh rytíře – Jeden z možných tipů pro rodiny 
s dětmi
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foto Gabriela Kutalová

fi nančně podporuje MČ Praha 20.
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Projekt, který probíhal od března 
2010 do února 2012, se zabýval pomocí 
sociálně vyloučeným osobám na území 
Prahy při jejich návratu na pracovní trh. 
Uživateli byli klienti Azylového domu 
(AD) Střediska křesťanské pomoci Horní 
Počernice a další osoby z Městských 
částí Praha 9, 14 a 20, případně i z ji-
ných městských částí, kteří byli neza-
městnaní, nezaměstnaností ohrožení 
a kteří byli při vstupu na trh práce znevý-
hodněni z důvodu příslušnosti k někte-
ré z následujících skupin: příslušníci 
etnických menšin, osoby z odlišného 
sociokulturního prostředí, osoby ohrože-
né závislostmi, osoby po výkonu trestu, 
imigranti, oběti domácího násilí a mladí 
lidé do 26 let opouštějící ústavní zařízení 
nebo vyrůstající bez rodin.

Veškeré klíčové aktivity projektu zaměře-
né na cílovou skupinu se věnovaly zlep-
šení jejího postavení na trhu práce a na 
získání zaměstnání pro její příslušníky, 
aby odvracely hrozbu jejich sociálního 
vyloučení. Projekt díky svému obsahu 
prosazoval princip rovných příležitostí. 
Právo rovného přístupu k zaměstná-
ní pro všechny občany ČR je jedním 
ze základních principů, ze kterých ve 
své práci vycházejí všichni pracovníci 
projektu.
Ten nabízel zlepšení orientace v poža-
davcích a nabídce trhu práce, rozvoj 
a prohloubení dovedností potřebných 
k nalezení a udržení si pracovního místa, 
odstranění osobních překážek, které 
brání v získání a udržení si pracovního 
místa, nalezení vhodného pracovního 
místa pro ty, kdo si již osvojili a rozvinuli 
potřebné dovednosti a překonali překáž-
ky pro vstup na trh práce.

Uživatelé byli rozděleni do dvou skupin: 
osoby, jejichž cílem je nalézt a udržet si 
zaměstnání a kteří byli následně zapoje-
ni do pracovního tréninku a vzdělávací-
ho cyklu. Druhou skupinu tvořili uživa-
telé, jejichž cílem je zlepšení orientace 
v možnostech a požadavcích trhu práce 
(např. pro ženy na mateřské, které 
nemohou pracovat nyní, ale o práci se 
budou ucházet v budoucnu). 

Pracovní trénink 
Pracovní trénink je příležitost vyzkoušet 
si obvyklý pracovní režim formou trénin-
kového zaměstnávání. Jde v podstatě 
o zaměstnání s omezenou dobou trvání, 
jehož cílem je praktický nácvik pracov-
ních dovedností a především získávání 
pracovních návyků za pomoci odborné-
ho sociálního pracovníka.

Vzdělávání
Cyklus vzdělávání byl zaměřen na zlep-
šení orientace v možnostech a požadav-
cích trhu práce a v nácvicích modelo-
vých situací. Cyklus probíhal formou 
skupinových seminářů.

Zaměstnání
Po nácviku a ověření základních pracov-
ních návyků a dovedností uživatele se 
pracovní poradci v práci s uživatelem 
zaměřili na vyhledání vhodné práce. 
Nejčastějšími pracovními pozicemi pro 
uživatele projektu byli pracovník ve 
stavebnictví a pracovník v úklidových 
službách. 

Počet podpořených osob 
Celkem 212 osob absolvovalo počáteční 
diagnostický pohovor, 56 uživatelů plnilo 
svůj individuální plán, 178 absolvovalo 
vzdělávání ve třech oblastech: pracov-
ně právní, sociálně právní a základní 
dovednosti práce na PC a s internetem 
se zaměřením na hledání práce.
Celkem 112 osob bylo úspěšně podpo-
řeno, 100 uživatelů z 2. skupiny absol-
vovalo všechny vzdělávací semináře, 
12 uživatelů z 1. skupiny získalo v rámci 
projektu zaměstnání, ve kterém absolvo-
vali minimálně 3 měsíce.

Jeden příběh za všechny
Pan Stanislav patřil do skupiny znevý-
hodněných na trhu práce: nejisté bytové 
podmínky, příslušnost k etnické menši-
ně.
Vyrůstal v dětském domově, vyučil se 
železobetonářem. V době realizace pro-
jektu bydlel v azylovém domě SKP se 
svou manželkou a čtyřmi dětmi, vlastní 
bydlení rodina neměla. Pracoval v úkli-
dové servisní fi rmě jako čistič vlakových 
vozů. Do práce docházel vždy včas 
a pracoval rád. Ovšem v důsledku požití 

alkoholu na pracovišti byl propuštěn. 
Zaevidoval se na Úřad práce a dostal 
nabídku účastnit se projektu. Nastoupil 
do tréninkového zaměstnání v SKP, po-
radce s ním důkladně probral jeho situa-
ci a společně stanovili individuální plán, 
podle kterého postupovali, aby pan 
Stanislav nalezl novou práci co nejdříve. 
Absolvoval pracovně-právní a sociálně-
-právní semináře a docházel také do 
kurzu vzdělávání v základech doved-
ností na PC zaměřeném na budoucí 
samostatnost v hledání práce přes inter-
net. Pracovní poradce s ním nacvičoval 
a konzultoval, jak hledat práci a sestavit 
životopis. V tréninkovém zaměstnání 
pracoval velmi dobře, byl dochvilný 
a spolehlivý.  Jak se ale často stává, 
objevily se i komplikace, např. exekuce 
na plat v důsledku dlouhodobých dluhů. 
Pan Stanislav byl dočasně vyřazen 
z evidence Úřadu práce, protože včas 
nedodal některé dokumenty. Nicméně 
z evidence úřadu by byl vyřazen i proto, 
že překročil výši výdělku, který si smí při 
podpoře z ÚP vydělat. Bylo třeba s ním 
intenzivně spolupracovat, aby našel co 
nejdříve novou práci na plný úvazek 
a tak zajistil rodinu. Po měsíci hledání 
pracovního uplatnění pan Stanislav na-
stoupil do stavební fi rmy jako pomocný 
dělník. Pracovní poradce byl v kontaktu 
s jeho mistrem, který si pana Stanislava 
pochvaloval, jako pracovitého člověka. 
Po uplynutí tříměsíční zkušební doby 
s ním zaměstnavatel uzavřel smlouvu na 
dobu neurčitou, zvýšil mu plat a poskytl 
pracovní benefi ty ve formě stravenek.   

Skončila jedna etapa práce v SKP. Byla 
to práce mravenčí a mnohdy proble-
matická, ale mnohému naučila nejen 
uživatele, ale i naše pracovníky.

Hana Gärtnerová

Zaměstnání pro uživatele azylového domu 
a další znevýhodněné osoby
Ve Středisku křesťanské pomoci Praha 9 – Horní Počernice (SKP) skončil projekt fi nan-
covaný Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem ČR a Hlavním městem Praha 
s názvem Zaměstnání pro uživatele azylového domu a další znevýhodněné osoby.
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Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma 

Výchova láskou
Podle autorů knihy lidem chybí láska a přebý-
vá pýcha. Svůj profesní život proto zasvětili 
obnově lásky v rodinách. V rozhovoru s Pavlou 
Kouckou velmi otevřeně vyprávějí jak o svém 
dětství, dospívání, manželství a výchově dětí, 
tak o své profesi. 

Pavel Pafko

Šlo to skoro samo
Profesor Pavel Pafko vypráví o svém osobním 
i profesním životě s úsměvem a nadhledem. 
Na otázky o vážných tématech, na něž přijde 
řeč, odpovídá v krátkých rozhovorech zpříma 
a bez vytáček. Kniha navíc přináší výběr 
sloupků, jimiž profesor Pafko průběžně reaguje 
na názory na veřejné zdravotnictví. 

Antti Tuomainen

Léčitel
Dva dny před Vánocemi zmizí beze stopy novinář-
ka Johanna Lehtinenová. Policie, jíž se zoufale 
nedostává lidí a prostředků, se tím odmítá zabý-
vat. Proto se novinářčin manžel, básník Tapani 
Lehtinen, pustí do hledání sám, na vlastní pěst. 

Stanislav Zindulka

Moje cesta vlakem dětství 
a naděje
Nositel Českého lva se proslavil díky seriálu 
Vlak dětství a naděje. Jak vzpomíná na své 
herecké začátky? Které role si nejvíc považuje? 
To vše na sebe prozradí v autobiografi i, kterou 
připravuje společně s Jitkou Škápíkovou.

Sophie Kinsella 

Dokonalá nevěsta
Příběh plný tajemství a úskalí lásky. V osmnácti 
je onoho nádherného oxfordského léta Milly 
ochotná téměř k čemukoli, a když se jí Allan, 
který se stal součástí jejího nového vzrušují-
cího života, zeptá, zda by si ho nevzala, aby 
mohl zůstat v zemi, nezaváhá ani na vteřinu. 

