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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

1. 12. až 24. 12.
Adventní kalendář s chvalskými anděly

13. 12. 
Adventní neděle s andělem Gabrielem 
a vánočními tradicemi – komorní 
komentované prohlídky jen pro vaši 
rodinu

 od 10.00 do 17.00 hod.

22. 12. 
Chvála pečení aneb jak se peče nejen 
v Horních Počernicích – letos online

24. 12. 
Štědrý den na Chvalském zámku 

 od 9.00 do 16.00 hod. 
 
25. 12. až sobota 9. 1. 
Prodloužené Detektivní týdny na zámku 
aneb pátrej na vlastní pěst!

 od 9.00 do 18.00 hod.

do 10. 1. 
Leonardo – cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda da Vinci 

 od 9.00 do 18.00 hod.  
 
do 10. 1. 
Vánoční les na zámeckém nádvoří aneb 
pojďme spolu do Betléma

 od 9.00 do 18.00 hod.

do 10. 1. 
Otevřená galerie pod vánočním stromem 
na Chvalech

do 10. 1. 
Radovan Pauch – obrazy

 od 9.00 do 18.00 hod.

do 10. 1. 
100 let počernického fotbalu

 od 9.00 do 18.00 hod.

DIVADLO

14. 12.
Čas pod psa

 od 19.30 hod.

20. 12.
Zpívání pod vánočním stromem

 od 17.00 hod.

21. 12.
Harfa Jany Bouškové

 od 18.00 hod. 

MUMRAJ

5. 12. 
Mikulášská družina k vám domů, 

 16.30–20.00 hod. (á 30 min.)

do 6. 12. 
Podzimkova průzkumnická hra

do 6. 12. 
Podzimkova štědrá tvořivá výzva

do 16. 12. 
Drátkovací vánoční sada  
– tvoříme doma 

do 16. 12. 
Zábavné hry s Májou (online),  
každé po, út, st  15.00–15.45 hod.

do 17. 12. 
Kouzelné pohádkové čtení (online),  
každý čtvrtek  15.30–16.15 hod.   

do 19. 12. 
Adventní šifrovací výzva

4. 12. – 10. 1. 2021 
Zimníčkova vánoční tvořivá výzva

STODOLA

2. 12. a 16. 12. 
Burza rybiček - prodejní výstava 
akvarijních ryb

 od 9.00 do 12.00 hod. 

19. 12. 
Vánoční Počernický Street Food Fest

 od 10.00 do 18.00 hod.

30. 12. 
Silvestrovská Tančírna  
ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 24.00 hod.

Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat v měsíci prosinci
  
VE ČTVRTEK 10. 12. OD 16.00 HOD. DO 17.30 HOD.

MÍSTA VÝDEJE: PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO 

DOMU ALBERT A PENNY.

Děkujeme našim skautům, kteří dezinfekci plní 
a pomáhají s její distribucí! 
 
Petr Měšťan, starosta

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ PŘÁTELÉ,

neúprosně plynoucí čas nás posouvá opět 
o rok dál a přibližuje nás k nejkrásnější-
mu období v roce. Jsou to dny adventu, 
čtyřtýdenní doba ohlašující vánoční 
svátky. Významné křesťanské chvíle, 
které díky stále trvající karanténě budou, 
stejně jako letošní oslavy Velikonoc, 
v mnohém netradiční. Už teď je jisté, že 
budou skromnější než ty předchozí. Ať 
už na množství doprovodných kulturních 
a společenských akcí, tak i na obyčejných 
rodinných setkáních. Ačkoli předvá-
noční atmosféra a samotný vánoční čas 
letos utrpí, přes to přese všechno Vánoce 
stále zůstávají výjimečnými dny hledání 
lásky, domova, pokoje a bezpečí. Jsou pro 
mnohé z nás časem vonícího cukroví, 
svátečně prostřených stolů, rozzářených 
dětských očí, splněných přání a radosti 
ze života. Ať už prožíváte Vánoce jako 
křesťanský svátek nebo je slavíte jen jako 

POČERNICE PEČOU  
PRO ZDRAVOTNÍKY

S nápadem přišla Tereza Janotková, aby 
zdravotníkům dala najevo, že si jejich prá-
ce vážíme. Dobrovolníci pečou pro zdra-
votníky a Tereza s Lenkou Malou rozváží 
několikrát týdně sladké i slané výrobky 
do pražských nemocnic. Suroviny hradí 
Městská část Praha 20. Pečení pokračuje 
a chystají se péct i vánoční cukroví, 
na které zdravotníci v této době nemají 
čas. Chcete se zapojit? Přidejte se do fa-
cebookové skupiny „Počernice pečou 

pro zdravotníky" nebo napište  
na e-mail: pomahame@domumraje.cz. 
 
NADĚLUJEME RADOST
VYRÁBÍME VĚNCE PRO SENIORY

Dobrovolníci vyrábí vánoční věnce a píší 
k tomu osobní přání, aby tak potěšili 
místní seniory. Materiál zajistila Městská 
část Praha 20, odborně pomohla a po-
radila Markéta Čekanová, koordinaci 
dobrovolníků zajišťuje Mumraj a dodání 
seniorům pan Kočí, dobrovolníci a zá-
stupci vedení MČ.

svátky zimního slunovratu, mají pro nás 
všechny jedinečný význam. Jsou převážně 
svátkem rodiny, kdy si více uvědomujeme 
sílu přátelství, lásky, úcty a obětavosti. 
Jsou rovněž vhodným časem k tomu, 
abychom si položili otázky o lidském 
životě, kdo jsme, kam směřujeme, jaký je 
náš životní cíl a co v něm má skutečnou 
hodnotu. Množství vážných problémů 
zastiňuje v poslední době to hezké, co 
kolem nás ve skutečnosti je, a i když 
kolem sebe vidíme řadu nesnází, hořkosti 
a zklamání, je dobré vědět, že všechno zlé 
jednou skončí, že žádné trápení netrvá 
věčně. Že sebedelší zimu přeci jen nako-
nec vystřídá probouzející se jaro. Zkusme 
se proto vzepřít tlaku doby, dopřejme si 
chvíli ztišení a naučme se být spokojení 
s tím, co máme. Štěstí v tom, že máme 
své blízké, svou rodinu, přátele, že máme 
chuť všechny nesnáze překonat a přemýš-
let, co by se mohlo v nás něco zásadního 
změnit a ozdravit. Naše republika zažila 
úspěšná období i zlé časy, které lidi zvládli 

díky vzájemné podpoře a pospolitosti. To, 
co nyní prožíváme, zvládneme po vzoru 
našich předků i my. Apelujme a přemýš-
lejme, koho můžeme potěšit, povzbudit, 
obdarovat, posílit, a to nejen o Vánocích. 
Vždyť největší radost prožijeme tehdy, 
když ji uděláme těm druhým. A proto dě-
kuji každému z vás za váš pozitivní postoj 
k lidem okolo sebe. Za pomoc člověka 
člověku. Za neobyčejné činy, kterými 
jste pomohli, kterými pomáháte nebo se 
chystáte pomoci v důsledku mimořádných 
událostí. Děkuji za slova povzbuzení, ná-
měty ke zlepšení, připomínky i výtky. 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
dovolte mi, abych využil této sváteční 
příležitosti a směl vám jménem svým, 
jménem celého vedení a všech zaměstnan-
ců Úřadu městské části Praha 20 – Horní 
Počernice popřát hodně síly a odvahy 
do budoucna. Přeji vám ničím nerušené 
svátky Vánoc a v závěru roku pár dní od-
počinku strávených v klidu a v bezpečí se 
svými blízkými. Do nadcházejícího roku 
2021 nezapomeňte vykročit pravou nohou 
s tvrdohlavostí optimisty.

Ať se vám dobře daří a buďte hlavně 
zdraví!  

S úctou

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

PŘIJETÍ DARU OD P3 PRAGUE  
HORNÍ POČERNICE

Rada schválila přijetí účelového daru od společnosti P3 Prague 
Horní Počernice 1 s. r. o. Městská část získala částku 130 tis. Kč, 
která je určena na správu zeleně v parku Jizbická – Houslový klíč 
či jiné městské zeleně dle uvážení a potřeb MČ. Za poskytnutí 
daru tímto moc děkujeme!

ÚPRAVY ODPISOVÝCH PLÁNŮ

Rada schválila změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Spojenců 
(pořízení kráječe chleba a knedlíků pro školní jídelnu), FZŠ 
Chodovická (pořízení myčky černého nádobí, krouhače zeleniny, 
digestoří nad myčkou, konvektomatu, el. pánve a dotykové-
ho displeje) a ZŠ Stoliňská (pořízení varného kotle pro školní 
jídelnu).

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  zařadila do rozpočtu částku na účelovou investiční dotaci 

z rezervy pro MČ HMP z kapitoly 10 na akci „park Houslový 
klíč – vybavení“ ve výši 4 000,0 tis. Kč;

2)  změnila charakter části poskytnuté účelové neinvestiční dota-
ce na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením 
nového typu koronaviru ve výši 300,0 tis. Kč – a to na pro-
středky investiční;

3)  přijala do rozpočtu poskytnutí účelových dotací v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu pro MŠ Chodovická 
1 900 a MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám. 115 v celkové výši 
1 825,4 tis. Kč;

4)  přesunula finanční prostředky 
v rámci rozpočtu Odboru míst-
ního hospodářství ve výši 350,0 
tis. Kč;

5)  přijala do rozpočtu prostředky 
na financování voleb do horní 
komory Parlamentu ČR.

INFORMACE  
Z RADNICE

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Rada městské části projednala žádosti o poskytnutí individuální 
dotace Spolku SRDCEVČELE; Tělovýchovné jednoty Sokol 
Horní Počernice; Basketbalu Sokol Horní Počernice a Teni-
sového klubu Sokol Horní Počernice; konečné slovo bude mít 
prosincové zastupitelstvo. Rada schválila dotace ve výši 45 tis. 
Kč Jachtklubu Toušeň, z. s. pro individuální dotaci na podporu 
3 juniorských závodníků v jachtingu; 17 tis. Kč Anně Češpivo-
vé na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované 
sportovní výchovy - vodního lyžování a 40 tis. Kč spolku Senior 
fitnes na projekt „Senioři Prahy 20 v pohybu“.

OMALOVÁNKY PRVNÍ POMOCI

Rada městské části podpořila projekt „Omalovánky první 
pomoci“, formou objednávky 30 ks publikace v celkové hodnotě 
8 808,62 Kč vč. DPH u společnosti IV-Nakladatelství s. r. o.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2021 ON-LINE

Společnost Software602, a. s. připravuje ve spolupráci s Odbo-
rem informatiky uživatelské rozhraní pro podávání žádostí o in-
dividuální dotace v roce 2021 on-line. Bližší informace poskyt-
neme spolkům i zastupitelům na Kulatém stole k dotacím, který 
se uskuteční dne 10. prosince 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské 
stodole, v případě potřeby on-line.

INVESTICE

ZATEPLENÍ PŮVODNÍ ČÁSTI BUDOVY 
ÚMČ PRAHA 20

Rada schválila vypsání výběrové-
ho řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební 
práce „Zateplení původní části 
budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 
647“. Předmětem je zateplení 
obvodového zdiva, výměna otvorů 
a zateplení střechy staré části budo-
vy Úřadu MČ Praha 20 Jívanská 647. 
Realizace bude provedena v roce 2021. Na akci 
je schválená dotace z Operačního programu Životní prostředí 
ve výši 1 405 703,92 Kč. Kromě schválené dotace Operačního 
programu Životní prostředí byla na základě usnesení RMČ č. 
RMC/74/2/1425/20 ze dne 9. 10. 2020 podána žádost o dotaci 
hl. m. Prahy z fondu na spolufinancování EU/EHP projektů, 
požadovaná výše dotace je 2 284 428,44 Kč.
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ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZMĚNU 
STAVBY „REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MUMRAJE" 
ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ CVIČEBNÍHO SÁLU

Rada uložila OHSaI projednat studii proveditelnosti vestavby 
společenské místnosti včetně sociálního zázemí do stávajícího 
výměníku Pražské teplárenské, a. s. (rozšíření MUM), vypraco-
vanou společností RIPS projekt , s. r. o. s Hygienickou stanicí 
hl. m. Prahy, a to v termínu do 4. prosince 2020.

MAJETEK

ODPOUŠTĚNÍ NÁJMŮ ZA LISTOPAD  
A PROSINEC 2020

Rada městské části schválila jako pronajímatel odpuštění úhrad 
nájemného (netýká se záloh na služby) za užívání prostor slou-
žících k podnikání za dobu 11/2020 a 12/2020 - tj. 2 měsíců, 
a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě unesení 
vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 z důvodu 
ohrožení zdraví, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) a následných přijatých karan-
ténních opatření s tímto souvisejících.

4 POČÍTAČE PRO ON-LINE VÝUKU NEZLETILÝCH 
DĚTÍ BEZ VLASTNÍHO POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

Rada také schválila převod 4 počítačů, a to včetně monitorů, 
klávesnic a myší, evidovaných v majetku Chvalského zámku 
do majetku Městské části Praha 20; počítače budou použity pro 
on-line výuku v rodinách nezletilých dětí, které nemají vlastní 
počítačové vybavení.

POZEMKOVÉ SMĚNY

1)  Rada nesouhlasila se záměrem směny obecního pozemku KN 
parc. č. 573/52 o výměře 98 m2, druh pozemku – zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku KN parc. č. 573/11 o výměře 
91 m2, druh pozemku – zahrada, za pozemek KN parc. č. 
4210/398 o výměře 8994 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha.