Mojmír Klánský

Albatros
Román Albatros, dokončený v roce 1978, 
zůstával dosud ukryt v samizdatu. Vypráví 
příběh statečného prvorepublikového vojáka 
a dostihového jezdce, který během druhé 
světové války velel v odboji.

Milí naši čtenáři,
v těchto dnech vrcholí přípravy na Den 
polské kultury, který proběhne v sobotu 
6. října v hornopočernickém divadle.
Celodenní program z cyklu Poznej 
země EU nabídne polský folklór, klasiku 
i současné umění, chybět nebude ani 
ochutnávka polské kuchyně. Více 
v příštím čísle HPZ.

Prázdniny s knihou
Kdy jindy sáhnout po knize, když ne 
o prázdninách a dovolené. S dobrým 
počtením budou vaše letní dny příjem-
nější. Abychom vás ušetřili poplatků 
z prodlení, během prázdnin tradičně 
prodlužujeme půjčovní dobu. Od 
19. června se můžete předzásobit na 
léto, výpůjční doba ale  potrvá až do 
1. září. Během prázdnin máme otevřeno 
do pátku 20. července, znovu otevíráme 
14. srpna.
Ať už budete trávit dovolenou v exotic-
kých dálkách, na chalupách či doma na 
zahradě, přejeme vám odpočinek 
a načerpání nových sil.

Literární výročí v červenci

Fráňa Šrámek
český básník, prozaik a dramatik 
19. 1. 1877 - 1. 7. 1952
Šrámek je předním představitelem 
básnické generace, která vstoupila do 
literatury na začátku 20. století, a to ve 
znamení sociálního buřičství s ideálem 
svobodně a plně prožívaného života.
Nejcennější Šrámkova díla jsou verše 
a próza, charakterizované anarchis-
mem a odporem proti militarismu. Pak 
se uchyluje od společenské revolty ke 
chvále smyslového života (sbírky Splav, 
román Stříbrný vítr, dramata Léto, Měsíc 
nad řekou).
Šrámek byl především básníkem ryzího 
milostného citu, lásky k přírodě a zejmé-
na k mládí, které vnímá svět otevřenými 
smysly a nezkaženým citem.

Krásné letní dny s knihou vám za kolektiv 
knihovny přeje Božena Beňová.
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Úspěchy našich žáků v soutěžích
Tobiáš Wágner z akordeonové třídy Z. Stibora získal v I. ročníku 
soutěže Pražský akordeon ve Stodůlkách 1. cenu v kategorii A1.
Michelle Mastrogiovanni z výtvarné třídy J. Jeslínkové získala na 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2012 Čestné uznání.
Marie Luisa Rašková z klavírní třídy E. Belchikové získala čestné 
uznání a Barbora Zápotocká z klavírní třídy E. Belchikové získala 
čestné uznání II. stupně v soutěži Mladí pianisté na klavíru 
Steinway & Sons.
Petr Filipský z houslové třídy V. Matějákové získal 2. místo v první 
kategorii a Adéla Macháčková z houslové třídy V. Matějákové získala 
ve třetí kategorii čestné uznání v soutěži nejmenších houslistů 
s názvem Plzenecké housličky.
Adéla Macháčková z houslové třídy V. Matějákové získala 
Zlaté pásmo a mimořádné ocenění poroty za interpretaci skladby 
A. Komarovského v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů.
Magdaléna Vondrová a Ondřej Rýdlo z houslové třídy K. Vacka získali 
v soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů Bronzové pásmo.
Adéla Otavová z fl étnové třídy J. Boškové získala 3. místo a David Šindelář z fl étnové třídy J. Boškové získal Čestné uznání 
2. stupně v soutěžní přehlídce ve hře na zobcovou fl étnu Teplické fl autohry. Ve dnech 3. až 6. května se konalo v kladenské ZUŠ 

celostátní kolo Národní soutěže základních uměleckých 
škol ve hře na dechové nástroje, kde naši žáci velmi dob-
ře uspěli. 
Anna Šupitarová ze třídy dechových nástrojů Petry 
Žákové získala 2. místo ve II. kategorii ve hře na tenor. 
Václav Santolík ze třídy dechových nástrojů Petra Pe-
remského získal 2. místo v V. kategorii ve hře na pozoun. 
Josef Ferda ze třídy dechových nástrojů Petra Perem-
ského získal 2. místo v VI. kategorii ve hře na pozoun. 
Všem soutěžícím a také pedagogům gratulujeme k vel-
kému úspěchu. Děkujeme také korepetitorkám 
M. Čermákové a I. Mottlové.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Oznámení – Výtvarný obor ZUŠ se přes prázdniny stěhuje. Od 3. září bude probíhat výuka 
výtvarného oboru v budově MŠ Ratibořická.

Smyčcové kvarteto

Pěvecký soubor Mozaika

Všechny nás trápí ničení věcí kolem 
nás. Denně chodíme kolem rozbi-
tých a pomalovaných laviček nebo 
zastávek MHD, posprejovaných ploch 
domů a zdí. Společně jsme si tedy 
s žáky 5. třídy o tomto problému po-
vídali. Všechny nás překvapili, jak do-

kázali diskutovat a vymýšlet i řešení, 
jak vandalismu zabránit a jak vandaly 
trestat. Tady jsou odpovědi dětí na 4 
otázky:
Co je vandalismus? Ničení a po-
škozování majetku a věcí, které nejsou 
moje. Je to ničení pro potěšení a radost 

vandalů. Většinou se ho 
dopouští výtržníci, party 
výrostků z rebelství.
Co mám dělat, když 
vidím vandala? Upozornit 
dospělé nebo policii. Většinou 
je nevidím. Když vidím starší děti, nemů-
žu nic dělat, ještě by mi nabili.
Jak tomu zabránit? Mít všude kamery. 
Vychovat naše děti tak, aby to nedělaly. 
Vyhradit místo pro sprejery.
Jak vandaly trestat? Nechat je umýt 
a opravit všechno za vlastní peníze, dát 
jim pokutu. Museli by vykonávat veřejně 
prospěšné práce. Všechny nás to stojí 
peníze, protože město musí po vanda-
lech všechno uklízet a opravovat.
Na závěr se děti shodly na tom nejdůle-
žitějším: „Nikdy nechci být vandalem!“

Mgr. Naďa Blesková,
ředitelka ZŠ Spojenců

Vandalismus očima žáků 5. třídy
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Vzpomínka na Annu Adámkovou
Dne 26. 7. 2012 by se paní Anna Adámková 
z Jeřické ulice dožila devadesáti let. 
Stále vzpomíná rodina Benedova a Hnízdilova.

Vzpomínka na Marii Frűhaufovou
Den 8. srpna 2012 uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustila paní Marie Frühaufova, rozená Křížová. 
Prosíme všechny, kdo jste ji znali, o vzpomínku. 
Moc nám schází a nikdy nezapomeneme.

Vládík a Na�a s rodinou

Vzpomínka na Jiřinu Apeltauerovou
Dne 19. 7. 2012 uplyne rok, co nás navždy opustila 

naše maminka paní Jiřina Apeltauerová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají dcera a synové.

NAŠI JUBILANTI V ČERVENCI
SEDLÁČKOVÁ MARIE
KRÁL VÁCLAV
TRUTNOVSKÝ KAREL
BOROVANOVÁ ANNA
HAMPEJS KAREL
ŘEHÁKOVÁ MARIE
NĚMCOVÁ VĚRA
NOVÁK LUDVÍK
OUTLÁ MARIE
VRZALOVÁ MARTA
ZELINKOVÁ JAROSLAVA
FUKS ERNEST
POKORNÁ JIŘINA
SCHOVANEC KAREL
DRAHOŇOVSKÁ JAROSLAVA
HEJNOVÁ MÁRIA

JIŘIČKOVÁ VĚRA
KLUDSKÁ ANNA
PÁDIVÁ VLASTA
FRANĚK MILOSLAV
FRÖHLICH JAROSLAV
JIROUTOVÁ ALŽBĚTA
TRÁVNÍČKOVÁ VLASTA
ZELENKOVÁ VĚRA
GRUBLOVÁ HELENA
KOSTKOVÁ KAROLÍNA
DOUŠOVÁ ANNA
EKRT ZDENĚK
HABRUN JAROSLAV
JIRUŠKOVÁ JAROSLAVA
NEDVĚDOVÁ BOŽENA
PALUGYAIOVÁ EMA

ŠLECHTA LUBOMÍR
CIHELKOVÁ JINDŘIŠKA
HORA VLADIMÍR
HÝŽĎALOVÁ HANA
KOŽÍŠEK MILOSLAV
ŠRUBAŘ JIŘÍ
TICHÁ JAROSLAVA
BITNAROVÁ RŮŽENA
KUNSTOVÁ BOŽENA
MATUŠŮ ANTONÍN
ČADKOVÁ LIBUŠE
CHVALNÍK JOSEF
KLEINBERGOVÁ VIERA
LOSERT JAROSLAV
ŠIMÁŇOVÁ MÁŘÍ MAGDALENA
VEJNAR LUDĚK

NAŠI JUBILANTI V SRPNU
SŮVOVÁ RŮŽENA
HLAVA JOSEF
HÁJKOVÁ MILUŠE
ŠMEJKAL KAREL
POŠTOLKOVÁ VLASTA
TUČEK ZDENĚK
HRABĚTOVÁ DAGMAR
VOLKEOVÁ LUDMILA
KELLNER JIŘÍ
SIVÁKOVÁ JULIE
HEPOVÁ BOŽENA
KAZIMOUR JINDŘICH
KUBÁNEK KAREL
POCHMAN JIŘÍ

SVOBODOVÁ HANNA
VLČKOVÁ MÁRIA
ŠMEHÝLOVÁ MÁRIA
KLOKOČNÍKOVÁ EMILIE
KREJČÍK VLADIMÍR
ŠIMŮNEK JOSEF
URCHSOVÁ HANA
HOUSKOVÁ NADĚŽDA
KOUDELOVÁ ALENA
KŘÍŽEK JIŘÍ
RYJANTOVÁ ZDENKA
ŘEZNÍČEK ZDENĚK
ŠTĚPÁNEK BOHUSLAV
TVRDÍK JAROSLAV

URBÁNKOVÁ ELIŠKA
VNUK OTTO
HORKÁ JAROSLAVA
ŠLECHTOVÁ ALENA
COCHLÁROVÁ MARIE
HUBENÁ MARIE
JINDROVÁ ALENA
JUKL JAROMÍR
KOŠINOVÁ DAGMAR
KULHAVÁ MIROSLAVA
ŠLÉGROVÁ HELENA
ZÁPOTOCKÝ RUDOLF

Anna Borovanová 
slaví 90
Překrásné 90. narozeniny oslaví 
14. července v kruhu rodiny a přátel 
maminka, babička a teta - paní Anna 
Borovanová. Dlouhá léta zdraví, radosti, 
pohody a štěstí spolu s poděkováním za 
vše, co pro své blízké udělala, přejí dcera 
Jarka a syn Zdeněk s rodinami, sestra 
Zdena a neteř Jiřina s dcerami Jiřinou 
a jejich rodinami.
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11. sraz motocyklů Böhmerland11. sraz motocyklů Böhmerland
Majitelé motocyklů Böhmerland se 
setkali v areálu Chvalské tvrze už poje-
denácté, letošní sraz se uskutečnil v so-
botu 26. května. Necelá dvacítka strojů 
s typickým žluto-červeným, žluto-zele-
ným nebo krémovým zbarvením, z nichž 
některé mají přes tři metry a uvezou čtyři 
osoby, se na Chvaly postupně sjížděla 
už od rána. Vzhledem k faktu, že se 
v České republice nachází zhruba 60 
kusů (asi stovka na světě) dochovaných 
böhmerlandů, jedná se o velmi slušnou 
účast. Navíc je přijely podpořit o něco 
mladší motocykly Motoconfort C45 z pa-
desátých a Jawa 350 OHV ze čtyřicátých 
let minulého století. Motocykly značky 
Čechie-Böhmerland s typickými litými 
koly vyráběl v letech 1925 - 1939 Albin 

Hugo Liebisch v Krásné Lípě, později 
v Kunraticích na Šluknovsku. Odhaduje 
se, že bylo vyrobeno zhruba 1500 kusů 
tehdy zatracovaného, dnes však velmi 
ceněného stroje.  
Jedinečná akce se uskutečnila záslu-
hou nadšeného příznivce a sběratele 
böhmerlandů Jiřího Zezulky, letos opět 
ve spolupráci s ÚMČ Praha 20 Horní 
Počernice. Počasí akci nebývale přálo, 
a tak nebylo třeba mít obavy, že zmok-
nou stroje i jejich obdivovatelé, které při-
šla pozdravit také starostka Hana Morav-
cová. Po obědě se vše pomalu chystalo 
na tradiční spanilou jízdu. Těsně před 
odjezdem informovali organizátoři účast-
níky o možných problémech na trase. 
Přestože policie zajistila „zelenou vlnu“, 

bylo třeba připravit se i na variantu, kdy 
na semaforech naskočí červená, a těžký 
stroj bude třeba rychle zastavit. Jeden 
z majitelů böhmerlandu pobavil přítom-
né poznámkou: „Proč ne, teda pokud 
se nám to povede.“ Pak už následovalo 
startování strojů a za ohlušujícího ra-
chotu motorů se kolona vydala nejdříve 
na okruh Horními Počernicemi, poté do 
Prahy. Konečná zastávka byla v odpo-
ledních hodinách opět na Chvalské tvrzi, 
všechny stroje cestu vydržely a vrátily se 
v pořádku. Doufejme, že díky nadšen-
cům, jakým je Jiří Zezulka, budeme 
mít příští rok znova možnost vidět tyto 
jednostopé skvosty na vlastní oči. Určitě 
si tuhle příležitost nenechte ujít.

-dm-

Čistě dámskou společnost narušil pouze jediný muž, ale jeho 
přítomnost rozhodně nikomu nevadila. Zástupce projektu 
SAWE - South African Wine Emporium Milan Zrcek totiž připra-
vil pro přítomné dámy degustaci vynikajících jihoafrických vín, 
konkrétně z vinařství Beyerskloof.
Program večera, který připravila radní Alena Štrobová ve 
spolupráci s ředitelkou Chvalského zámku Alexandrou Kohou-
tovou, nabídl třicítce přítomných kromě degustace a obsáhlé 
přednášky o historii jihoafrického vinařství i taneční vystoupení 
dětí z DDM a několik známých písní ze 60. let minulého století 
ve skvělém podání studentek místní základní umělecké školy. 
Dalším zpestřením večera byla ukázka líčení kosmetikou fi rmy 
Estée Lauder, modelkou byla starostka Hana Moravcová. Slo-
sovatelné vstupenky přinesly třem výherkyním milé překvapení 
v podobě kvalitní kosmetiky.

-dm-

Nejen o politice u sklenky dobrého vína
Dámská jihoafrická jízda aneb se zastupitelkami na víno stálo na pozvánce na druhé setkání hornopočernických dam na 
Chvalském zámku, které je opačnou variantou pravidelných pánských sezení s názvem S radními na pivo. S myšlenkou při-
šla před rokem zastupitelka Zuzana Foglarová, a jak potvrdilo loňské i letošní setkání, byl to dobrý nápad a skvělá příležitost 
pohovořit nejen o politice, ale o všem, na co jindy není dostatek času, také se trochu odreagovat od každodenních starostí, 
pobavit a poučit. To vše navíc se sklenkou vynikajícího vína, tentokrát jihoafrického.

11. sraz motocyklů Böhmerland
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V neděli 24. června se v tělocvičně ZŠ Rati-
bořická konal již 34. ročník tohoto tradiční-
ho závodu dvojic (žena/juniorka +žákyně) 
a závod jednotlivkyň. O pořádání závodu 
bylo rozhodnuto před 34. lety ve výboru TJ 
Sokol. Tenkrát byly členy výboru 
J. a M. Šafář, I. Liška, M. Kobr, S. Marek, 
M. David, A. Rosendorf, M. Tomašík 
a V. Faltýn. Návrh podal Mirek David 
a všichni členové souhlasili. O konkrétní 
podobě závodu pak rozhodl výbor oddílu 
SG. Místní národní výbor pak daroval 
putovní broušenou vázu. Závod slavnostně 
zahájila a část shlédla starostka Horních 
Počernic paní Hana Moravcová, která byla 
v dětství také naší cvičenkou.

V letošním ročníku se zúčastnilo celkem 
7 žen a juniorek a 31 žákyň z 8 jednot 
z celé republiky. Naše gymnastky obsadily 
všechna medailová místa v závodě jednot-
livkyň, družstvo Počernic získalo putovní 
vázu v závodě dvojic.
Odpoledne se konal 28. ročník „Veterani-
ády“ závodu nad 20 let . Závodem prošlo 
celkem 7 závodnic. Nejlepší veteránkou se 
stala J. Všetečková z Ostravy- Poruby před 
J. Škvorovou z Dejvic, třetí byla I. Bartošo-
vá rovněž z Poruby. Naše barvy reprezen-
tovaly K. Babková a L. Vincencová.
Nedělní odpoledne i celý tréninkový rok 
byly zakončeny akademií, na které se 
představily veřejnosti naše malé aerobičky. 
Starší děvčata vystoupila na píseň Michala 
Davida a mladší na stále populární píseň 
z fi lmu „Dívka na koštěti“. Sportovní gym-
nastky předvedly netradiční vystoupení 

dvojic na kladin a v prostných. 
Akademie byla úspěšná a děvčata se těší 
na další školní rok a na nácvik nových 
skladeb. Ráda bych touto cestou poděko-
vala cvičitelkám aerobiku Martině Dosko-
čilové, Aleně Skálové a pomocné trenérce 
Janě Svitákové. 
ŽENY POZOR!!! Cvičíme i v létě, vždy 
v úterý od 18 – 19 hodin v Domečku 
(Votuzská 322/12)
Zájemkyně hlaste se na tel. č. 777 661 061, 
informace na 
www.facebook.com/LetniPilates

V novém školním roce 
začínáme cvičit 3.září 

NÁBOR – aerobik: 5. 9. v 17 hodin, přijí-
máme děvčata od 5 do 12 let.
PILATES – zkušební lekce proběhne 3. 
a 5. 9. viz rozvrh

NÁBOR – sportovní gymnastiky pro-
běhne v září, přijímáme pětiletá děvčátka. 
Podrobnosti budou v zářijovém zpravodaji.