2)  Rada souhlasila se záměrem prodeje části obecního pozemku 
KN parc. č. 2147/16 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Horní Počer-
nice.

3)  Rada souhlasila se záměrem směny obecního pozemku parc. 
č. 4424/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využi-
tí – jiná plocha, o výměře 69 m2 a pozemku parc. č. 4424/3, 
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, 
o výměře 3 m2 oddělených z pozemku KN parc. č. 4424, druh 
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komu-
nikace o výměře 890 m2 na základě GP č. 5579-192172/2019, 
za pozemek KN parc. č. 4423/40, druh pozemku – orná půda, 
o výměře 102 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, 
ve vlastnictví Spolku zahrádkářů Zábrodí, bez dalšího finanč-
ního vypořádání.

VÝPŮJČKA ČÁSTI I. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  
BUDOVY MŠ CHODOVICKÁ PRO DDM

Rada městské části schválila výpůjčku části I. nadzemního 
podlaží budovy MŠ Chodovická, č. p. 2 299/34 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha o výměře 167,3 m2 Domu dětí a mládeže, 
Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1 899, příspěvkové orga-
nizaci. Rovněž byla DDM poskytnuta účelová neinvestiční do-
tace ve výši 500 000 Kč v roce 2020, která byla poskytnuta MČ 
Praha 20 z rozpočtu HMP dle usnesení ZHMP č. 19/54 ze dne 
17. 9. 2020, a to Domu dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice, 
Ratibořická 1 899, za účelem pořízení vybavení prostor zrekon-

struovaného objektu specifikovaného v Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce č. S/120/17/0106 ze dne 20. 12. 2017.

VÝPŮJČKA POZEMKŮ PRO ADVENTNÍ TRHY 2020

Pro případ příznivé epidemiologické situace schválili radní 
výpůjčku části obecních pozemků za účelem pořádání akce 
Adventní trhy 2020.

LEGISLATIVA

NOVELA JEDNACÍHO ŘÁDU KOMISÍ

Rada městské části schválila novelu jednacího řádu komisí, 
která nabyla účinnosti k 1. listopadu 2020. Novela zakotvuje 
v jednacím řádu pozici místopředsedy komise, uvádí jednací 
řád do souladu se zákonem o hl. m. Praze (usnesení se přijímá 
většinou všech členů komise) a umožňuje po dobu nouzového 
stavu nebo v případech, kdy je příslušnými orgány veřejné moci 
(zejména Ministerstvem zdravotnictví České republiky nebo 
Hygienickou stanicí hlavního města Prahy) vyhlášeno opatření, 
kterým se zakazuje nebo omezuje činnost orgánů územní samo-
správy nebo omezuje osobní přítomnost osob na jednání orgánů 
územní samosprávy, jednání komisí formou videokonference či 
hlasování per rollam. Novinkou je také pevně zakotvené právo 
člena komise uvést do zápisu své stanovisko, pokud je odlišné 
od přijatého usnesení komise. Jednací řád je zveřejněn na webu 
městské části.

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAKU  
A LOGA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rada aktualizovala pravidla pro používání zna-
ku a pro používání loga městské části z důvodu 
potřeby sjednocení terminologie, grafických 
úprav a drobných úprav textových.

ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ KOMISÍ 
A VÝBORŮ – NEZASTUPITELŮ

Rada doporučila zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva 
ze dne 23. září 2019 ve věci návrhu systému peněžitého plnění 
poskytovaného členům výborů ZMČ a komisí RMČ. Jako vhod-
nější řešení se jeví přijmout individuální rozhodnutí o poskytnu-
tí daru za osobní přínos při rozvoji městské části tomu kterému 
občanovi, byť není možné poskytnout dar za výkon funkce 
v komisi/výboru. Poskytnutí daru pak až do výše 15 000 Kč/rok 
není spojeno s žádnou daňovou povinností, nepodává se daňo-
vé přiznání a pro MČ není spojeno s jakýmikoli navazujícími 
náklady spočívajících v odvodech.

POŘÍZENÍ URBANISTICKÉ STUDIE K BERANCE

Rada vzala na vědomí problematiku související s podanými 
návrhy na změnu územního plánu v území v okolí ul. K Berance 
a s kumulací záměrů v tomto území včetně možného ohrožení 
stávající cyklostezky. Dále vzala na vědomí, že tyto problémy je 
žádoucí akutně řešit na základě studie řešící urbanistické pod-
mínky využití území pořizované v režii MČ Praha 20 (dále jen 
„urbanistická studie"), přičemž není z časových důvodů reálné 
vyčkat výsledků územní studie, kterou by měl na širším území 
začít pořizovat Magistrát hl. m. Prahy (tzv. Územní studie 
Horní Počernice východ). Následně rada schválila návrh zadání 
Urbanistické studie K Berance s tím, že tuto studii zpracuje 
architekt MČ Praha 20 v rámci uzavřené dohody o pracovní 
činnosti.

Petr Měšťan, starosta
Vilém Čáp, 1. místostarosta
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ  
A MILÍ PŘÁTELÉ,

opět po roce tu máme prosinec a s ním 
blížící se vánoční svátky a především závěr 
roku. Letošní rok byl opravdu mimořád-
ným rokem, a to bohužel ne v dobrém 
slova smyslu. Pravděpodobně každého 
z nás letošní rok poznamenal nějakou 
změnou. Děti změnou formy vzdělávání 
na formu distanční výuky, rodiče for-
mou omezení v práci, seniory v osobním 
a společenském životě a naše živnostníky 
a podnikatele, kteří museli omezit nebo 
dokonce i zrušit svou činnost. Přes všech-
ny tyto těžkosti jsme společně dokázali, 
že i bez akceschopnosti vlády se o sebe 
umíme postarat. Začali jsme si pomáhat, 

každý tak jak nejlépe mohl, a doufám, že 
společně i tuto epidemiologickou krizi 
překonáme. Já vám za to srdečně děkuji.

TRADIČNĚ SHRNU VÝZNAMNÉ AKCE 
A NOVINKY Z MĚSÍCE LISTOPADU.

V sociální oblasti se nám v rámci 
vzniklého Reuse-centra podařilo založit 
i veřejnou sbírku ve prospěch bezbarié-
rového Chráněného bydlení na Xavero-
vě, kam může každý přispět libovolnou 
částkou. Pokud chcete přispět i vy, platbu 
můžete zaslat na transparentní účet číslo 
5660227/0100, za což vám jménem klientů 
Chráněného bydlení předem děkuji.

S ohledem na náročnou situaci jsme 
spustili Krizovou linku Horních Počernic, 

která funguje v pra-
covních dnech od 8.00 
do 18.00 hodin na tele-
fonních číslech: 271 071 799, 271 071 640 
nebo na mobilních číslech: 724 829 333 
a 604 554 194. Linka je určena všem, 
kteří potřebují základní informace o mož-
nostech pomoci ve stavu nouze. Dále 
můžete využít i Krizovou linku Centra 
pomoci hlavního města Prahy pro seniory 
na telefonu: 800 160 166.

Mimo krizové linky jsme zároveň obnovili 
linku duchovní podpory, do které se 
zapojili všichni naši duchovní, a která 
vám nabízí svou pomoc formou telefonní 
konzultace nebo e-mailu. Velmi mě těší, 
že většina farností již funguje i po on-line 

PROSINEC

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ 
OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ 
A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Prosím, dodržujte aktuálně platná 
opatření v boji proti COVID-19.

KRIZOVÁ LINKA HP: 724 829 333, 604 554 194

WEB: www.pocernice.cz/obcan-2/koronavirus

#SpolecneToZvladneme

CHRAŇME SEBE I SVÉ OKOLÍ

Radní pro sociální věci a zdravotnictví

Petr Růžička

ze společnosti DAFNÉ PROFI s.r.o.  
za darované roušky pro naše občany.
#SpolecneToZvladneme

Děkujeme paní jednatelce  
Monice Konhefr
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bohoslužbách. Kompletní letáček duchov-
ní podpory naleznete v tomto čísle Zpra-
vodaje, obecních vývěskách nebo na webu 
Horních Počernic či mém Facebooku.

V listopadu jsme na RMČ schválili návrh 
ředitelky Chvalského zámku na vyřazení 
4 ks počítačů včetně monitorů, klávesnic 
a myší, které jsou pro příspěvkovou or-
ganizaci nepotřebné a nabídli jsme je pro 
on-line výuku v rodinách nezletilých dětí, 
které nemají vlastní počítačové vybavení. 
V případě zájmu kontaktujte OSVŠ na tel. 
čísle: 604 554 194 pro bližší informace.

Ve zdravotní oblasti jsem vás minule 
informoval, že jsem požadoval navýšení 
nákupu ochranných pomůcek, zejména 
roušek a dezinfekce. Díky našim skautům 
funguje systém výdeje občanům zdarma 
pravidelně každý druhý čtvrtek odpoled-
ne. Společně s kolegyní Janou Hájkovou 
jsme pomohli u stanoviště na parkovišti 
u Alberta. Zájem je obrovský a v případě 
akutní potřeby, prosím, kontaktujte naši 
krizovou linku, kde vám dezinfekci nebo 
roušky zajistí.

 
Ve spolkové činnosti jsme si s kolegou 
Kočím prohlédli naši hasičskou zbrojnici 

s panem starostou Růžičkou ze Sboru 
dobrovolných hasičů Chvaly. Měl jsem 
radost, že naši hasiči mají zájem o rozvoj 
spolku a především o obnovení původního 
lesku a tradice našich dobrovolných ha-
sičů. Ihned jsme společně domluvili další 
kroky, které k tomu mohou napomoci.

Na jednání rady jsem předložil návrh 
na podporu projektu úprav v areálu 
Diakonie Evangelické církve metodistic-
ké na Křovinově náměstí, kde současně 
působí Středisko křesťanské pomoci. 
V budoucnu by nám zde mohl vyrůst 

Poklidné prožití vánočních svátků  
v kruhu nejbližších, do nového roku 
radost, lásku a především zdraví.

Vám přeje

PF 2021

Petr Růžička
Radní MČ Praha 20

Horní Počernice

nový domov seniorů, komunitní centrum, 
kaple a azylový dům. Za mě je projekt vel-
mi povedený a myslí na budoucí potřeby 
v Horních Počernicích.

Přeji vám klidné vánoční svátky v kru-
hu rodinném a především hodně zdraví 
a štěstí v novém roce.

S úctou 
Petr Růžička, váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka

POMÁHÁME ZAMĚSTNAT  
LIDI S POSTIŽENÍM
Určitě jste si všimli, že od srpna 
letošního roku v naší městské části 
pracuje úklidový tým Etincelle, o. s. 
Tým je složený z lidí se zdravotním 
postižením a z pracovního asistenta.
Tato pro nás nová pracovní skupina, které jsou nápomocni pracovníci 
Odboru místního hospodářství, má na starosti šintování a zametání 
chodníků, hrabání listí na komunikacích a v parcích a další práce, 
které jsou jí průběžně zadávány.

Radnice svou nabídkou spolupráce se zmíněným týmem dala těmto 
lidem naději do budoucna, šanci, že se mohou zapojit do běžného 
života. Díky této práci mohou dokázat, že můžou být společnosti vel-
mi prospěšní a užiteční. A v naší městské části se jim to daří, neboť 
i díky jejich snaze mohou obyvatelé Horních Počernic žít v čistším 
prostředí. 

Rádi bychom v této spolupráci, která je, pevně věřím, velice pro-
spěšná z mnoha hledisek pro obě strany, pokračovali i v příštím roce. 
Slogan společnosti Etincelle, o. s. zní: „Uklízíme před vaším prahem." 
A my víme, že se jim to daří naplňovat.

Eva Alexová, místostarostka
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V letošním roce byla realizována I. etapa stavby v rozsahu vybudování sítě cest 
zajišťujících prostupnost územím, včetně vybudování nástupní rampy od bytových 
domů Canaba, veřejného osvětlení a rozvodů vody. Na síť cest dále navazuje 
program parku, který zahrnuje základní mobiliář – tj. lavičky, odpadkové koše, 
prameníky (pítka), které byly instalovány jako součást I. etapy.  

V rámci II. etapy by mělo být postup-
ně vybudováno mimo jiné vybavení pro 
venkovní grilování a ohniště, přírodní 
sestavy dětských herních prvků, ven-
kovní posilovna se cvičebními prvky pro 
dospělé, psí hřiště s agility prvky a další 
prvky z přírodních materiálů pro venkov-
ní aktivity. Realizace II. etapy byla vždy 
odvislá od možnosti získání dotačních 

PARK „HOUSLOVÝ  
KLÍČ – JIZBICKÁ“ 

zdrojů do rozpočtu naší městské části. 
V průběhu III. čtvrtletí letošního roku 
se podařilo získat účelovou dotaci ve výši 
4 mil. korun z rozpočtu MHMP, která 
nám umožní zahájit II. etapu stavby v roz-
sahu vybudování dětského hřiště pro nej-
menší, kde budou houpačky, prolézačky, 
prvky v písku i skákací zvukový polštář, 
dále boulderovou stěnu pro vyžití větších 

dětí a nezapomněli jsme ani na psí hřiště 
s agility prvky. Bližší specifikace těchto 
prvků je zřejmá z přiloženého výkresu. 
Naší snahou je, abychom ještě do konce 
letošního roku na základě výběrového řízení 
uzavřeli smlouvu o dílo na uvedený rozsah 
prací s termínem realizace v roce 2021.