Naše sportovní gymnastky bojovaly na 
Přeboru Prahy dne 27. května o postup 
na Mistrovství republiky. V juniorkách B se 
Denisa Hošková kvalifi kovala ze 4. místa, 
Katka Válková ze 6. místa., v žákyních B - 
T. Gregárková ze 4.místa a v ženách - E. 
Kopecká ze 6. místa. 
Na Přeboru Prahy si výborně vedla i v ne-
postupovém závodě Lucie Zahradníčková, 
která v mladších žákyních obsadila krásné 
2. místo. 

Na Mistrovství republiky se v různých 
závodech nominovalo celkem 10 našich 
gymnastek. Nejlépe zabojovala v junior-
kách B Klára Válková, která obsadila 
6. místo z celkového počtu 28 závodnic.
Prostřednictvím Zpravodaje bych ráda 
poděkovala akciové společnosti VGP CZ 

I. zastoupené panem Procházkou 
za zakoupení nových žíněnek, které využí-
vá i ZŠ Ratibořická.
A poslední dík patří všem našim dobrovol-
ným trenérům i trenérkám sportovní gym-
nastiky za opravdu náročnou trenérskou 
práci: V. Augustové, J. Formanové, 

Z. Hubáčkové, Z. Kopecké, L. Křížové, 
S. Muhrovi, L. Rosendorfovi, 
V. Rosendorfové, M. Řeřichové, 
Š. Spitzerové, M. Sýkorové, L. Šotolové.
Přeji všem veselé, příjemné a dlouhé letní 
prázdniny!

Mgr. Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

Sportovní gymnastika a aerobik
O Putovní vázu Horních Počernic

Akademie-sportovní gymnastky

Váza vítězná dvojice Čadová-Petříková

Nástup veteránek

Akademie – aerobik-mladší žákyně

Akademie – aerobik-starší žákyně

MR Brno kadetky: 
V. Švábová, B. Čadová

MR Vysoké Mýto: 
E. Kopecká, D. Hoško-
vá, K. Válková

MR Vysoké Mýto: 
trenérky Z. Hubáč-
ková, L. Šotolová, V. 
Augustová, cvičenky 
K. Sýkorová, N. Petří-
ková, N. Formanová, 
K. Švábová

Přebor Prahy žákyně 
B-4.: T. Gregárková, 5. 
T. Křížová, 6. V. Válko-
vá, 8. K. Spitzerová

Váza: 1. Petříková, 
2. K. Švábová, 
3. Sýkorová

Váza: 1. Čadová, 
2. Válková, 3. V. Švábová, 
4. Hošková
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Vyjádření vedení Tenisového klubu Sokola Horní Počernice si můžete přečíst v následujícím textu.    -red-

Atletická přípravka v TJ Sokol Horní Počernice
Nově vznikající oddíl atletiky pod TJ Sokol Horní Počernice zahajuje od září 2012 tréninky 
pro nejmenší atlety. 

Tréninky se budou konat v areálu atletického stadionu při ZŠ Chodovická pro děti od 6 do 8 let 1× týdně a to 
v úterý nebo čtvrtek vždy od 16 do 17 hodin. Pro věkovou kategorii 9 – 11 let budou tréninky 2× týdně, v úterý 
a ve čtvrtek od 17 do 18:30. Děti si osvojí základy atletického tréninku a technik atletických disciplín. Tréninky budou zaměřeny 
nejen na všestrannost, ale také na rozvoj pohybových schopností a dovedností, morálních a volních vlastností. Mimo pravidelné 
tréninky plánujeme také atletická soustředění, výlety na závody seniorských kategorií, samozřejmostí bude aktivní účast na atle-
tických soutěžích pro děti. Zápisy a ukázková hodina proběhne v září 2012 na stadionu ZŠ Chodovická. Přihlášky a více informací 
rády poskytnou už nyní trenérky A. Ondriášová, tel:. 737 705 219, aondriasova@email.cz nebo J. Brenkusová, tel:. 776 757 478, 
brenkusova.j@kapitol.cz. Přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin a v září se těšíme na setkání.

Mgr. Anna Ondriášová

Omluva - V HPZ 6/2012 
jsme chybně uvedli, že 
v soutěži Bedřichovský ježek 
vybojovala Denisa Hošková 
3. místo, ve skutečnosti ale 
byla stříbrná. Redakce se 
tímto gymnastce a členům 
oddílu omlouvá.

SÁLEK SÁLEK SÁLEK SÁLEK TĚLOCVIČNA

PONDĚLÍ
Dětský AE 5-8 Dět. AE 9-12 PILATES PILATES AE BODY

16.30-17.25 17.30-18.25 18.30-19.30 19.30-20.30 19.00-20.00

STŘEDA
Dětský AE 5-8 Dět. AE 9-12 PILATES PILATES AE

16.30-17.25 17.30-18.25 18.30-19.30 19.30-20.30 19.00-20.00

NEDĚLE
AE BODY

19.00-20.00

Gymnastika

Od nešťastné události, která vyřadila 
z provozu tenisový areál Sokola Horní 
Počernice v Otovické ulici, uplynuly 
právě dva roky. Nyní je po rozsáhlé 
rekonstrukci opět v provozu, a mnozí 
z těch, kteří zde do té doby pravidelně 
hráli a trénovali, museli za tenisem do 
okolních obcí a tenisových klubů. Na 
znovuotevření zdejšího areálu se těšili 
také rodiče dětí, pro které je časově 
i fi nančně náročné vozit děti mnohdy 
daleko od Horních Počernic. Mnohé 
se ale změnilo: nejen vzhled celého 
tenisového areálu, ale také podmínky 
pro ty, kteří zde chtějí hrát či trénovat. 
Někteří rodiče je chápou jako diskri-
minující a do redakce Hornopočernic-
kého zpravodaje poslali následující 
vyjádření:

Před čtyřmi lety začaly naše děti hrát 
tenis pod tenisovou školou velmi 
kvalitního trenéra, který si prona-

jímal kurty tenisového oddílu TJ Sokol. 
S kvalitou výuky trenéra jsme byli velmi 
spokojeni. Má tenisovou licenci 1. třídy 
a s dětmi to skutečně umí. Na zimní se-
zonu jsme jezdili do haly v Radonicích, 
přes léto jsme hráli na kurtech v Horních 
Počernicích, až do nešťastného výbuchu 
plynu před dvěma lety.

Když jsme se dozvěděli, že TJ 
Sokol kurty opravuje a dokonce 
získal dotace od několika institu-

cí / 800 tis. Kč z Magistrátu hl. města 
Prahy, 1 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
500 tis. od Nadace ČEZ, 700 tis z grantu 
Hlavního města Prahy na rok 2012/, byli 
jsme rádi, že naše děti budou mít pěkný 

areál a mohou hrát doma. Dobrý byl 
i výhled do budoucnosti - až děti 
vyrostou, nebudeme je muset vozit 
autem do Radonic a do Houšťky, ale 
budou hrát doma. Nikdy v minulosti totiž 
nebyl problém s tím, aby si jiní trenéři 
pronajali kurty a trénovali tam své děti.

Bohužel jsme se od trenéra dozvě-
děli, že v Horních Počernicích své 
děti nemůže trénovat, neboť tam 

má uzavřenou smlouvu jedna tenisová 
škola a nikdo jiný tam trénovat nesmí. 
Ani kvalitní trenér 1. třídy, zkrátka nikdo, 
kdo profesionálně trénuje děti a nechce 
vstoupit pod TJ Sokol a hlavního trené-
ra. Trenéra měnit nechceme, protože 
jsme spokojeni. Jenže neměnit trenéra 

znamená nehrát v Horních Počernicích. 
Skutečnost je taková, že s naším 
trenérem zůstala valná většina dětí 
z Horních Počernic a hrajeme 
v Radonicích a Houšťce. 

Zato v Horních Počernicích hrají 
v současnosti hlavně děti z Kláno-
vic, Zelenče a Šestajovic. Proč je 

to takto, proč naše hornopočernické děti 
nemohou hrát tenis pod svými trenéry 
na domácích kurtech? Kolik hornopočer-
nických dětí aktuálně hraje na kurtech 
v Horních Počernicích? Proč jsou kurty 
tak často prázdné a nevyužité?