Petr Měšťan, starosta

II. ETAPA

6

21 43

7 8

5
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POČERNICKÝ 
BLEŠÁK
Od listopadu provozujeme v Horních Počernicích Reuse  
centrum a věcem, které nepotřebujeme, dáváme druhou 
šanci. Na jednom místě můžete odložit nepotřebný 
předmět a zároveň si z Reuse centra odvézt něco, co 
se vám hodí. Kolik za zboží zaplatíte, je jen na vás. 
Částkou přispíváte na naši veřejnou sbírku s názvem 
„Bezbariérové Chráněné bydlení na Xaverově“, která 
podpoří klienty tohoto zařízení. 

Pokud bych měla za letošní rok hodnotit, co se mi 
povedlo a čeho jsem mohla být součástí, je to právě 
tento projekt. Poděkování za realizaci tohoto projektu 
patří především paní Balákové a pracovníkům Odboru 
místního hospodářštví, kteří následovali příklady dobré 
praxe dalších měst v tomto způsobu nakládání s odpa-
dem a to i přes negativní ohlasy některých koaličních 
zastupitelů. 

Zmínit musím i hmotný dar radního Petra Růžičky, 
který tím významně ponížil vstupní náklady na jeho 
zřízení. 

Věřím, že se tato nová služba v příštím roce dostane 
více do povědomí našich občanů a pomůže prodloužit 
život věcem, které nejsou na vyhození.

Jana Hájková, radní
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Jak ovlivňuje koronavirová pandemie 
přípravu rozpočtu na rok 2021?

Připravuje nám poměrně nepříjemnou 
nejistotu v úvahách o podobě rozpo-
čtů v letech 2022 – 2025. O výši příjmů 
na příští rok je z větší části jasno, po-
dobně jako u výdajů. Největší příjmovou 
položkou rozpočtu je dotace od pražského 
magistrátu ve výši 94,42 mil. Kč. Její 
výše pro rok 2021 zůstává díky vedení hl. 
m. Prahy stejná jako v roce 2020. Praha 
sama letos počítá s propadem  převyšují-
cím 10 mld. Kč. Od vedení metropole je 
velmi vstřícné, že hledá úspory v běžných 
výdajích a vlastní propad příjmů nepře-
náší na své městské části, alespoň zatím. 
V tomto ohledu jsem zformuloval děkovný 
dopis, který jsme společně s panem 
starostou podepsali a zaslali vedení města 
a magistrátu. Na druhou stranu nelze 
očekávat, že Praha nepromítne vlastní 
propady v příjmech do dotačních vzta-
hů vůči městským částem v budoucnu. 
Rovněž příspěvek na výkon státní správy 
nezaznamenal propad, ale oproti loňsku 
vzrostl o 200 000 Kč na celkových 13,59 
mil. Kč. Další nepředvídatelné dopady 
mohou přinést zatím neznámá budoucí 
rozhodnutí vlády, možný propad české 
ekonomiky nebo zrušení superhrubé 
mzdy - pozitivní změna pro zaměstnance, 
což se ale nedá říci o rozpočtovém určení 
daní. I díky odpouštění 1/3 nájmů oso-
bám podnikajícím v objektech ve svěřené 
správě městské části v letošním roce po-
klesne výnos z vybraných nájmů – do roz-
počtu 2021 zapojíme z této oblasti 10 mil. 
Kč, což je o 2 mil. Kč méně než loni.

Jaké kroky jste s ohledem na tyto sku-
tečnosti učinili?

K sestavování rozpočtu přistupujeme 
konzervativně. Z opatrnostního hlediska 

počítáme (předem) s poklesem příjmů 
o cca 9 mil. Kč. Při porovnání navrho-
vaných příjmů a výdajů nám, podobně 
jako každý rok, chybějí desítky milionů. 
Máme 2 možnosti - zapojit všechny volné 
prostředky na bankovních účtech a ne-
disponovat žádnou rezervou pro nenadálé 
situace, nebo část volných prostředků 
na účtech ponechat a vytvořit zásob-
ník výdajových položek, které budeme 
do rozpočtu 2021 zapojovat postupně, jak 
budeme získávat nové prostředky v průbě-
hu roku. S ohledem na fakta uvedená výše 
preferuji druhou možnost. Díky ochotě 
vedoucích odborů jsme ještě v rozpočtu 
letošním nalezli „bezbolestné“ úspory 
v celkové výši cca 8 mil. Kč, z nichž jsme 
uspokojili některé požadavky na rozpočet 
2021, čímž snižujeme tlak na růst výdajů 
rozpočtu 2021.

Jak sestavování rozpočtu letos probíhalo?
Po obdržení všech požadavků jsme se 

společně s kolegy z EO setkali se všemi 
vedoucími odborů úřadu. Jejich požadav-
ky jsme porovnali s čerpáním rozpočtu 
2020 ke konci 3. čtvrtletí, na tomto zá-
kladě jsme se se všemi vedoucími dohodli 
na úsporných opatřeních – objem výdajů 
jsme tak s ohledem na reálné čerpání po-
měrně významně snížili. Nechceme dělat 
„tupé škrty“ nebo ve všech kapitolách 
snižovat objem výdajů o určité procento – 
jdeme cestou organické redukce na zá-
kladě znalostí a zkušeností jednotlivých 
vedoucích. Rád bych touto cestou podě-
koval všem vedoucím odborů za jejich čas, 
ochotu a pochopení.

Koncem měsíce října jsem společně 
s vedoucí EO absolvoval 90minuto-
vá jednání se všemi 10 řediteli našich 
příspěvkových organizací. Nechali jsme si 
vysvětlit jejich finanční požadavky na rok 

2021, probrali jejich představy o investi-
cích/opravách, a to i několik let zpětně. 
Na těchto čistě informativních jedná-
ních jsem se ředitelů dotazoval i na další 
otázky – např. možnost vytvořit systém 
pro hromadné nakupování energií za úřad 
a všechny naše příspěvkové organizace, 
s čímž všichni ředitelé vyslovili souhlas. 
OHSaI jsem již zadal příslušný úkol, a to 
včetně nacenění všech neuspokojených 
požadavků ředitelů PO na investice/opra-
vy od roku 2015. Všem ředitelům také 
nově zasíláme dotační monitoring. Tímto 
rovněž děkuji všem ředitelům našich 
PO za jejich čas, ochotu a toleranci.

Jakým způsobem jste se vypořádali 
s požadavky příspěvkových organizací 
(základní a mateřské školy, Chvalský 
zámek, DDM, Knihovna HP a Kulturní 
centrum HP)? Budou potřebovat v sou-
vislosti s pandemií „finanční injekci“ 
od městské části?

V souvislosti s ekonomickými dopa-
dy pandemie nás nepožádala ani jedna 
z PO o dodatečné finanční prostředky, 
čehož si moc vážím. V případě potřeby 
je možné čerpat prostředky z rezervních 
fondů, případně samozřejmě následně 
požádat o pomoc městskou část. Poža-
davky na opravy/investice částečně uspo-
kojil Odbor hospodářské správy, který je 
prezentoval na dalším setkání s řediteli 
PO ve středu 11. listopadu za účasti pana 
starosty Měšťana. Zbylé požadavky se 
budeme snažit uspokojit v průběhu roku 
z finančních prostředků uspořených při 
veřejných zakázkách, zbytek požadavků 
přesuneme do následujících let, pokud 
neseženeme dodatečné zdroje – a to 
zejména na výraznější investiční akce 
jako např. rekonstrukci jídelny ve FZŠ 
Chodovická.

K NÁVRHU  
ROZPOČTU 
NA ROK 2021
Návrh státního rozpočtu projednává PS PČR, Praha očekává schválení vlastního 
rozpočtu na rok 2021 ve čtvrtek 17. prosince 2020. Projednání návrhu rozpočtu 
Horních Počernic je plánováno těsně před Vánocemi – na pondělí 21. prosince. 
V takovém případě se městská část po mnoha letech vyhne rozpočtovému 
provizoriu. Práce na novém rozpočtu probíhají dle harmonogramu schváleného 
radou městské části, který zaštiťuje ekonom a místostarosta pro finance Vilém Čáp 
ve spolupráci s Ekonomickým odborem ÚMČ Praha 20 (dále jen „EO“).
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K úsporám jsme přistoupili u kulturních 
organizací. Zde jdeme rovněž cestou 
účelování jistého objemu finančních 
prostředků na kulturní akce, na provoz 
Chvalské stodoly, na pořady (u divadla) 
nebo na služby v případě knihovny. Vý-
hoda účelování spočívá v tom, že orga-
nizace může prostředky využít na daný 
účel. V případě, že je nespotřebuje zcela, 
vrací zbytek peněz do rozpočtu městské 
části. Všechny naše PO požadují celko-
vý neinvestiční příspěvek od zřizovatele 
na provoz ve výši 44,306 mil. Kč, objem 
pro kulturní instituce činí 19,616 mil. 
Kč (44,3 % celkového objemu). V roce 
2020 činil objem prostředků pro kulturní 
instituce 45,8 % prostředků pro všechny 
PO, v roce 2019 to bylo 44,2 %, v roce 
2018 44,7 % a v roce 2017 34,8 %. Dá se 
očekávat, že tento trend nebude v budouc-
nu jiný. Nevypovídá ale o špatné práci 
osob pracujících v kulturních institucích, 
je to vizitka práce minulých zastupitelstev, 
kdy pravděpodobně nebyla při vzniku 
nových PO dostatečně zohledňována 
možnost centralizovat kulturu v jedné 
příspěvkové organizaci. Možné řešení 
může přinést např. nezávislá ekonomická 
studie, která by ve svém rámci simulovala 
i možné sloučení všech 3 kulturních in-
stitucí do jedné PO. Toť názor ekonoma, 

který ale zajisté nebude politicky atraktiv-
ní a všeobecně přijímaný.

Proč je lepší schválit rozpočet 2021 ještě 
v tomto roce? Je rozpočtové provizorium 
problém?

Přímý problém to není, provizorium 
ale neumožňuje městské části plnou 
dispozici s rozpočtem – podle zákona 
o rozpočtech územních samosprávných 
celků platí, že v případě neschválení 
rozpočtu do konce kalendářního roku 
můžete každý měsíc utratit „jen“ 1/12 
objemu rozpočtu roku předcházejícího. 
Komplikace může nastat např. při vypi-
sování velkých veřejných zakázek typu 
sportovní hala. Provizorium komplikuje 
život také zaměstnancům, kteří s rozpo-
čtem pracují, protože je nutné nejprve 
zadat všechna čísla rozpočtu do progra-
mu Ginis ve formě 1/12 roku a následně 
po schválení se opět vrátit ke stejné práci 
a všechna čísla přepsat dle schváleného 
rozpočtu. Také na jednotlivých odborech 
vznikají komplikace tím, že není možno 
objednávat zakázky ve vyšších částkách, 
než odpovídají pravidlům rozpočtového 
provizoria. V rozpočtovém provizoriu 
se hradí pouze záležitosti nasmlouvané 
v minulém roce, nezbytně nutné a neod-
kladné.

Ve čtvrtek 10. prosince 
2020 proběhne 
ve Chvalské stodole 
od 17:00 prezentace 
pracovního návrhu 
„Zásad pro poskytování 
individuálních dotací 
z rozpočtu městské části 
Praha 20 pro rok 2021“.

Představíme Vám
•  jaké úpravy navrhujeme do dotačních 

zásad promítnout

•  pracovní verzi elektronického podávání 
žádostí

•  návrh harmonogramu dotačního 
procesu pro rok 2021

•   předpokládaný objem částek k rozdělení 
v dotačních titulech v roce 2021.

Dostatečný prostor věnujeme Vašim 
dotazům, zkušenostem a připomínkám.

Tvořme dotační zásady společně,  
tvořme své Počernice! Těšíme se  
na Vás – žadatele o dotace, zastupitele  
i širokou veřejnost se zájmem o tuto 
oblast.

MÍSTOSTAROSTA VILÉM ČÁP VÁS SRDEČNĚ ZVE  
NA KULATÝ STŮL K DOTACÍM 2021

Z kapacitních důvodů, prosím, potvrďte svoji účast do úterý 8. 12. 2020 na e-mail vilem_cap@pocernice.cz – do předmětu 
uveďte „Kulatý stůl - dotace 2021“. V případě trvání nepříjemné epidemiologické situace proběhne schůzka on-line, 
registrovaným zašleme instrukce (o místě a způsobu konání) v odpovědi na registrační e-mail. Děkujeme za pochopení.
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Proběhla diskuse nad návrhem rozpočtu 
se zastupiteli?

Návrh rozpočtu byl zařazen na program 
jednání finančního výboru, kam mají 
všichni zastupitelé přístup. Také jsem ak-
tivně každému zastupiteli nabídl schůzku 
za přítomnosti kolegů z EO, kde jsme 
se zájemci diskutovali všechny aspekty 
rozpočtu, které je zajímaly. Nepamatu-
ji, že by takový prostor k diskusi někdy 
v minulosti jednotliví zastupitelé dostali.

Očekáváte, že bude rozpočet schválen 
v plánovaném termínu?

Věřím, že ano. Pokud budou připomín-
ky věcné, jednání konstruktivní a zdržíme 
se politikaření, nevidím v tom žádný pro-
blém. Zaměstnanci úřadu, všechny naše 
školy, školky, kulturní organizace, DDM 
nebo třeba žadatelé o dotace si to zaslouží. 
Závěrem bych rád poděkoval Odboru eko-
nomickému, Odboru hospodářské správy 
a investic, Odboru sociálních věcí a Od-
boru školství za cenné rady a profesionální 
přístup při tvorbě a projednávání návrhu 
rozpočtu 2021, moc si jejich odbornosti 
a orientace na společný cíl vážím.

S přispěním Ekonomického odboru  
ÚMČ Praha 20

Vilém Čáp, 1. místostarosta
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ZASTUPITELÉ

Požehnané vánoční svátky,  
pohodu a zdraví v novém roce přejí 
SPOLEČNĚ PRO POČERNICE

PF 2021
Milí Hornopočerničtí,
přejeme vám klidné a radostné pro-
žití vánočních svátků v kruhu těch, 
které máte rádi a do nového roku 
především pevné zdraví, mnoho 
štěstí, úspěchů a lásky.

Ať je váš nadcházející rok plný 
optimismu a porozumění. Přejeme 
všem pozitivní mysl a silnou vůli 
k dosažení všech vysněných cílů.

Přejeme krásné zimní dny!
Zastupitelé Šance pro Počernice



ZASTUPITELÉ

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, 
zdraví, elán a dobrou náladu v roce 2021.

V současné době i sílu 
a optimismus k překonání 

nynější pandemie.

Jaroslav Kočí 
a Jan Brunner
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Zastupitelé a členové ODS a NHP 
přejí všem našim občanům klidné 

a pokojené Vánoce, navzdory všem 
problémům s epidemií a přiměřené 
zdraví a pevné nervy po celý nový 

rok 2021. Vydržte, nedáme se, 
zvítězíme, všechny zloby i kovidy 

porazíme !!!

Vážení občané, přejeme vám všem radostné prožití 
vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších a do roku 

2020 především zdraví, štěstí a spoustu radosti.

 Jana Hájková a Zbyněk Římal ANO 2011
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ZASTUPITELÉ

ODBORY

V ÚTERÝ 17. LISTOPADU ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZAJIŠŤOVAL  
PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU NA CHVALSKOU TVRZ.  
 
Smrk nám darovali manželé Dvořákovi z Hřídelecké ulice. Vlastní realizaci převozu stromu 
zajišťovali pracovníci Odboru místního hospodářství. Pomoc při kácení a převozu stromu 
zajistili pan Jiří Matyska (kácení a plošina) a pan Obst (jeřábnické práce). Omezení dopravy 
a bezpečný převoz stromu zajišťovala společně s pracovníky místního hospodářství městská 
policie. Děkujeme všem za pomoc a spolupráci. Za pracovníky místního hospodářství bych 
rád popřál všem hornopočernickým občanům šťastné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 
v novém roce 2021.
 

Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

PŘEVOZ  
VÁNOČNÍHO 
STROMU

VÁŽENÍ A MILÍ,

PŘEJEME VÁM I VAŠIM NEJBLIŽŠÍM PEVNÉ ZDRAVÍ  
A SPOLEČNÉ PROŽITÍ ADVENTNÍHO ČASU A VÁNOC  
V KLIDU A POHODĚ.

AŤ SE VÁM VYHÝBAJÍ NEMOCI, SMŮLA A NEŠTĚSTÍ.

 

S ÚCTOU A POZDRAVEM
MARTIN VELÍŠEK, VILÉM ČÁP, VLADIMÍR HOŠEK



POČERNICÍM VLÁDNE SKŘÍTEK 
PODZIMEK A ZVE VÁS HRÁT A TVOŘIT
S omezením škol a kroužků přinesl Mumraj nový program  
pro děti, sdílené a přesto bezpečné naučné hry a tvůrčí výzvy. 
Skřítek Podzimek nejprve děti vyzkoušel  
v počtech a poté je požádal o pomoc  
s vybudováním domečků pro skřítky  
na zimu. Díky nadšení a tvořivosti 
dětí našlo nový domov z přírodnin 
neuvěřitelných 450 opuštěných skřítků. 
Kousek lesa se jak mávnutím kouzelného 
proutku proměnil v pohádkovou vesničku.

Podzimek však nezahálel a v zápětí děti 
pozval na poznávací hru a sraz tajemných 
bytostí na Baroňák. Skřítek Podzimek  
a jeho kamarádi všem dětem moc děkují  
za jejich neuvěřitelné nápady a zápal, který  
s sebou do lesa i parku přinesly. 

Právě teď vás Podzimek zve na svou 
Průzkumnickou hru po Počernicích  
a na Štědrou tvořivou výzvu do aleje  
v Jeřické ulici. Hrát můžete až do 6. 12.

A dál? Podzimek bude předávat svou 
vládu. Uhodnete, který skřítek bude jeho 
následníkem? 
Odpověď a další hry naleznete na webu 
Mumraje www.domumraje.cz/akce
Všechny hry jsou zdarma a ještě můžete 
vyhrát krásné ceny.

 foto: archiv Mumraje

Hry skřítka Podzimka i Adventní šifrovací hra byly vytvořeny ve spolupráci s MČ P20.

ADVENTNÍ ŠIFROVACÍ HRA
od 29. 11. do 19. 12. 

Od první adventní neděle  
si můžete zahrát speciální edici 
šifrovací hry. Zveme vás do ulic  
našeho města na Adventní 
šifrovací hru, kterou tentokrát 
může hrát opravdu celá rodina. 
Mysleli jsme na děti i dospělé. 
Hlavní výhrou hry je pohled  
na Horní Počernice a okolí  
ze vzduchu – z letadla českého  
reprezentačního týmu. Výhru  
do soutěže daroval Juraj Čekan.

 foto: archiv Mumraje

PRŮZKUMNICKÁ HRA A ŠTĚDRÁ 
TVOŘIVÁ VÝZVA
od 18. 11. do 6. 12. 
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
Jívanská 647
tel: 271 071 611, 271 071 711
e-mail: urad@pocernice.cz
datová schránka: seibq29

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Pátek 8.00 – 11.00

MĚSTSKÁ POLICIE
www.mppraha.cz

Místní služebna
Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha Horní Počernice  
obecný telefon: 156
tel.: +420 281 864 413
e-mail: operacni.p14@mppraha.cz
podněty: zastupce2.p14@mppraha.cz

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
www.policie.cz

Místní služebna
Náchodská 2032/115, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
obecný telefon: 158
tel.: +420 974 859 750
e-mail: orp3.mop.hornipocernice.podatelna@pcr.cz

POŠTA 
Náchodská 701/95
tel.: +420 954 219 300

Pondělí 10.00–12.00, 13.00–18.00

Úterý 08.00–12.00, 13.00–16.00

Středa 10.00–12.00, 13.00–18.00

Čtvrtek 08.00–12.00, 13.00–16.00

Pátek 08.00–12.00, 13.00–16.00

Sobota 08.00–12.00

Neděle Zavřeno

SBĚRNÝ DVŮR
Chvalkovická 3 
tel.: 281 924 959

Provozní doba:
Pondělí – pátek: 8.30 – 18.00  

(v období zimního času do 17.00)

Sobota: 8.30 – 15.00

KOMPOSTÁRNA
Výdej kompostu probíhá každou středu  
od 1. 4. do 15. 11. od 8.00 – 12.00 hod.

Sobotní výdej v hlavní sezoně:  
od 1. 5. do 15. 6.  a od 1. 9. do 15. 10. od 8.00 do 12.00 hod.

Množství vydávaného kompostu zdarma je 0,5 m3 na číslo 
popisné.

PRAKTICKÉ INFORMACE

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 
DŘEVA
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 NABÍZÍ  
OBČANŮM K PRODEJI PALIVOVÉ DŘEVO.

Krácené kmeny o délce 25 až 100 cm (mix bříza, akát, 
jasan, vrba, lípa) různého průměru: 250 Kč (cena s DPH) 
za 1 m3.

Maximální množství na jedno číslo popisné (v Horních 
Počernicích) je 1 m3.
Odvoz dřeva není zahrnut v ceně.

Žádost o odkup dřeva lze podávat až do odvolání 
do podatelny Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647 nebo za-
slat e-mailem na adresu: Vojtech_Simacek@pocernice.cz.

ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT: 
Požadované množství, jméno a příjmení žadatele, adre-
su, kontaktní telefon a e-mail.

Žádosti budou vyřizovány postupně, jak budou přichá-
zet, do vyčerpání zásob.

 
Jana Hájková,  

radní

PŘISPĚT MŮŽETE TĚMITO ZPŮSOBY:
•  Do zabezpečené kasičky v areálu sběrného dvora.

•  Jednorázovým bezhotovostním převodem na sbírkový 
účet libovolnou částkou.

•  Pravidelnými menšími platbami na sbírkový účet.

Číslo sbírkového účtu vedený u Komerční banky: 5660227/0100

VEŘEJNÁ  
SBÍRKA  
ve prospěch bezbariérového  
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ  
NA XAVEROVĚ



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace dočasně pozastavujeme osobní 
gratulace seniorům a společné Vítání ob-
čánků. Přihlášky pro Vítání občánků však 
přijímáme i nadále a společně je přivítáme 
v nejbližším možném termínu, kdy to 
bude možné. Přihlášku na Vítání občán-
ků naleznete na stránce https://www.
pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-ob-
canku/ a můžete ji zaslat na e-mailovou 
adresu: vitani@pocernice.cz. Do přihlášky 
je nutné napsat také příjmení matky, 
protože v mnoha případech není totožné 
s příjmením dítěte a nemohli bychom 
vám doručit pozvánku. Vítáme děti pouze 
z Městské části Praha 20. Vítání občánků 
není povinné, je to ryze dobrovolná akce. 
Vítání občánků se koná v Obřadní síni 
Chvalského zámku.

 

Jubilanty, kteří oslaví 75., 80. a vyšší 
narozeniny, uveřejníme ve společenské 
rubrice Hornopočernického zpravodaje. 
Bohužel z důvodu ochrany zdraví je do-
časně nenavštívíme s osobní gratulací, tak 
jak bylo doposud zvykem. Pevně věříme, 
že za několik měsíců se současná situace 
natolik zlepší, že budeme mít možnost se 
vrátit k dobré tradici osobních gratulací. 

Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho 
jména v této rubrice NEMÁTE zájem, za-
volejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně 
Vostré nebo pište na e mail:  
vitani@pocernice.cz. 

Milan Hejkrlík, 
vedoucí Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE

Bára Ladislav
Barcal Jan
Bäumlová Eva
Beneš Miloslav
Beranová Hana
Bernášek Jiří
Cafourek Miroslav
Černý Karel
Diviš Zdeněk
Dvořáková Jaromíra
Eliška Pavel
Fialová Jitka
Francová Věra
Habrunová Iva
Hladíková Miluše
Holý Miroslav
Chládková Marie

Chroustová Zdeňka
Janoušek Václav
Kadeřávková Eliška
Klabíková Věra
Kleinová Eva
Klímová Marie
Klinerová Marie
Kolisková Eva
Koniakovská Jindřiška
Kredbová Věra
Křivánek Václav
Křížková Jaroslava
Kubíska Josef
Kučerová Jana
Kučerová Marie
Kudrlička František
Kulich Jiří

Kvasnička Miloš
Lišková Marie
Malega Mikuláš
Málková Zdeňka
Matoušů Eliška
Matysková Hana
Načeradec Václav
Nepovímová Eva
Novák Jiří
Novotná Irena
Paulíková Alena
Pazderová Zdenka
Pešková Eva
Petráň Dušan
Reimer František
Sládková Helena
Sýkora Lubomír
Šejvlová Alena
Šíma Jiří
Štěpánková Ludmila

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

NAŠI MILÍ SENIOŘI, PŘÁTELÉ,
procházíme nelehkým obdobím, které 
nám osud připravil. Je to zatěžkávací 
zkouška pro nás všechny - mladé i se-
niory. Prosíme, abyste se vyzbrojili tr-
pělivostí a optimismem. Určitě se opět 
sejdeme a každým dnem jsme k tomu 
blíž. Myslíme na vás a všem přejeme:

Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.
 
Těšíme se na znovusetkávání s vámi.

Přejeme všem příjemný a klidný
vánoční čas a hlavně dobré zdraví 
v roce 2021.

Váš Klub seniorů

Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

VZPOMÍNKA  
NA JUDR. MILANA ĎURICU

Dovolte mi, prosím, krátce vzpomenout a poděkovat  
JUDr. Milanu Ďuricovi, který v neděli 1. listopadu 2020 
náhle zemřel. Pan doktor měl za sebou léta praxe na Mi-
nisterstvu vnitra, Ministerstvu obrany nebo pražském ma-
gistrátu. Poslední dva roky působil i v kontrolním výboru 
zastupitelstva naší městské části. Horní Počernice ztratily 
poctivého a pracovitého člověka, jehož nadhled a zkušenosti 
nám budou chybět. Budiž Vám země lehká, pane doktore.

S úctou    Vilém Čáp, 1. místostarosta

Dne 17. prosince to 
bude 10 let, kdy nás 
opustil pan Vladimír 
Moucha. Děkujeme 
všem, kteří mu 
věnují vzpomínku. 
Manželka a syn  
s rodinou

Tvrdíková Libuše
Vajzr Miroslav
Valdová Dagmar
Vébrová Libuše
Vohnická Jarmila
Volavka Antonín
Volfová Jaroslava
Vosecký František
Vytlačil Miroslav
Wagnerová Jana
Zemaníková Milena
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PETR RŮŽIČKA:  
JSEM VELKÝ 
POČERNICKÝ  
PATRIOT

Co Vás motivovalo vstoupit do komu-
nální politiky?