Rodiče z Horních Počernic

Kdo může hrát tenis v Horních Počernicích a kdo ne?
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Zdejší tenisový oddíl je součástí 
Tělovýchovné jednoty Sokol Horní 
Počernice. Funguje jako klasický 

tenisový klub a kromě areálu v Otovické 
ulici využívá především v zimě také tělo-
cvičnu ve Chvalkovické ulici. V současné 
době připravuje výběrové řízení na stav-
bu nafukovací haly nad dvěma dvorci 
v tenisovém areálu, aby tenistům zajistil 
celoroční provoz a nemuseli jezdit jinam. 
To ale není vše, co se týká současných 
změn: Vedení tenisového oddílu přišlo 
také s novou koncepcí tréninku, a po 
deseti letech, kdy si v klubu jednotliví 
trenéři pronajímali kurty, se rozhodli 
tento systém změnit. 
“Každý trenér prosazoval jiný styl hry 
a nedokázali jsme se s nimi domluvit 
na jednotné metodice a vedení výuky,” 
vysvětluje předseda tenisového oddílu 
Ing. Jiří Trávníček, proč ke změně došlo. 
“Časem nám dokonce přestali dodávat 
hráče do našich soutěží, a tak se během 
posledních let stalo, že jednotlivá druž-
stva zanikla. Každý trenér měl děti pou-
ze jako jako zákazníky a s klubem příliš 
nekomunikoval, přestože hrál u nás 
a měl zde pronajaté dvorce. Proto jsme 
se rozhodli poptat profesionální tenisové 
trenéry, seznámili je s našimi představa-
mi a zásadami, aby věděli, že chceme 
provozovat tenisovou školu v rámci Te-
nisového klubu Sokola Horní Počernice, 
organizovanou naším jménem, na náš 

účet a naši odpovědnost. Po hlasování 
ve výboru jsme došli ke shodě, aby se 
šéftrenérem našeho oddílu stal Arnošt 
Krtek. Jemu jsou podřízeni jednotliví 
trenéři, s nimiž komunikuje, hodnotí 
výkony dětí a jezdí s nimi na mistrovské 
zápasy. Koncepce výuky je tak jednotná, 
a to je pro nás nejdůležitější,” dodává 
Jiří Trávníček.

S 
otevřením nového areálu se někteří 
hornopočerničtí rodiče domnívají, 
že jejich děti nemohou na nových 

kurtech hrát se svými trenéry, které lo-
gicky nechtějí měnit, protože zdejší klub 
má uzavřeny samostatné smlouvy s šéf-
trenérem Arnoštem Krtkem a dalšími, 
jemu podřízenými trenéry. Tento přístup 
se jim zdá nedemokratický a znemožňu-
jící dětem hrát ve vlastní obci. S tím ale 
vedení tenisového klubu nesouhlasí.
“Dalším důvodem, proč jsme se ke 
změně koncepce rozhodli, byla nedo-
statečná kvalifi kace některých bývalých 
trenérů,” říká člen výboru klubu Jaromír 
Horák. “Samostatně může děti tréno-
vat jen ten, kdo má licenci 2. a 1. třídy. 
Velký problém byl s těmi, kteří měli jen 
3. třídu, nemají ze zákona právo trénovat 
děti samostatně a musí mít nad sebou 
trenéra 2. nebo 1. třídy. To možná mnozí 
rodiče nevěděli a dosud nevědí, protože 
s námi o tom nejednali, mluvili pouze 
s trenéry. Další problém byl v případě 

úrazu, kdy pak trenér musí hradit veške-
ré náklady. To vše jsme našim bývalým 
trenerům vysvětlili, nabídli jim možnost 
trénovat pod jednotným vedením, ale 
oni to odmítli. Mohu však říct, že nikdo 
z rodičů se na vedení tenisového klubu 
s takovou stížností neobrátil,” vysvětluje 
Jaromír Horák. 

Tenisový klub udělal nábor a na 
příští sezónu bude mít 50 - 60 dětí, 
které zde budou v tréninku. Tuto 

základnu považuje nyní za dostatečnou. 
Jak tvrdí předseda oddílu, výběr šéf-
trenéra Krtka v žádném případě nepo-
važuje za monopol, a pokud by vedení 
klubu nebylo spokojeno, bude hledat 
jiného. Stejně jako ostatní je přesvěd-
čen, že zdejší tenisový klub je veřejnosti 
a především dětem maximálně otevřen, 
je však třeba respektovat daná pravidla.
“Nechceme, aby zde vydělávali jedn-
tolivci, ale aby to byl přínos pro oddíl, 
tělovýchovnou jednotu a hlavně pro děti 
a jejich rodiče. Proto jsme vybudovali 
zázemí, aby sem rádi chodili. Nemáme 
sebemenší zájem někoho omezovat. Až 
se oddíl zcela naplní, nebude možné 
přijímat další zájemce, to je snad jediné 
omezení. K dětem budeme vstřícní 
vždycky. Nyní nabízíme tenisové hodiny 
tělocviku také našim školkám a školám. 
Jde nám hlavně o to, aby se děti věno-
valy sportu, nikoli negativním zábavám, 
uzavírá Jiří Trávníček.”  

Na prázdninové měsíce připravil 
tenisový oddíl řadu akcí pro děti 
i dospělé: týdenní tenisové kurzy, 

příměstský tábor s tenisem nebo teniso-
vé soustředění v Rumburku. Informace 
o všech akcích a podrobnosti o provozu 
tenisového areálu najdete na 
www.tenishornipocernice.eu. 

Dana Mojžíšová,
foto Vladimír Mojžíš jr. a Jaromír Horák

Po dvouleté rekonstrukci se 
v Otovické zase hraje tenis
Od výbuchu s následným požárem, který zcela zničil objekt klubovny a část tenisových kurtů, uplynuly přesně dva roky. 
Náklady na zrekonstruovaný areál, kde nyní stojí nová klubovna s kompletním zázemím, restaurací s prostornou terasou 
a výhledem na pět tenisových kurtů, činily dosud 5,9 mil. korun. Slavnostní otevření se uskutečnilo 14. června, ale tenis se 
zde hraje už víc než měsíc. Milovníci tenisu mají tedy konečně pro svou činnost vytvořeny vhodné podmínky. 

Ivan Liška, Jaromír Horák a Jiří Trávníček

Nový tenisový areál si přišel prohlédnout 
také Antonín Panenka.
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Tentokrát se nejlépe vedlo Josefovi Michalcovi, který 
ulovil 17 kaprů a cejnů v celkové délce 680 cm. Jen 
s rozdílem dvou ryb se na druhém místě s délkou 
úlovku 572 cm umístila Jitka Pachtová, třetí byl 

Václav Tomič, který 
nachytal 12 ryb a do-
stal zvláštní cenu za 
největší úlovek letoš-
ních závodů - kapříka 
52 cm. Užili jsme 
si spoustu legrace 
a všichni se těšíme, 
že se opět sejdeme 
na podzimních rybář-
ských závodech.

Martin Pachta

Největší úlovek   dětských rybářských 
závodů měřil přes 

půl metruV květnu pořá-
dala naše místní 
organizace rybářů za 
podpory MČ Praha 20 
už 23. dětské závody na rybníce Koupaliště. Ráno 
se v klubovně sešlo celkem osm mladých rybářů: 
pět z Počernic, dva z Vysočan a jeden z Kobylis. 
Díky malému počtu účastníků měl každý závodník 
k dispozici spoustu místa a také potřebný klid 
k lovu.
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Se zdravotnictvím přímo související 
péče sociální má také svůj historický 
vývoj. V období středověku se zcela 
podřizovala majetkovým poměrům 
a byla závislá na dobré či zlé vůli vrch-
nosti, ovládající příslušné území.