Dlouhodobě jsem vnímal problémy 
svých blízkých a přátel, které jim „kom-
plikují“ běžný život a o kterých jsem vě-
děl, že by šly například jednoduše vyřešit. 
Proto mou motivací byla snaha posunout 
tyto věci, které se neřešily nebo jim byl 
dán zcela minimální prostor.

Ostatně mým cílem bylo přibližová-
ní a co možná nejširší zapojení občanů 
do místního dění. Sám o své činnosti 
pravidelně informuji ve Zpravodaji nebo 
na mé facebookové stránce. Zároveň mi 
může každý občan zavolat nebo napsat 
e-mail a vždy se snažím aktivně pomoci.

Radní Petr Růžička je rodákem z Horních Počernic. Jeho 
praděda měl první koncesovaný elektrotechnický závod 
v Horních Počernicích, pomáhal během války a po ní svým 
sousedům a přátelům. Ochota pomáhat po generace 
neopadla, spíše naopak. Petr se celý život řídí mottem 
Dalajlámy: „Naším hlavním smyslem v tomto životě je 
pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň 
jim neubližujte.“ I proto si do své gesce radního vzal 
sociální věci, zdravotnictví a spolkovou činnost a snaží se 
všem kolem sebe pomoci.

Do politiky jste přišel velmi mladý, 
nevzalo Vám to ideály?

Zastupitelem jsem se stal ve 25 letech 
a myslím, že ideální kombinace je pro-
pojení názorů všech věkových kategorií. 
Vím, že se musím v životě ještě hodně 
učit, ale je třeba, aby i mladší generace 
mohla prezentovat svůj názor. A to je, 
myslím, i případ našeho zastupitelstva.

Co se týče ideálů, bez nich by člověk 
existovat nemohl, já určitě ne. Ale mé 
původní představy a ideály o některých 
politických jednáních opravdu vzaly 
za své, protože byly na můj vkus hodně 
neslušné, nátlakové i nemorální. Intriky 
a tzv. politikaření se mi protiví. Snažím se 

proti tomu bojovat, být vždy slušný a hájit 
zájmy našich občanů. I za cenu toho, že 
za to u některých kolegů nebudu oblíbený 
nebo budu v budoucnu třeba odvolaný. 
Sám zastávám názor, že pokud má někdo 
dobrý nápad, myšlenku a návrh, vždy 
ho rád podpořím. Bez ohledu na volební 
uskupení či politickou sílu.

Zajímá Vás i celostátní politika, nebo je 
Vaším cílem starost o Horní Počernice?

Ano, zajímám se o ni. Ostatně celostát-
ní politika je často odrazem i té místní. 
Takže pokud chceme změnit styl a směr 
celostátní politiky, musíme začít hezky 
odspodu. Každopádně pro mě je hlavním 
cílem dobrá péče o Horní Počernice.

Žiju zde už ve čtvrté generaci Růžičků 
a cítím svou povinnost a odpovědnost 
k našemu domovu. Už můj praděda Jaro-
slav Růžička, který měl první koncesovaný 
elektrotechnický závod v Horních Po-
černicích, pomáhal během války a po ní 
svým sousedům a přátelům. Jsem po svém 
pradědovi, dědovi a tátovi velký počernic-
ký patriot.

Mezi Vaše kompetence patří sdíleně 
sociální věci, zdravotnictví a spolková 
činnost. Jsou Vám tyto obory blízké?

Ano, společně s paní místostarostkou 
Alexovou mám na starost oblast soci-
álních věcí a zdravotnictví. Tyto oblasti 
jsou mi velmi blízké, tato problematika 
mě zajímá celý život, snažím se pomáhat, 
kde je potřeba. Například spoluorganizace 
sbírky na pomoc poškozeným požárem 
v bytovém domě Chodovická.
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Pravidelně podporuji různé dobrovol-
nické spolky a charitativní organizace, 
například Dobrý anděl, který pomáhá 
onkologicky nemocným dětem a jejim 
rodinám.

Od roku 2014 jsem působil v naší byto-
vé, sociální a zdravotní komisi a aktivně 
jsem se snažil v této oblasti vzdělávat 
a získávat informace. Vše se mi nakonec 
propojuje i díky mé učitelské profesi.

Oblast spolků je mi blízká, protože sám 
jsem v několika spolcích aktivně fungoval. 
Bavilo mě pořádat besedy s významnými 
osobnostmi na středních a vyšších odbor-
ných školách, vnímám je jako prostředek 
všestranného rozvoje člověka.

Jaké jsou Vaše plány v oblasti sociálních 
věcí a místního zdravotnictví? Jsou podle 
Vás Počernice dostatečně zajištěné, co se 
týče zdravotnictví?

V současné době bohužel musela řada 
plánů a představ ustoupit současné epi-
demiologické situaci. Jsem rád, že jsem 
se spolupodílel na tvorbě našeho Senior 
auta, na které můžeme být pyšní. Chysta-
ný cyklus besed a přednášek bohužel musí 
být předčasně ukončen, ale snad tento 
stav nebude trvat dlouho a od nového 
roku začne vše běžet normálně.

Mezi mé plány v oblasti sociálních 
věcí patří rozšíření stávajícího Domo-
va s pečovatelskou službou a vytvoření 
denního stacionáře. Dále projekt rozšíření 
Rodinného centra MUMRAJ nebo za mě 
krásný projekt, který rada naposledy pod-
pořila, a to návrh na úpravu současného 
areálu Diakononie Evangelické církve me-
todistické na Křovinově náměstí. A v ne-
poslední řadě výstavba bytového domu 
na Náchodské ulici, tzv. Kuprova domu 
na Chvalech, kde bychom získali několik 
nových bytových jednotek například pro 
maminky samoživitelky nebo naše učitele/
učitelky, lékaře a zdravotníky.

Všechny tyto projekty jsou však na delší 
období a v současné době je třeba řešit 
aktuální situaci. Vytvořili jsme krizovou 
linku, funguje pravidelné rozdávání dezin-
fekce a roušek občanům a další opatření.

Zdravotnictví je v oblasti samosprávy 
často podceňováno, ale já ho vnímám jako 
důležitý prvek. Bohužel lékaři celorepub-
likově stárnou a nové ordinace se téměř 
neotevírají. Situace je vážná, a proto jsme 
s paní místostarostkou Alexovou a paní 
vedoucí Brzkovskou začali na magistrá-
tu jednat s gesční radní paní Milenou 
Johnovou a s ředitelem pražské VZP. 
Snažíme se napomáhat našim lékařům 
při řízení v rámci jednání s pojišťovnami 
a velmi mě těší, že jednáme s novými 
lékaři, kteří mají zájem působit v Horních 

Počernicích. Například noví zubaři nebo 
lékařka alergoložka. Zároveň bychom 
byli rádi, aby konečně projekt rozšíření 
Léčebného a rehabilitačního střediska 
Chvaly dostal zelenou a mohl pojmout 
vyšší kapacitu pacientů.

Jaké spolky máte na starost?
Spolky máme rozdělené s kolegou 

Kočím. Mezi mé spolky, které mám 
na starosti, patří ty, které jsou blíže 
sociální a rodinné oblasti, tj. Divizna, 

MGR. PETR RŮŽIČKA, DIS.
*24. 6. 1993

VZDĚLÁNÍ:
UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA  
– MGR. V OBORU PEDAGOGIKA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA  
– BC. V OBORU EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKOSPRÁVNÍ STUDIA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CEDUK – DIS. V OBORU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

ZAMĚSTNÁNÍ:
UČITEL SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA

SKP HoPo, Mumraj nebo seniorské 
kluby, dále kulturní spolky, tj. divadelní 
soubory a sdružení, Komunitní centrum 
nebo Chvalská beseda a v rámci duchov-
ní oblasti všechny počernické farnosti. 
Společně s kolegou Kočím například naše 
skauty – středisko Oheň Horní Počernice 
nebo Sbor dobrovolných hasičů Chvaly. 
Spolupráce se všemi spolky a organizace-
mi se podařila nastavit skvěle a těší mě, 
že Horní Počernice takto spolkově žijí. 
Ostatní obce či městské části nám mohou 
v této oblasti závidět. Mým cílem je 
dlouhodobě finanční a materiální podpora 
spolkových aktivit.

Co byste rád do konce volebního období 
prosadil?

Momentálně se nacházíme za více než 
polovinou volebního období a na velké 
projekty už času tolik není, ale za sebe 
říkám, že ať už jako zastupitel nebo sou-
časně neuvolněný (neplacený) radní budu 
trvat na výstavbě Kuprova domu a roz-
šíření Domova s pečovatelskou službou, 
rozšíření Domova dětí a mládeže a podpo-
ře našich spolků.

Jak by měly podle Vás Horní Počernice 
vypadat v horizontu 5, 10 let?

Horní Počernice jsou a budou mým 
domovem a chci, aby zůstaly příjemným 
místem k životu, kde jsou spokojené rodi-
ny s dětmi, mladí i senioři.

Povězte nám ještě něco o sobě. Jaké 
máte koníčky?

Pokud zrovna neučím nebo neřeším 
nějaké úřední záležitosti, rád trávím čas 
s rodinou, svými přáteli, jsem milovníkem 
zvířat, zejména psů, mám rád kvalitní 
filmy, klasickou i moderní hudbu a mou 
velkou zálibou jsou moderní dějiny, které 
i sám vyučuji.

Celý život se řídím mottem: „Naším 
hlavním smyslem v tomto životě je pomá-
hat druhým. A pokud jim nemůžete po-
moci, alespoň jim neubližujte.“ Dalajláma. 

Lenka Bartáková, redaktorka



JEŽÍŠKOVA  
POŠTA
Milý Ježíšku, 

jmenuji se  ,
je mi  let.

Moc si přeji najít pod stromečkem  
tento dárek.

Je
ž

íš
kova pošta

je

žíškova p

o
š

t
a

Prosíme o uvedení telefonního čísla:



ve svépravické kapličce
otevřeno každý den

Praha 9 - Horní Počernice, Šanovská ulice

Advent

a Betlém
od 29. 11. 2020

od 24. 12. 2020  
do 2. 2. 2021

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Milí rodiče, 

nastává adventní čas. Čas, kdy stoupá napětí našich dětí z příchodu Ježíška, kdy se 
všichni společně těšíme na Vánoce.

Pravidelně se každým rokem na Chvalské tvrzi setkáváme na zahájení adventních 
trhů, rozsvěcujeme vánoční stromeček, anděl si od dětí přebírá dopisy s přáními a my 
dospělí nasáváme vánoční atmosféru a svařák.

Mrzí nás, že letos to musí být přes vládní i hygienická opatření jinak, nicméně děti 
o Ježíškovu poštu nepřijdou, jen bude v tak trochu jiné podobě.

Na Chvalské tvrzi vedle vánočního stromu jsme na 1. adventní neděli umístili 
schránku, kam vaše děti mohou Ježíškovi vhodit dopis s namalovaným dárkem.

Dopis je součástí prosincového Zpravodaje, můžete ho vystřihnout, vyplnit a pří-
jemnou procházkou Počernicemi s ním dojít na Chvaly a zde ho odevzdat do zmiňo-
vané Ježíškovy schránky.

Starosta Petr Měšťan se svým týmem 9. 12. 2020 vylosují tři malé výherce,  
kteří budou odměněni dárkem, který si pod stromečkem přejí.

Ježíškova pošta probíhá od 29. 11. – 8. 12. 2020, tak aby měl Ježíšek dostatek času 
dárek zajistit.

Prosíme o uvedení kontaktu (tel. číslo/e-mail), abychom se s vámi mohli spojit  
a zjistit, kam dárečky poputují.

Za MČ: Veronika Jáně
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10. ledna 2021 / 14–16 hodin

S E  T Ř E M I  K R Á L I  
v doprovodu velbloudů a lam

 VÁNOC 
Z a v í r á n í

 n a  C h v a l s k é m  z á m k u
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DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

DIVADLO

VESELÉ VÁNOCE

Milí diváci,

ráda bych pro vás měla už dobré zprávy, 
ale bohužel, když píši tyto řádky, jsou 
divadla stále zavřená a dle vývoje situace 
můžeme usuzovat, že ještě nějaký čas bu-
dou. Program pro vás máme připravený, 
ale v současné situaci nemůžeme zaručit, 
že se skutečně odehraje tak, jak je naplá-
nován, což nás moc mrzí. Sledujte tedy 
prosím naše webové stránky, kde se vždy 
dozvíte aktuální změny programu. 

Děkuji vám za vaši solidaritu, kterou 
nám prokazujete jak nákupem vstupenek, 
tak milými e-maily, které nám od vás 
chodí. Moc si toho v této těžké době 
vážíme.

Přejeme vám hodně sil a pevné zdraví 
a těšíme se, až se s vámi opět budeme 
moci setkat u nás v hledišti.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

PROSINEC

pondělí 14. prosince v 19.30 hod.
přeložené představení z 23. 3. 2020
Brigitte Buc 
ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková, 
Eva Josefíková, Karel Zima / Pavel Nečas 

Náhodné setkání tří žen, každé více 
méně na konci svých sil, v zadní místnosti 
jedné pařížské kavárničky, kde jsou poslé-
ze nuceny nedobrovolně strávit celou noc. 
To vše pod „dohledem“ místního číšníka, 
ironika a nepřítele žen.

Doprodej přeloženého představení.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

neděle 20. prosince v 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM  
STROMEM

Tradiční setkání s Ditou Hořínkovou 
a jejím hostem v Přírodním divadle  
Dády Stoklasy.
Vstup volný.
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pondělí 21. prosince v 18.00 hod. 
HARFA JANY BOUŠKOVÉ

Hostem světové harfenistky bude klavíris-
ta Karel Košárek.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

LEDEN

středa 6. ledna v 19.30 hod.
přeložené představení z 20. 10. 2020
Thomas Brussig
TRENÉR

Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař 
„Můžete nenávidět fotbal, ale tohohle 
trenéra budete milovat!"

David Prachař a oneman show o kouči, 
který má svůj vrchol za sebou a potřebuje 
se z toho vymluvit. V životě byl někdy 
nahoře, jindy zase dole, jak už to tak bývá. 
A proto není divu, že má jen jednu lásku 
a životní jistotu - fotbal. 
Vstupné: 300, 280, 260 Kč (studenti 20% 
sleva)

pátek 8. ledna
VLASTA REDL
Koncert moravského zpěváka, textaře, 
skladatele a multiinstrumentalisty.  
Vstupné: 350 Kč

NEBUĎ  KONZERVA

neděle 10. ledna v 15.00 hod.
CIRKUSOVÁ POHÁDKA

Divadlo Láryfáry
Pohádka plná humoru a písniček! Ovšem 
pozor! Tentokrát z bláznivého cirkusového 
prostředí. Pojďte s námi zjistit, že vše, co 
se na první pohled leskne a třpytí, může 
být ve skutečnosti úplně jinačí. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

středa 13. ledna v 18.00 hod. 
BUĎME FŠICHNI VE SMÍRU
Petr Mirčev ve svých obrazech hledá 
zapomenuté pohledy na přírodu, na oby-
čejné a staré věci.
Vstup volný.

sobota 16. ledna v 19.30 hod.
přeložené představení  
z 18. 10. 2020
TO JSME MY! ANEB  
NÁPLAVKA GROTESQUE
DS Náplavka, Lysá nad Labem

Hru volně inspirovanou divadelními 
scénkami francouzského humoristy P. H. 
Camiho, oblíbence Ch. Chaplina. Do au-
torského scénáře převedl Jan Burda za vý-
razného přispění členů souboru. Camiho 
styl se blíží bláznivé grotesce. Celovečerní 
představení skečů a hudebních čísel se těší 
mimořádnému ohlasu a zájmu publika 
Náplavky. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři a stu-
denti 20% sleva)

neděle 17. ledna v 15.00 hod.
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo pohádek
Na základě původního scénáře autorky 
večerníčků vzniklo stejnojmenné divadelní 
představení.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

ČECHŮV  DIVADELNÍ PODZIM

pondělí 18. ledna v 19.30 hod.
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Host: Jan Kačer
Moderuje: Karel Soukup
Poučný a zábavný dialog z hereckého 
prostředí.
Vstupné: 150 Kč

čtvrtek 21. ledna v 19.30 hod.
Jean-Luc Lemoine
LÁSKA A PÁREČKY

VIP Art Company
Autor: Jean-Luc Lemoine
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Simona Postlerová / Kateřina Ja-
nečková, Jan Révai, Jarmil Škvrna, Karel 
Zima, Ernesto Čekan / M. Kubačák 

Mistrovsky napsaná, místy i hořká 
komedie, vycházející z reálných životních 
situací, 
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

sobota 23. ledna v 15.00 hod.
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
Originální divadelní zpracování slavného 
večerníčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

úterý 26. ledna v 19.30 hod. 
Luboš Balák
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO,  
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ

Divadlo Komediograf
Režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš Měchá-
ček / Vladimír Polívka

Nadčasová groteska, originálně zpra-
covávající naši nedávnou minulost a dva 
protipóly jednoho období – komunis-
tu Gustáva Husáka a gymnastku Věru 
Čáslavskou. Husák je nejpomalejší komik 
na světě. Tak dlouho ve funkci, až je 

NEBUĎ  KONZERVA

DIVADLO
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směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? To 
tady ještě nebylo. Anebo bylo…
Vstupné: 320, 300, 280 Kč (studentská 
sleva 20 %)

sobota 30. ledna v 19.30 hod.
Pavel Kohout
DVANÁCT

DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová
Dvanáct absolventů jednoho ročníku 
DAMU se rozhodne společně odejít 
do oblastního divadla. Musí v praxi 
osvědčit, nejen čemu se naučili ve škole, 
ale především, jak dovedou obstát v pod-
mínkách střízlivého života, neúprosně 
od každého vyžadujícího odpovědnost 
k sobě, společnosti, práci. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Změna programu vyhrazena.
Filmová představení jsou doplňována 
do programu průběžně. Aktuální pro-
gram najdete na www.divadlopocernice.cz

Přístupnost filmů je značena následovně: 
P – přístupný,  
12 – do 12 let nevhodný,  
15 – do 15 let nevhodný,  
18 - do 18 let nevhodný.

Pokud není uvedeno jinak, je film promí-
tán v českém znění. 
Pořady označené * jsou pronájmy.

PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ  
– VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
22. 10. a 10. 11.  KAREL – termín upřesníme

25. 10. LÍZINKA – přeloženo na 20. 3. 2021

18. 11. NORMÁLNÍ DEBIL – termín upřesníme

22. 11. SNOW FILM FEST – termín upřesníme

26. 11. PUSŤTE DONNU K MATURITĚ! – termín upřesníme

DIVADLO

pondělí 26. října v 19.30 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

sobota 7. listopadu v 19.30 hod.
PŘÍSÁMBŮH!

neděle 8. listopadu v 15.00 hod.
O KLUKOVI Z PLAKÁTU

čtvrtek 12. listopadu v 19.30 hod.
PRAVDA

sobota 14. listopadu od 13.00 hod.
*MAZEC FESTIVAL

neděle 15. listopadu v 19.30 hod.
* ŽEBRÁCKÁ OPERA

sobota 21. listopadu v 17.00 hod.
PINOCCHIO

22. listopadu v 15.00 hod.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

sobota 28. listopadu v 15.00 hod.
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

pondělí 30. listopadu v 18.00 hod.
*KONCERT UČITELŮ

úterý 1. prosince v 19.30 hod.
CAVEWOMAN

čtvrtek 3. prosince v 19.30 hod.
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ

neděle 6. prosince v 15.00 hod. 
KOLEDY A ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
OD JAKUBA JANA RYBY

pondělí 7. prosince v 19.30 hod. 
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...

sobota 12. prosince v 15.00 hod.
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY

Aktuální program a veškeré změny 
najdete na webu divadla: www.
divadlopocernice.cz nebo na so-
ciálních sítích: Facebook Divadlo-
HorniPocernice nebo Instagram 
divadlopocernice.

ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ  
– VRACÍME VSTUPNÉ
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 141
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

Mistři ihned dekret o navrácení majetku 
vydaný místodržitelem Karlem předali 
Janu Babtistovi s radostným očekáváním, 
které, jak se ukázalo, bylo předčasné. Jan 
Babtista jim totiž vzkázal, že má u sebe 
právě návštěvu kardinála a na jiné nemá 
čas. Mistři proto na dvorní kancelář ozná-
mili, že rozhodnutí podle dekretu není 
plněno. Kancelář na stanovenou hodinu 
pozvala Mistry a Jana Babtistu na společ-
né jednání. Ani po třech hodinách čekání 
po stanovené hodině se však Jan Babtista 
nedostavil. Kancelář poté Mistrům ozná-
mila, že místodržící proto věc odkládá 
až do příjezdu císaře do Prahy. Mistři 
pochopili, že naděje na vrácení majetku 
mizí, a proto 5. března 1621 vyslali Mistra 
Jiřího Šultyse s písařem Janem Češpivou 
do Vídně k císaři. Kancléř císaře jim však 
sdělil, že kolej je založena pro katolíky 
a statky jim k tomu patří. Přidal jim na-
ději s doporučením, aby se pokusili ve své 
věci požádat o přímluvu saského kurfiřta.

Na majetku proto nadále vládl Jan Bab-
tista, a to prostřednictvím ustanoveného 
úředníka. Němce, který poddané nelítost-
ně utiskoval, do klády, řetězů nebo pout je 
dával a nakonec i věšení jim sliboval. Mi-
stři proto koncem měsíce května obnovili 
svoji žádost o navrácení majetku místo-
držícími Karlovi z Lichtenštejna. Po opa-
kovaných dotazech na vyřízení jim 26. 
června odpověděl doktor práv Jan Daniel 
Kapr z Kaprštejna, že čekají marně. Jako 
důvod uvedl, že na žádosti je podepsán 
i rektor Jan Jesenius, který byl 21. června 
jedním z popravovaných na Staroměst-
ském náměstí. Mistři se přesto znovu 
pokusili o navrácení majetku a podali 
novou žádost podepsanou novým rekto-
rem Janem Kampánem Vodňanským. Ani 
na tu však nedostali rozhodnutí, ale pouze 
odpověď, že se vyřízení až do příjezdu 
císaře do Prahy odkládá.

Nedlouho poté byla Mistrům odňata 
i další ves Michle a posléze jim bylo naří-
zeno z koleje se vystěhovat.

Dne 10. listopadu 1622 vydal Karel, 
kníže z Lichtenštejna dekret, pod-
le kterého má Akademii císaře Karla 
IV. neprodleně se vším co k ní patří 
postoupit Jezuitům. Postoupení bylo 
provedeno 14. listopadu 1622 včetně vsí 
Hořejších Počernic a Čertous do rukou 
pátera Šimona Sidecia z Koleje Jezuit-
ské u sv. Klimenta na Starém Městě 
pražském, který se stal gubernátorem 
Karlovy koleje.

Získáním Karlovy univerzity měli tak 
jezuité ve svém řízení nebo pod dohledem 
všechny školy v Království českém. Roku 
1624 vydal císař mandát, kterým vypo-
věděl ze země všechny nekatolické kněze 
a současně byly všechny kostely odevzdány 
pod katolickou správu a na obyvatelstvo 
byl činěn nátlak na účast obřadů v nich 
konaných. Nekatolíci nebyli oddáváni 
a nebyli ani pohřbíváni na zádušních 
hřbitovech. Císař Ferdinand II. pak ještě 
31. července 1627 vydal rozkaz, podle nějž 
nekatolíci neměli být v zemi nadále trpě-
ni. Následkem bylo to, že na 36 tisíc rodin 
se odebralo do vyhnanství.

Držitel Chval a dalších majetků Jiří 
Vtelenský rytíř ze Vtelna byl pro účast 
na vzpouře stavovské odsouzen 22. 11. 
1622 odevzdat polovinu svého majetku 
odhadnutého na 17 153 kopy, 35 grošů. 
Na to navazující trhová smlouva stanovila 
jmenovitě tvrz Chvaly s dvory poplužní-
mi, jeden při tvrzi a druhý ve vsi Čertou-
sy, celou ves Chvaly s dvory kmetčími, 
lukami, lesy, háji, pastvinami, s vinicí, 
krčmou svobodnou, s lidmi a spravedl-
nost nad vsí Svépravice prodat vše Janu 
Kaprovi z Kaprštejna a dědicům jeho 
za 15 tisíc zlatých rýnských (počítajíc 
každý zlatý po 60 krejcařích). Na úhradu 
si Kapr 15 tisíc kop půjčil od Jezuitské 
koleje na úrok 900 kop pololetně i se 
svými dědici.

Z výhodně získaného majetku se však ape-
lační rada, doktor práv přísedící hrdelního 
soudu, s českými pány příliš dlouho netěšil. 
Při cestě do Dolních Počernic byl v roce 
1625 zavražděn rytířem Adamem Zápským 
ze Záp, kterému ve vsi Čertousy patřila 
krčma Sychrov. Romanticky tuto událost 
a výkon trestu popsal spisovatel Josef Svátek 
v knize Paměti katovské rodiny Mydlářů.

Zděděný majetek syn J. D. Kapra s velký-
mi nesnázemi užíval při nedostatečném 
splácení dluhu a úroků do roku 1652. 
Hlavním důvodem byly důsledky v tomto 
období probíhající třicetileté války. Pro 
vzrůst nesplacených úroků byl přinucen 
dne 18. května 1652 postoupit uvede-
ný majetek bezplatně Jezuitské koleji 
k rukám rektora Jiřího Molitora. Tím se 
stalo, že jezuité se po tomto datu stali nad 
všemi původními vsemi dnešní městské 
části jedinou vrchností.

Protože císař Ferdinand II. osvobodil 
jezuity od povinnosti platit daně a po-
vinnosti ubytovat vojsko i z podřízenosti 
moci světské s platností pouze soudní 
moci Jezuitského řádu, žilo se poddaným 
pod touto vrchností v tomto čase lépe než 
poddaným vrchností jiných.