V našich původních vsích nebyla v té 
době pro obyvatele situace tak tíživá, 
jako tomu bylo v nedalekém okolí. Ve 
větší části vsí vykonávali úlohu vrchnosti 
od roku 1367 Mistři Koleje Univerzity 
Karlovy v čele s proboštem. Další část 
vsí pak měla po pražských měšťanech 
od roku 1652 do roku 1773 za vrchnost 
jezuity. Podle záznamů v nejstarší kroni-
ce všichni se svými poddanými zachá-
zeli přísně, ale uznale, a ponechávali 
jim k živobytí větší díl z hospodaření než 
vlastníci vsí okolních svým poddaným. 
Výhodou pro naše předky byla také 
blízkost Prahy s výhodnějším prode-
jem zemědělských přebytků a získání 
tak fi nančních prostředků na pořízení 
potřebných výrobků a budování obydlí. 
Sociální postavení zestárlých osob bylo 
pak zcela závislé na dobrém srdci jejich 
potomků, u nichž dožívali.
Zlepšení obecně krutých středověkých 
podmínek nastalo roku 1781 zrušením 
nevolnictví a po roce 1848, kdy byla zru-
šena robota. Než však vrchnost vydané 
patenty uvedla plně do života, trvalo to 
na některých panstvích i více než deset 
let, a tak se sociální poměry zlepšovaly 
jen velice pomalu. Pro pomoc nejpotřeb-
nějším případům byla českým zemským 
zákonem z roku 1864 založena „chudin-
ská péče“. Její hlavní zásada spočívala 
v tom, že povinnost pečovat o občany, 
kteří se dostali do stavu nouze, přiná-
ležela domovským obcím. Smutným 
jevem sociální bídy té doby bylo tuláctví 
a žebrota těch, kteří byli buď práce ne-
schopní, nebo se jí vyhýbali. Chudinská 

péče měla různé formy. V našich původ-
ních obcích pobírali někteří chudí měsíč-
ní nebo příležitostnou peněžní podporu 
od 20 do 150 korun. Některým bylo 
odpouštěno nájemné z bytu. Opuštění 
a přestárlí občané bývali umisťováni do 
starobinců v Dolních Počernicích, chudé 
nebo od rodičů opuštěné děti končily 
v sirotčincích. Obec na ně v těchto zaří-
zeních platila 100 až 120 korun měsíčně. 
Na chudinský pohřeb poskytovala obec 
částku 240 korun. Chvalský sirotčinec /
dětský domov/ byl zřízen a vydržován 
Církví evangelickou.
Léčení chudých prováděli zdarma 
obvodní lékaři, kteří od obce dostávali 
roční jednorázovou odměnu. Od roku 
1925 převzal u nás léčení chudých 
MUDr. J. Kudrnovský za paušální roční 
odměnu 1.500 korun, které se vzdal 
a ponechával ji obci pro vytvoření 
fi nančního základu na vybudování jeslí 
a mateřské školy. Jesle k opatrování 
dětí do tří let byly obcí zřízeny až v roce 
1951. Problematiku žebráctví se obec 
Horní Počernice snažila v roce 1935 řešit 
zavedením „almuženky“. Byl to blok 
stovky lístků po deseti haléřích. Almu-
ženku bylo možno zakoupit na obecním 
úřadě a jednotlivé lístky v množství dle 
uvážení dávat žebrákům. Ti pak získané 
lístky měnili v pokladně obecního úřadu 
za odpovídající peněžní hotovost.
Sociální situaci jednotlivců i celých rodin 
v tomto období velmi ovlivňovala vysoká 
nezaměstnanost. V zápise kroniky 
z roku 1935 bylo k ní poznamenáno: 
Dne 14. ledna se na obecním úřadě 
hlásilo 108 nezaměstnaných ke státní 
stravovací akci, kterou pro nezaměstna-
né zavedl stát a provádí ji ministerstvo 
sociální péče prostřednictvím okresních 
a obecních úřadů. Těchto 108 neza-
městnaných představovalo přibližně 
14 % dospělých osob obce. Počet přes 
100 nezaměstnaných v obci byl poprvé 

zjištěn v říjnu předchozího roku a je trva-
lý. Podle vydaných směrnic bylo určeno, 
že do státní stravovací akce může být 
zařazen pouze ten nezaměstnaný, který 
byl od roku 1929 v řádném pracovním 
poměru nejméně tři měsíce nepřetržitě. 
Důkaz se provádí legitimací sociálního 
pojištění. Dále musí nezaměstnaný pro-
kázat, že v posledním roce nepracoval 
přes půl sezóny, to znamená ne více než 
120 dní, a v týdnu, kdy se hlásí, nepra-
coval více než 16 hodin. Dále se sleduje 
ještě majetnost uchazeče a zaměstna-
nost dalších členů rodiny.
Postup byl následující: Jednou za 8 týd-
nů se hlásící nezaměstnaní zapsali do 
seznamu okresního úřadu. Seznam byl 
výsledkem projednání v obecní sociální 
komisi, jako obecního poradního sboru 
pro stravování. Ta měla 6 členů /3 z řad 
zaměstnavatelů, 3 z řad zaměstnanců, 
předsedou byl starosta obce/. Posuzo-
vána byla každá jednotlivá přihláška, 
zda vyhovuje všem podmínkám směr-
nice. Na okrese byla o každém neza-
městnaném vedena kartotéka. Okresní 
úřad prováděl přezkoumání a upravený 
seznam s vyznačením přiznání stravo-
vacího nároku vrátil obci. Stravovací 
období bylo pětitýdenní.
Stravovací příděly byly vydávány v so-
botu. Ženatý dostával dva stravovací 
lístky v hodnotě 20 korun, na které si 
u obchodníka vyzvedával zboží /potravi-
ny/ a dále dostal dva chleby a na každé 
malé dítě mléčenku na ½ litru mléka 
denně. Svobodní nezaměstnaní měli 
příděl poloviční. Ze 108 nezaměstna-
ných byl nárok přiznán 62 osobám. To 
způsobilo v obci mnoho nespokojenosti.
Okupace a válečné období 2. světové 
války nezaměstnanost a žebráctví řešilo 
nekompromisním způsobem.
V poválečném období procházela oblast 
sociální péče několikerými změnami, 
které při potlačení některých problémů 
předválečných přinesly problémy nové. 
Jedním z nich, při přiznání obecného 
práva na sociální péči, byla rozdílnost 
úrovně takto poskytované péče ve zří-
zených zařízeních. Spolu s tím přetrvá-
vala také nedostatečná kapacita těchto 
zařízení.
Změny společenského systému v roce 
1989 přinesly převratné změny i v oblasti 
sociální péče. Systém je v neustálém 
vývoji a mění se téměř každoročně. Přes 
veškerou snahu zůstává v jednotlivých 
případech rozdíl v úrovni poskytované 
péče a opět se nedostává kapacit v za-
řízeních pro její poskytování. Ale to už 
je problematika současnosti a nejbližší 
budoucnosti.
V příštím pokračování našeho putová-
ní časem a historií nahlédneme do již 
téměř zmizelého zemědělství.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná 50

Zdravotnictví a sociální péče

Fotografi e dětí 1. třídy ve škole v Horních Počernicích – Chvalech, školní rok 1950/51. 
Třídní učitelka Jaromíra Šmídová. Děti označené DD jsou z Dětského domova tehdy 
Jednoty českobratrské.  
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Chvalský zámek se stal svědkem radosti

Hrály jsme „republiku“

Sbírka pro Afghánistán

Studenti si připomněli výročí atentátu

Ve druhém květnovém týdnu proběhlo v Klatovech repub-
likové kolo basketbalového turnaje TOP 12 o pohár minis-
tra školství, kam se předchozími výkony kvalifi koval i dívčí 
tým SOŠ pro administrativu EU. Ve skupině jsme si vedly 
nadmíru výtečně a kvalifi kovaly se do semifi nále. Díky 
účasti sportovních škol a rozšíření kategorie i pro letošní 
maturanty se turnaje zúčastnili nejlepší hráči a hráčky 
a konkurence byla velká. V semifi nále jsme se utkaly 
s Gymnáziem Přípotoční a prohrály. O 3. místo jsme hrály 
s družstvem sportovního Gymnázia Most a po vyrovna-
ném utkání jsme nakonec prohrály jen těsným rozdílem. 
Celkově jsme se tedy na turnaji umístily na krásném 4. 
místě. Mezi mnoha téměř profesionálními sportovci je to 
opravdu úspěch! Nejlepší střelkyní turnaje se stala naše 
hráčka Veronika Kulhánková, která nastřílela 102 bodů ve 
všech zápasech a významně pomohla k našemu pěknému 
umístění.

Hana Nekvasilová, A3A

Konec školního roku je u nás spojen s vernisáží výtvarných děl 
našich studentů ubytovaných v domově mládeže. Výstava 
v atriu školy navštívili milí hosté z partnerské školy v Popradě 
a hlavně naši budoucí „prvňáčci“ a jejich rodiče.

Při příležitosti 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha a tragédie Lidic proběhl 28. května v kině Blaník vzpomínkový večer. 
Krásný a zamyšlení hodný proslov jsme vyslechli z úst vladyky Kryštofa z pravoslavné církve, poté shlédli fi lm Lidice režiséra Petra 
Nikolaeva. Všichni odcházeli poznamenaní skutečnostmi starými sedmdesát let, mnozí se slzami v očích.

V pátek 1. června, tedy v den, kdy se na celém světě 
oslavuje Mezinárodní den dětí, jsme přivítali vzácně hosty 
z Afghánistánu, kteří si přijeli pro sbírku šatstva a hraček ur-
čenou afghánským dětem a jejich rodičům. Předání sbírky 
bylo spojeno s kulturním programem, který sledoval zástup-
ce velvyslance Afghánské islámské republiky Abdul Wahab 
Arian a ostatní členové delegace, generálové Mohammed 
Barat Sediq a  Said Assadulah Hashimi, kolonel Khair Mo-
hammed Hashemi a kolonel Bakhtullah Bakhtyr. Lví podíl na 
osobním předání sbírky má Ing. Petr Čepelka, náčelník vr-
tulníkového a dopravního letectva Armády České republiky. 
Naše pozvání přijala i zástupkyně Člověka v tísni, pod jehož 
záštitou celý projekt proběhl, Mgr. Jana Havlíčková.
Promluvil Mgr. Josef Porsch, Ph.D., který naše studenty 
dlouhodobě zapojuje do charitativních akcí, poté vystoupily 
Denisa Hejtmánková a Jennifer Hladká. Jejich zásluhou se 
celá sbírka uskutečnila. Okamžik jejího předání byl opravdu 
dojemný.