Nesmlouvavou povinností jejich však bylo, 
že se museli stát vyznavači katolické víry 
a plnit všechna ustanovení v mimořádně 
přísném pojetí jezuitů. Přísnost dosvěd-
čuje například zápis pořízený z projednání 
provinění chvalského chalupníka, kterého 
se dopustil urážkou Spasitele na kříži dne 
20. dubna 1761. Latinsky sepsaný zápis 
pro český archiv byl přeložen roku 1879 
a má následující znění:

Já, Vojtěch Růžička, chalupník ve vsi 
Chvaly, poddaný konviktu sv. Barto-
loměje Tovaryšstva Ježíšova na Starém 
Městě pražském, věku svého 47 let starý, 
patřící k Administrátorství chvalskému, 
před velebným knězem Janem Zoblem, 
arcibiskupským misionářem z Tovaryšstva 
Ježíšova, pověřeným v tomto čase komisa-
řem důstojnou konzistoří pražskou, kleče 
a uznávaje, že žádný spasen být nemůže 
mimo víru kterou drží, věří a káže a učí 
svatá katolická Apoštolská Římská církev, 
proti které jsem poněkud chybil tím, 
že při snímání ukřižovaného Spasitele 
našeho na kříži jsem o něm slova neslušná 
z nepozornosti a roztržitosti bez úmyslu 
potupy a bez zlého úmyslu promluvil, 
čehož srdečně lituji a přísahám, že v té ka-
tolické víře, kterou při křtu svátém jsem 
z milosti Boží obdržel a v ní až dosud 
setrval a až do své smrti s pomocí Boží se-
trvati chci. Stejně tak přísahám, že žádné 
jiné knihy chovati a čisti nebudu, než ty, 
které mám od velebného duchovního otce 
ke čtení dovolené a kdybych vědomost do-
stal, že někdo kacířské a zapovězené knihy 
má, byť by to byl i můj krevní přítel, že 
jej ihned duchovní vrchnosti oznámím. 
Kdybych pak (od čehož mě Bože chraň) 
ze svých přísah něco porušil, podřizuji se 
všem pokutám, které od svatých sněmů 
i jiných ustanovení k takovým přestup-
kům stanoveny jsou. Já, Vojtěch Růžič-
ka, toto vyjádření a přísahy jsem učinil 
v chrámě sv. Ludmily ve Chvalech dne 
20. dubna 1761 a protože psáti neumím, 
podepisuji se třemi křížky.

O dalším dění opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2020

CÍRKEV

ADVENT A VÁNOCE  
S ČESKOBRATRSKÝM 
EVANGELICKÝM SBOREM

Třebešovská 46
horni-pocernice.evangnet.cz

V případě uzavření videokonference:
meet.jit.si/ccepocernice.

4. advent v 9.30 hod.
kázání s videodivadlem

Štědrý den v 16.00 hod. nešpory
vánoční příběh s písničkami a modlitbou

Boží hod vánoční v 9.30 hod.
bohoslužby se sv. Večeří Páně

Neděle 3. ledna v 9.30 hod.
připomínka svátku Zjevení Páně

VŠEHO   
DOČASU

Poslední měsíc v roce nás většinou nutí 
zamyslet se nad tím, co jsme v čase 
minulém prožívali. Tento rok bude  naše 
bilancování velmi jiné oproti rokům 
minulým. Nutně ale nemusí být negativ-
ní z toho, co jako svět zažíváme a proží-
váme. Jistě mi dáte za pravdu, že žijeme 
v přelomové době. Není lehké prožívat 
vše, co se kolem nás děje, přizpůsobovat 
se omezením, žít v nejistotě. Ale jsme 
do této doby postavení a je na nás tím 
projít. Na jednom venkovském kostele je 
na průčelí nápis: „Všeho dočasu, Pánbůh 
na věky.“ A tak až budeme na konci roku 
slavit vánoční čas a pohlížet do roku 
následujícího, přejme sobě a nám všem 
na této planetě to, co je „věčné“ – je to 
víra, naděje a láska. 

Požehnaný adventní a vánoční čas vám 
všem.

Eva Cudlínová,  
farářka husitské církve

Vážení občané,

s ohledem na situaci, kterou momentálně prožíváme, je možná víc než kdy jindy potřeba 
duchovní podpora nebo jenom obyčejné lidské popovídání. Prosíme, abyste nenavštěvo-
vali naše kostely a farnosti, ale po dohodě s našimi duchovními máme aktuální seznam 
všech sloužících duchovních v Horních Počernicích, kteří vám mohou nabídnout 
duchovní podporu po telefonu nebo e-mailu. Zároveň můžete využít možnosti sledovat 
četné boho-služby on-line. Neváhejte se v případě nouze na ně obracet.

Děkuji a přeji vám pevné zdraví.
Mgr. Petr Růžička, DiS.

radní pro spolkovou a duchovní činnost

Církev československá husitská v Horních Počernicích
Farářka Mgr. Eva Cudlínová, tel.: +420 702 039 910
e-mail: evacudlinova@seznam.cz
www.ccshpocernice.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly
Farář Dr. Vojtěch Eliáš, tel.: +420 605 077 138
e-mail: kontakt@chvaly.farnost.cz
www.chvaly.farnost.cz

Life Church – Církev Nová naděje Horní Počernice
Pastoři Ulrike a Jerry Lilliard, tel.: +420 737 837 291

Jana a Marek Bačovi 
e-mail: office@lifechurch.cz
www.lifechurch.cz (on-line bohoslužby)

Českobratrská církev evangelická v Praze 9 – Horních Počernicích
Farářka Alžběta Hanychová, tel.: +420 733 424 080
e-mail: alzbeta.hanychova@evangnet.cz
www.horni-pocernice.evangnet.cz (on-line bohoslužby)

Evangelická církev metodistická – Horní Počernice
Vikář Mgr. Jaromír Andrýsek, tel.: +420 776 737 282
e-mail: horni.pocernice@umc.cz
www.ecmhopo.cz

Sbor Církve bratrské v Praze 9 – Horní Počernice
Vikář Benjamín Kaleta
e-mail: benjamin.kaleta@cb.cz
www.cbpocernice.cz (on-line bohoslužby)

Kazatel Pavel Mošner
e-mail: mosner.pavel@volny.cz
www.cb.cz/cerny.most (on-line bohoslužby)

Duchovní 
podpora občanům
Vážení občané,

s ohledem na situaci, kterou momentálně prožíváme, je možná víc než kdy jindy potřeba 
duchovní podpora nebo jenom obyčejné lidské popovídání. Prosíme, abyste nenavštěvo-
vali naše kostely a farnosti, ale po dohodě s našimi duchovními máme aktuální seznam 
všech sloužících duchovních v Horních Počernicích, kteří vám mohou nabídnout 
duchovní podporu po telefonu nebo e-mailu. Zároveň můžete využít možnosti sledovat 
četné boho-služby on-line. Neváhejte se v případě nouze na ně obracet.

Děkuji a přeji vám pevné zdraví.
Mgr. Petr Růžička, DiS.

radní pro spolkovou a duchovní činnost

Církev československá husitská v Horních Počernicích
Farářka Mgr. Eva Cudlínová, tel.: +420 702 039 910
e-mail: evacudlinova@seznam.cz
www.ccshpocernice.cz

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly
Farář Dr. Vojtěch Eliáš, tel.: +420 605 077 138
e-mail: kontakt@chvaly.farnost.cz
www.chvaly.farnost.cz

Life Church – Církev Nová naděje Horní Počernice
Pastoři Ulrike a Jerry Lilliard, tel.: +420 737 837 291

Jana a Marek Bačovi 
e-mail: office@lifechurch.cz
www.lifechurch.cz (on-line bohoslužby)

Českobratrská církev evangelická v Praze 9 – Horních Počernicích
Farářka Alžběta Hanychová, tel.: +420 733 424 080
e-mail: alzbeta.hanychova@evangnet.cz
www.horni-pocernice.evangnet.cz (on-line bohoslužby)

Evangelická církev metodistická – Horní Počernice
Vikář Mgr. Jaromír Andrýsek, tel.: +420 776 737 282
e-mail: horni.pocernice@umc.cz
www.ecmhopo.cz

Sbor Církve bratrské v Praze 9 – Horní Počernice
Vikář Benjamín Kaleta
e-mail: benjamin.kaleta@cb.cz
www.cbpocernice.cz (on-line bohoslužby)

Kazatel Pavel Mošner
e-mail: mosner.pavel@volny.cz
www.cb.cz/cerny.most (on-line bohoslužby)

Duchovní 
podpora občanům
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Před lety se mi splnil sen, vycestoval jsem s celou rodinou do školicího střediska 
v Alpách, kde jsem studoval hebrejštinu, historii Evropy a křesťanství. Vedle povzná-
šejícího studia a výhledů na vrchol Pihapperu z oken mittersillského zámku jsem se 
musel potýkat i s výzvami, které se mi někdy zdály být nad mé síly. To se netýkalo 
jen mě a mého studia, ale celé mé rodiny i dětí ve škole a ve školce. 

DON´T WORRY, BE HAPPY
KAŽDÝ Z NÁS SE NĚČEHO BOJÍ,  
KDO SE STARÁ, STRACH JEN ZDVOJÍ

Snažil jsem se nemalomyslnět a jednou 
z věcí, která u mě vždy vyloudila úsměv 
na tváři, byla píseň Bobby McFerrina 
Don t́ Worry, Be Happy. Možná taky pro-
to, že nám ji tenkrát zpívala hlava kapra 
pověšená na stěně chodby, kudy jsme 
často procházeli. Zvlášť děti se na zpíva-
jícího kapříka dokázaly zálibně dívat dost 
dlouho. Poselství té písně je jednoduché: 

„Každý z nás se v životě něčeho bojí,
kdo se stará, strach jen zdvojí, 
nestarej se, pokoj hojí.“ 

Doufám, že mi autor písně odpustí můj 
pokus o poetický překlad, ale snažil jsem 
se vystihnout, co v člověku vyvolává chyt-
lavý rým původního textu. Proč o tom 
všem vůbec píšu?

Zdá se, že nám pandemie naložila po-
řádnou zátěž a my se potřebujeme přes tu 

„ztěžklou roušku“ nadechnout. Můžeme 
jako děti postávat na chodbě, koukat 
na kapří hlavu a broukat si spolu s ní 
McFerrinův chytlavý refrén: Don t́ Worry, 
Be Happy. Věřím, že by nám to občas 
zvedlo náladu. Ovšem to, co mě zaru-
čeně povzbudí a co mě naplní zvláštním 
pokojem, je povzbuzení, které čerpám 
z biblických příběhů. Čteme si je v naší 
metodistické online skupince a vykládá-
me je spolu interaktivně tak, jak k nám 
promlouvají a jak nás v naší životní situaci 
právě oslovují. Už samo online setkání je 
pro nás velkým povzbuzením a biblické 
poselství o to víc.

Adventní poselství je plné povzbuze-
ní, které se dá shrnout do krátké výzvy: 
„Neboj se!“ Lukášovo evangelium zvěstuje 
spásu v narozeném Kristu a u postav, 
jejichž příběhy vypráví, vytěsňuje strach 
radostí a pokojem. Povzbuzení „Neboj 

se!“ slyší Zachariáš spolu s ujištěním, že 
bude mít syna Jana (Křtitele). „Neboj se!“ 
slyší i Marie, když se dozví, že na svět 
přivede Ježíše. „Nebojte se!“ slyší pastýři, 
když jsou posláni, aby narození Spasitele 
v Davidově městě zvěstovali. Potom se 
výzva k odkládání strachu objevuje jaksi 
programově i u ostatních postav příběhu 
evangelia o Ježíši Kristu.

Bible o našem sklonu ke strachu ví 
a aktivně s ním pracuje. Když si čtu její 
příběhy a ten adventní zvlášť, mám pocit, 
že nás Bůh má přečtené skrznaskrz. 
Kdyby nám dnes do Počernic poslal an-
děla, určitě by v jeho slovníku nechybělo 
povzbuzení „Nebojte se!“. Bůh je naštěstí 
větší než náš strach. 

Jaromír Andrýsek,
Evangelická církev metodistická,  

Horní Počernice
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PODZIMNÍ LOCKDOWN 
JEDEME ONLINE
Podzimní lockdown naše středisko zastihl tentokrát o něco při-
pravenější, než jsme byli na jaře. S oddílem skautů Vatra jsme se 
až do znemožnění činnosti scházeli pravidelně.
V říjnu jsme se dokonce jednou rozdělili, 
aby nás na schůzce nebylo více než dvacet. 
Krátce na to nám byla zakázána prezenční 
činnost, takže jsme se začali scházet onli-
ne. Scházíme se pravidelně každou středu, 
stejně jako před karanténou. Střídáme 
schůzky družin, které připravují nejstarší 
kluci pro své skupiny, do kterých byli 
rozděleni na začátku roku a schůzky podle 
věku, kde se schází starší a mladší. Dosud 
jsme měli programy na táboření a putová-
ní, ukazovali jsme si, jak si zabalit batoh, 
poznávali jsme mapové značky a učili se 
orientaci podle mapy a fotek. Také jsme 
měli programy na internetovou bezpeč-
nost a finanční gramotnost. Snažíme se 
vytvářet zábavné a povídací aktivity, aby 
kluci, kteří tráví velkou část dne distanční 
výukou, měli možnost si od poslouchá-
ní výkladů trochu odpočinout. S tím 
souvisí i projekt družinových výzev, které 
vymýšlíme s rádci (nejstaršími kluky). 
Skupinky kluků mají za úkol například 
udělat za týden alespoň 500 kliků nebo 
uklidit alespoň 4 pokoje na družinu. V on-
line programech budeme pokračovat až 
do doby, než se budeme moci opět scházet.

 Za středisko Oheň: Adam Kulich

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

Naši milí čtenáři a návštěvníci knihovny, 

dle nařízení vlády je knihovna od 22. října 2020 až do odvolání 
UZAVŘENA.

Čtenářské výpůjčky jsou prodlouženy zatím do 4. 12. 2020, pří-
padně budou nadále prodlužovány (minimálně do opětovného 
otevření knihovny). Abychom vám alespoň trochu zpříjemnili 
tento podivný čas, můžete si nyní prostřednictvím našeho kata-
logu stáhnout e-knihy z nabídky Městské knihovny v Praze. 