Díky vstřícnosti ÚMČ Praha 20 mohli i letos studenti-absolventi SOŠ pro administrativu EU převzít svá 
maturitní vysvědčení na Chvalského zámku.

Slavnostního aktu se zúčastnila starostka Hana Moravcová, povzbudivá 
slova pronesl také ředitel školy Mgr. Roman Liška. Bezpochyby nejdojemnější byly proslovy 
třídních učitelů, kteří se se „svými“ dětmi loučili po čtyřech letech se slzami v očích. Opráv-
něná radost ale nad slzami brzy převládla. Letošní maturanti dosáhli vynikajících výsledků: 
maturitní zkoušku konalo 189 studentů, z nichž pouze sedm neuspělo u ústní zkoušky státní 
části maturit a dva neprospěli u tolik diskutované písemné práce z českého jazyka. Šedesát 
studentů zvládlo maturitní zkoušku s vyznamenáním a zvlášť hrdí jsme na devět z nich, kteří 
nezaváhali ani u jedné 
části a odmaturovali na 
samé jedničky. Gratulu-
jeme a přejeme hodně 
úspěchů na dalších 
životních cestách!
Mgr. Petra Bergmannová, 

učitelka SOŠ

Na vernisáž do atria
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Zahrada plná 
pohádek
V květnu se v ZŠ Ratibořická uskuteč-
nila celodružinová akce Pohádková 
zahrada. Na posledním stanovišti, kde 
děti plnily úkoly z pohádky O Koblíž-
kovi, na ně čekal opravdový koblížek 
z Pekařství Moravec. Děkujeme za 
sladkou odměnu a  žákům 2. stupně 
s učitelkou Janou Jeřábkovou za 
pomoc při akci.

Zuzana Kopsová,
vedoucí ŠD ZŠ Ratibořická

Abnormálně větrné počasí však nijak nezkazilo naše prožitky. Kdo zhlédne 
obrazovou reportáž z našich cédéček, na první pohled zjistí, jak nadšeně se 
naše děti tváří! Zažily život v německých rodinách a pochopily, jaký význam má 
učení se cizím jazykům. Poznaly malebný Brunsbüttel, romantické severomoř-
ské pobřeží, navštívily starobylý Lübeck u Baltického moře. Někteří si prohlédli 
Hamburk, jiní se dostali lodí na moře. Do programu byly zařazeny i sportovní 
aktivity, vědomostní a dovednostní soutěže, návštěvy muzeí a účast při vyučo-
vání v místním gymnáziu. V jednom týdnu skutečně množství zážitků. Naši 
hostitelé nám připravili krásné přijetí a po celou dobu se o nás skvěle starali. 
Na závěrečném večírku a hlavně při loučení bylo dětem opravdu smutno, ale 
mohli jsme poděkovat alespoň hudebním programem. Na závěr důležitá věc: 
To, že naši žáci byli po celou dobu spokojení a nadšení, bylo pro nás, jejich 
učitelky, velkým povzbuzením, že příprava celé akce měla smysl. To vše hřálo 
o to více, že jsme během zájezdu nezažily úraz, onemocnění, ani se nemuse-
ly zabývat kázeňskými problémy. Můžeme klidně prohlásit, že naši žáci skutečně reprezentovali. Snad si do budoucna uchovají 
hezké vzpomínky a navázaná přátelství. My z toho máme radost.

Michaela Kovalová, vyučující německého jazyka

Na programu posledního dne čtvrtého 
výměnného pobytu v Německu byla 
vůbec poprvé prohlídka perfektně vy-
bavené hasičské stanice, fi lm o činnosti 
160 dobrovolných a 20 profesionálních 
hasičů a na závěr praktické cvičení. 

Děti zaujaly hlavně ukázky 
záchranných akcí na Labi 
a na moři na velkých ná-
kladních i výletních lodích. 
Někteří z nás si vyzkoušeli 
hašení s přenosnými hasi-
cími přístroji a úplně všichni 
pak našli odvahu podívat se 
na město a široké okolí z plo-
šiny třicetimetrového výsuv-
ného žebříku. Byl to opravdu 
zážitek! 

Fotografi e celé skupiny spolu 
se dvěma skvělými vtipnými 

průvodci z hasičského sboru 
je pořízena z výsuvného žebříku, 
ne však z výšky 30 m.

Jana Neudertová, 
ředitelka ZŠ Ratibořická

Severní vítr je krutý…
Tento fakt ze známé písně jsme si mohli ověřit na vlastní kůži a nemuseli jezdit na Aljašku. Stačilo zajet 
k Severnímu moři do Šlesvicko-Holštýnska a města Brunsbüttel, kde od 31. května absolvovali žáci de-
vátých a osmých tříd ZŠ Ratibořická týdenní pestrý program. Završili jsme tím druhou část čtvrtého kola 
výměnných pobytů mezi našimi školami. 

Požární cvičení v Brunsbüttelu
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Žáci FZŠ Chodovická:
Sláva, nazdar výletu!

Návštěva věznice
Žáci 9. tříd, kterým bylo již 15 let 
a měli zájem, navštívili 31. května 
v rámci školní prevence věznici 
v Příbrami. Poslechli si výklad odbor-
ných pracovníků o životě za mřížemi, 
prohlédli si některé části věznice (za 
dodržení přísných bezpečnostních 
podmínek) a na vlastní kůži si vy-
zkoušeli, jaké to je, nebýt svobodný 
v rozhodování.
Ve škole pak besedovali s člověkem, 
který vězením prošel, o životě za mří-
žemi a o životě po propuštění. „Byl to 
pro nás velký zážitek, na který jen tak 
nezapomenu. Jsem ráda, že nám to 
škola umožnila,“ řekla Nikola K. „Bese-
du s bývalým vězněm určitě doporučuji 
i ostatním školám. To, co jsme slyšeli, 
bylo překvapující a vyráželo nám to 

dech,“ dodává Štěpán R.
Co říci na závěr: Pokud znáš někoho, 
kdo se rozhodl špatně a dělá něco, co 
by dělat rozhodně neměl, bere drogy, 
celé dny hraje na automatech, vykrádá 
s partou auta, opíjí se, tak věř, že má 
před sebou reálnou vyhlídku seznámit 
se s vězením opravdu důkladně. Pak už 
je pozdě, ptát se,  kdo mě zaměstná se 
záznamem v trestním rejstříku, kde budu 
bydlet, až mě po pár letech propustí,  
proč mě rodiče nechtějí doma, kdo 
jsem, kam patřím.
Děkuji tímto občanskému sdružení 
PRAK (sdružení pro prevenci kriminali-
ty), které nám tuto exkurzi umožnilo.

Mgr. Marie Ešnerová,
metodik školní prevence

Pohádkový den jsme strávili na hradě 
Točníku 5. června. Zažili jsme netradiční 
prohlídku hradu, kde se strašidla a po-
hádkové bytosti staly průvodci a patrony 
řemeslných dílen. Projeli jsme se na 
koni, poslechli si výklad sokolníka. Poča-
sí nám sice moc nepřálo, ale zážitků 
jsme si přivezli spoustu.

Zjistit naše schopnosti jsme mohli 
v Lanovém centru Proud v Praze 

Vysočanech 7. června. Naučili jsme se 
udržet rovnováhu, jistit se na nízkých 
i vysokých překážkách a vzájemně si 
pomáhat. 
Na celodenní Poděbradské putová-
ní jsme se vydali 12. 
června vlakem Elephant 
z Horních Počernic až 
do Libice nad Cidlinou. 
Odtud cesta pokračova-
la po zelené a červené 
turistické značce až 
do Poděbrad. Cesta 
naučnou stezkou podél 
řeky Cidliny nás po třech 
kilometrech dovedla 
k soutoku s Labem a do 
Poděbrad, kde na nás 
čekala výborná zmrzlina. 
Prohlédli jsme si náměs-
tí, obchůdky, lázeňskou 
kolonádu a vyrazili zpět 
do Prahy.
Škola v ulicích - renesance
Další akcí byla historická procházka pro 
sedmáky s názvem Praha, renesance, 
pořádaná organizací Škola v ulicích.
„Viděli jsme například letohrádek Belve-
der nebo Lví dvůr. Průvodce nám zadá-
val otázky, ale díky znalostem dějepisu 
jsme skoro na všechny správně odpově-
děli. Klidně bych si celou exkurzi znova 
zopakoval,” sdělil své dojmy Petr. „Na 
vlastní oči jsem konečně viděla krásný 
Schwarzenberský palác. Zajímalo mě to, 
protože jsem měla o této památce refe-
rát. Je to opravdu krásná budova,“ říká 
Karolína a Kristýna dodává, že ji zajímá 
hlavně osobnost Rudolfa II. a jeho záliba 

v alchymii a tajemných vědách.
„Líbila se mi celá královská zahrada, 
kde kvetly rododendrony, taky Belveder 
a krásná sgrafi ta na zdech Míčovny. 
Pracovní list jsem vyplnila bez problé-

mů. Těším se na další historický výlet. 
Je dobré, že všechno, o čem se učíme, 
můžeme vidět na vlastní oči. Je to tak 
mnohem zábavnější a dozvíme se další 
zajímavosti k učivu,“ dodává Kira.
Také další historická vycházka se nám 
velmi vydařila. Tentokrát poznávali krásy 
barokní Prahy žáci osmých tříd. Šli 
jsme Královskou cestou z Malostran-
ského náměstí na Hrad a k Loretě. 
Dozvěděli jsme se mnoho nového díky 
poutavému výkladu průvodce, určovali 
barokní prvky chrámu sv. Mikuláše nebo 
soutěžili v hledání domovních znamení 
v Nerudově ulici.
„Nejvíc mě zaujala domovní znamení, 
například U zlaté podkovy, U tří hous-
liček nebo U zlatého kola. Jsou určitě 
hezčí než dnešní čísla domů,“ říká 
Fanda a Michal dodává, že se mu nejvíc 
líbilo střídání hradní stráže, které ještě ni-
kdy neviděl. Lukáše zaujal morový sloup 
na Hradčanském náměstí a legenda o sv. 
Janu Nepomuckém, Petra zase největší 
pražský barokní chrám sv. Mikuláše, 
který konečně viděli na vlastní oči. 

Žáci 1. a 2. stupně FZŠ Chodovická

Školní rok ani nemůže končit jinak. Kostky jsou vrženy, se známkami toho už moc nevyčarujeme, vědomostí máme plnou hla-
vu a tak si po celoroční námaze pěkný výlet určitě zasloužíme. V květnu jsme navštívili Svíčkárnu v Šestajovicích, kde nám nej-
dřív na videu ukázali výrobu a zdobení svíček, pak si každý vyzkoušel malování obrázku teplým voskem (enkaustiku). Nebylo 
to jednoduché, vosk rychle usychal. Ještě jsme si vyrobili dvě svíčky zdobené polevou “star wax“ a naplnili sáček koupelovou 
solí s esenciálním olejem. Pak jsme si prohlédli výrobnu a navštívili obchůdek. 
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Atletických závodů se pod dohledem Mgr. Kabátové v kategorii mladších žáků zúčastnili 
zástupci obou prim gymnázia, z Horních Počernic i z Černého Mostu, 2 týmy dívek 
a 2 týmy chlapců.

Výletu do jinonického SVVP (Stře-
diska výcviku vodicích psů) se zú-
častnila celá naše třída 2.B v počtu 

29 žáků v doprovodu dr. Krátké a paní 
Meiserové. Výlet byl naplánován jako 

názorná ukázka aktivit, o kterých se prá-
vě učíme v občanské výchově v kapitole 
o pomoci potřebným. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavých informací o průběhu 
náročného psího výcviku. 

Budoucí vodicí pes se jako štěně 
dostane nejdříve do předvýcho-
vy k prozatímním majitelům. Asi 

tříměsíční štěně se pak vrací zpět do 
SVVP, kde podstoupí 6 – 8 měsíční 
výcvik. Každý psí cvičitel trénuje se 3 – 4 
psy. Za dobře odvedený příkaz dostává 
pes odměny v podobě pochvaly a pa-
mlsku. Po zvládnutí závěrečné zkoušky 
je pes připraven pro svého budoucí-
ho majitele. Pes by měl zvládnout 34 
dovedností a být prakticky univerzálním 
pomocníkem při všem, co bude jeho 
nový pán potřebovat. Vycvičení slepec-
kého psa rozhodně není levná záležitost. 
Každý vodicí pes stojí průměrně 250 000 
korun. Nejpoužívanější plemena pro vý-
cvik jsou labradorští a zlatí retrívři. Mezi 
další vhodná plemena patří němečtí 
ovčáci, borderkolie a královští pudlové.

Zaujala mě také názorná přednáška 
o výcviku psů. Poté jsme se prošli 
výběhy, směli jsme si pejsky hladit, 

fotit, jen ne krmit. Přinesené krmivo 
a pochoutky jsme pejskům nechali 
u jejich cvičitelů. Všem nám bylo líto, že 
už musíme odejít. Domů jsem si přinesla 
mnoho fotek, informací i dojmů. Celý 
výlet se velmi vydařil a ráda bych se do 
Jinonic ještě někdy podívala.

Hana Komrzýová, 2.B

Pohár rozhlasu

Návštěva cvičiště vodicích psů

Soutěžilo se ve sportovním areálu FZŠ Chodovická v Hor-
ních Počernicích, a to  v šesti disciplínách: skok daleký 
a vysoký, běh na 60 a 600 metrů, hod kriketovým míčkem 
a štafeta. Soutěže se někdy časově překrývaly, například 
běh 60 metrů a skok vysoký, takže jsme se o ně podělili. 
Bylo zde mnoho dětí - hlavě profesionálních atletů, kteří se 
sportu věnují několik let. Ale ani naše týmy nebyly nejhorší. 
Sice jsme nebyli první, ale pár úspěchů by se určitě našlo: 
vyhráli jsme štafetu, běh na 600 metrů, ale i skok vysoký se 
celkem vydařil.  
I když jsme nebyli tak úspěšní jako ostatní atleti, měli jsme 
všichni radost. Moc jsme se pobavili, nasmáli a pořádně si 
zasportovali. Doufáme, že se budou atletické závody konat 
i příští rok a budeme se moci opět zúčastnit.

Tina Kititi, Adéla Hortová, Anna Šimánková, prima B
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AUTOELEKTRIKÁŘ - MONTÁŽE 
A PRODEJ ALARMŮ S GPS, RÁDIÍ 

A CENTRÁLNÍCH ZAMYKÁNÍ. 
DROBNÉ OPRAVY. TEL.: 605 221 226 

PRONAJMU BYT 2+KK 
PO REKONSTRUKCI PLNĚ VYBAVENÝ 
V HORNÍCH POČERNICÍCH, BALKON 

1. PATRO. CENA 9500 + DOPLATKY ZA 
VODU A ELEKTRO. TEL.: 607 706 833. 

IHNED VOLNÝ

DRUŽSTVO LHOTSKÁ 2203-04 
PRONAJME 2 SAMOSTATNÉ 

PROSTORY S DISPOZICÍ 2+KK Á 
60 M2 V PŘÍZEMÍ PANELOVÉHO DOMU, 
VHODNÉ PRO KANCELÁŘ. BLIŽŠÍ INFO 

P. ŠAFRÁNEK, TEL.: 602 174 179

PRONAJMU 1200 M2 + STODOLU
 + BUŇKA, VODA, EL. TEL.: 777 263 261

PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ,
UL. ŠTVERÁKOVA 2779. TEL.: 608 542 625

HÁJEK - ZEDNÍK - ŽIVNOSTNÍK 

PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, 
OBKLADAČSKÉ, BOURACÍ A MALÍŘSKÉ 

PRÁCE, ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. 
REKONSTRUKCE BYTU, DOMKU, 

NEBYTOVÝCH PROSTOR AJ. 
TEL.:777 670 326

PRÁCE VŠEHO DRUHU 
DOMÁCÍ, ZAHRADNÍ, ÚKLIDOVÉ, 

MALOVÁNÍ  POKOJŮ ATD. 
TEL.: 732 526 366

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ TEL.: 604 609 641

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI,  
SKLEP ČI PŮDU. TEL.: 777 227 840

SEKÁNÍ ZAHRAD - ODVOZ. CENA 
DOHODOU. TEL.: 721 880 806

ANGLIČTINA-INDIVID. VÝUKA. 
DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA ST. 

MATURITU, ZKOUŠKY, KONVERZ. 
DOPO. I ODPO. 

TEL.: 607 593 905

PRANÍ A ŽEHLENÍ VYPEREME, 
VYŽEHLÍME, RYCHLE, LEVNĚ.  

TEL.: 777 252 831

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

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. 
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY. 

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ 
EVIDENCE TEL.: 602 588 488

REST. V HORNÍCH POČERNICÍCH 
PŘIJME SAMOSTATNÉHO KUCHAŘE 

NA KRÁTKÝ-DLOUHÝ TÝDEN. 
TEL.: 728 607 652



34– 35

od 15.6. otevřeno venkovní
posezení u bowlingu

Pekařův dvůr
nabízíme:

příjemné posezení
grilované specialitky

míchané nápoje
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