Návod naleznete v naší rubrice „Co se děje v knihovně“ na webové 
adrese https://www.knihovnapocernice.cz/e-knihy-ke-stazeni/.

Děkujeme za pochopení a věříme, že situaci společně zvládneme.
Přejeme nejen našim čtenářům klidné prožití vánočních svátků 
a šťastné vykročení do nového roku.

Za kolektiv knihovny: Božena Beňová, ředitelka

NEZISKOVKY
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POČERNICE  
PEČOU PRO 
ZDRAVOTNÍKY

Terezo, co pro Vás bylo impulsem 
k vymyšlení akce Počernice pečou pro 
zdravotníky?

Sestřenice mé maminky pracuje v ne-
mocnici ve Slaném a svěřila se mamince, 
že je smutná z toho, jak se lidé chovají 
ke zdravotníkům. U lidí panuje nervozita 
a strach, který pak ale ventilují negativně 
právě na zdravotníky. Ti jsou velmi vyčer-
paní a unavení a každý křik a osočování 
se na nich jen dál negativně podepisuje. 
Když nám začala karanténa, tak jsme 
neměli se synem moc co na práci a mě 
na napadlo zavolat do nemocnice na Bu-
lovce, zda by měli zájem o něco pečeného, 
co by jim třeba zpříjemnilo den. Reakce 
vrchní sestry z infekčního mě nakopla 
rozjet tuto akci.

Jaká byla reakce sestry?
Reakce sestry byla pozitivní, měla 

z toho velkou radost. Potvrdila mi, že 
lidé jsou opravdu velmi negativní a ne-
příjemní, sestry jsou na pokraji sil. Často 
z únavy a vyčerpání pláčou v rohu a vlídné 
slovo a vědomí, že za nimi lidé stojí, je 
pro ně teď obrovský dar, kterého si velmi 
cení. Samy ani nemají čas na nějaké vaření 
či pečení, takže z tohoto nápadu měly 
opravdu velkou radost. 

Na začátku jste byla sama se synem, kolik 
dobrovolníků peče pro zdravotníky nyní?

Nejdříve jsem pekla já se synem a při-
dala se ke mně má kamarádka. Jakmile 
jsem dala informaci na Facebook, tak se 
postupně hlásili další dobrovolníci. Dnes 
peče cca 10 – 15 lidí, podle toho, kdo má 
zrovna čas a chuť. Ne každý má právě 
v době, kdy se vyhlásí závoz, čas něco 
upéct.

Je mezi vámi i nějaký dobrovolník, nebo 
pečou jen ženy?

Zatím pečou jen ženy, odhaduji, že 
většina jsou maminky. Ale třeba se k nám 
přidá i nějaký muž.

Do kolika nemocnic jste již upečené 
dobroty donesli?

První várka šla na infekční oddělení 
nemocnice na Bulovce. Dále jsme přibrali 
geriatrické centrum na Vinohradech, 
Thomayerovu nemocnici a máma ještě 
vozí do nemocnice ve Slaném. U tohoto 
asi i zůstaneme, do Motola prý dováží 
další skupina. 

Dokážete odhadnout, kolik jste toho 
upekli?

Zatím jsme vezli čtyřikrát na Bulov-
ku, jednou do Thomayerovy nemocnice 
a dvakrát do geriatrického centra. Kolik 
toho ale bylo, nedokážu přesně říct, 
ale bylo toho tolik, že sestřičky rozdaly 
i na další oddělení.

Pomalu se blíží Vánoce, chystáte 
se napéct i vánoční cukroví?

Pokud bude tato covidová situace trvat 
i na Vánoce, tak určitě ano. My budeme péci, 
dokud nám neřeknou, že to již není potřeba. 

Na Facebooku máte skupinu, kde jsou 
informace ohledně závozu a kde se 
k Vám ostatní dobrovolníci mohou 
přidat. Kam bychom mohli směřovat 
ostatní zájemce, kteří mají chuť také 
pomoci a nemají Facebook?

Přítel provozuje penzion Rodos vedle 
knihovny (Náchodská 756/90), kde 
i bydlíme. Tady je záchytný bod, kam se 
vše vozí a odtud pak odvážíme napečené 
věci do nemocnic. Určitě je možné se zde 
domlouvat i s ostatními zájemci. Případně 
mohu dopředu dát na dveře informaci, 
kdy chystáme další závoz. Zároveň se 
zde můžou shromažďovat potraviny pro 
pečení pro ostatní dobrovolníky. Ozvala 
se nám maminka, která sama nepeče, ale 
ráda by pomohla a zakoupila suroviny pro 
pečení. Nebo například pokud má někdo 
přebytky jablek, tak budeme rádi, když je 
přinese a my z nich něco upečeme. S ka-
marádkou jsme se domlouvaly, že bychom 
v této aktivitě chtěly pokračovat i dál a až 
pomine tato covidová doba, tak třeba péci 
pro lidi v domovech důchodců.

Lenka Bartáková, redaktorka

Tato zvláštní doba v sobě neukrývá jen 
smutek a strach, ale odhaluje i dobrá 
srdce. Krásným příkladem je Tereza 
Janotková, která vymyslela akci Počernice 
pečou pro zdravotníky. Spolu s ostatními 
dobrovolníky peče sladké i slané koláče, 
které následně rozváží zdravotnickému 
personálu do nemocnice na Bulovce, 
Thomayerovy nemocnice a geriatrického 
centra na Vinohradech.
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CHVALSKÝ  
ZÁMEK
KULTURNÍ  
PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4,  
Praha 20

tel.: 281 860 130  
infocentrum@chvalskyzamek.cz 
www.chvalskyzamek.cz

29. 8. 2020 – 10. 1. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.  
PRODLOUŽENO 

Interaktivní výstavu mistra Leonarda 
určenou nejen pro děti jsme prodloužili 
až do 10. ledna. Nebudou-li do té doby 
otevřeny výstavní galerie, nabídneme 
vám o letošních Vánocích jako jeden 
z našich vánočních dárků alespoň vir-
tuální prohlídku této unikátní výstavy.

28. 11. 2020 – 10. 1. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.

V adventním a vánočním období 
je součástí výstavy LEONARDO 
i interaktivní stezka na zámeckém 
nádvoří. V improvizovaném lesíku 
na děti čekají hravé úkoly, po jejichž 
splnění se dostanou až do Betléma. 
Chcete se zúčastnit sčítání lidu, stát 
se pastýřem oveček, poznávat stopy 
zvířátek, lovit ryby či zahrát vánoč-
ní melodii na netradiční hudební 
nástroj? Zavítejte do vánočního lesa 
na nádvoří zámku! Vstup v rámci 
vstupenky na výstavu LEONARDO.

Rozsviťte úsměv na tváři druhých. Staňte 
se posly dobrých zpráv ve venkovní galerii 
na Chvalské tvrzi. Namalujte obrázek, 
složte báseň či napište vzkaz a potěšte 
druhé. Svá díla zalaminujte a sami je pak 
můžete nainstalovat kdykoli v průběhu 
trvání výstavy. Lanka včetně kolíčků k za-
věšení najdete na Chvalské tvrzi v okolí 
vánočního stromu. Nemáte-li možnost la-
minace, vhoďte nám svá dílka do speciální 
schránky umístěné na vratech Chvalského 
zámku. My je zalaminujeme a přidáme 
do venkovní expozice, případně kontak-
tujte Annu Herianovou na e-mailu:  
anna.herianova@chvalskyzamek.cz.

Pod vánočním stromem v termínu 
od 29. 11. do 8. 12. najdete i schránku 
Ježíškovy pošty naší MČ, do níž mohou 
děti zanést své dopisy Ježíškovi. 

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ 
MYSLI RENESANČNÍHO GÉNIA 
LEONARDA DA VINCI 

VÁNOČNÍ LES NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ 
ANEB POJĎME SPOLU DO BETLÉMA

OTEVŘENÁ GALERIE POD VÁNOČNÍM 
STROMEM NA CHVALECH

Vážení návštěvníci, 

v době uzávěrky Hornopočernického 
zpravodaje není ještě zřejmé, jaký pro-
gram vám můžeme slíbit pro adventní 
a vánoční čas. Pokud to situace dovolí, 
budeme mít otevřené výstavní i zámecké 
prostory celý prosinec včetně svátečních 
dnů. Současně pro vás připravujeme 
i nové akce a aktivity, které mohou bez-
pečně probíhat bez ohledu na právě ak-
tuální opatření. 

Sledujte prosím náš program na webo-
vých a FB stránkách Chvalského zámku.

Přejeme vám krásné vánoční svátky 
a děkujeme za vaši přízeň v roce 2020

Rozka Beránková,  
ředitelka Chvalského zámku

28. 11. 2020 – 10. 1. 2021
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VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

AKCE PRO VŠECHNY
od 26. 10. až do otevření zámeckých prostor

ONLINE SOUTĚŽ PRO DĚTI,  
TENTOKRÁT S LEONARDEM DA VINCI.

Po dobu uzavření výstavních prostor jsme s našimi nejmenšími ná-
vštěvníky ve spojení prostřednictvím online soutěží s mistrem Leo-
nardem. Navázali jsme tak na jarní online aktivity a každé pondělí 
zveřejňujeme na našich FB stránkách novou hádanku, úkol nebo 
otázku. Děti mohou do konce týdne odpovědět prostřednictvím FB 
profilu či e-mailové adresy zákonného zástupce. Na začátku dalšího 
týdne pak vybereme dva výherce a odhalíme nový soutěžní úkol. 
Můžeme tak společně, kousek po kousku, objevovat renesanční svět 
Leonarda da Vinci! Soutěž je určena pro děti do 12 let.

1. 12. až 24. 12.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
S CHVALSKÝMI ANDĚLY

Pro děti jsme připravili adventní kalendář s chvalskými anděly, 
kteří nás propojí na dálku. Každý den si budete moci vystři-
hnout, vybarvit či jinak zkrášlit jednoho anděla a připevnit si 
ho do svého okna. Každý z andělů dětem přinese nový příběh. 
Stejně tak i my na zámku budeme od úterý 1. prosince denně 
sledovat, jak se nám za okny postupně objevují andělé. Naši 
andělé budou o poznání větší než ti vaši, abyste je mohli dobře 
vidět i z ulice. Bydlíte-li poblíž, můžete si naplánovat vycházky 
na Chvalskou tvrz a sledovat, jak nám každým dnem za dalším 
zámeckým oknem vykoukne nový anděl. Až jich napočítáte 
přesně 23, bude zbývat už jen kousek do Vánoc. Adventní ka-
lendář zveřejníme na našich webových stránkách 30. listopadu. 
Ať jsou vám naši andělé se svými příběhy dobrými průvodci 
adventem a dovedou vás bezpečně až do Vánoc. 

Neděle 13. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

ADVENTNÍ NEDĚLE S ANDĚLEM GABRIELEM  
A VÁNOČNÍMI TRADICEMI – KOMORNÍ KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY JEN PRO VAŠI RODINU

Jaké to je, když vás doprovází anděl? O třetí adventní neděli vás 
zveme na komorní komentované prohlídky s andělem Gabri-

RADOVAN PAUCH – OBRAZY

28. 11. 2020 – 10. 1. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Chvalský zámek a Galerie La Femme srdeč-
ně zvou na výstavu OBRAZY počernického 
výtvarníka Radovana Paucha, který pracuje 
s libovolně taženými liniemi s mnoha prot-
nutími. Geometrické tvary figur a objektů 
vystupují z protínajících se linií a promlou-
vají k pozorovateli neuvěřitelnou lehkostí 
a jemností kompozice. 

100 LET POČERNICKÉHO FOTBALU

9. 10. 2020 – 10. 1. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PRODLOUŽENO

Výstava k výročí 100 let xaverovského fotbalu představuje 
klubové tradice několika generací počernických fotbalistů 
i fanoušků. Prostřednictvím exponátů, od tiskových a foto-
grafických materiálů až po nablýskané trofeje, provede zájemce 
stoletím oblíbeného sportu naší městské části. 

ZÁMEK

elem, rezervované jen pro vaši rodinu! Společně si prohlédnete 
zámecké salonky, nahlédnete do míst, kam je běžným návštěv-
níkům vstup zapovězen, vyzkoušíte vánoční tradice, poslech-
nete si zámecký orchestrion hrající jen o velkých svátcích 
a navštívíte interaktivní dílnu mistra Leonarda. Na zámec-
kém nádvoří se můžete po prohlídce vydat vánočním lesem 
až do Betléma. Nebojte se, není to daleko! Děti, které ještě 
nestihly odeslat dopis Ježíškovi, mohou při prohlídce požádat 
anděla Gabriela o expresní předání.

Útery 22. 12. 

CHVÁLA PEČENÍ ANEB JAK SE PEČE NEJEN  
V HORNÍCH POČERNICÍCH – LETOS ONLINE

Tradiční adventní soutěž, která zvala k účasti amatérské pekaře 
a cukráře vánočního cukroví z Horních Počernic, se letos po-
souvá do online prostoru a zároveň i za hranice našich Horních 
Počernic. V rámci letošního ročníku soutěže sice nebude dán 
prostor chuťovým buňkám jako v předešlých letech, ale bude 
nás o to více zajímat atmosféra vánočního aranžmá vámi upeče-
ného cukroví. 

Pošlete nám do 22. 12. 2020 do 12.00 hodin jednu fotografii 
vámi upečeného cukroví vánočně naservírovaného na jeden vel-
ký mělký talíř s cedulkou CHVÁLA PEČENÍ. Ideálně může 
být v rukou autora či autorů, kteří cukroví napekli, abychom 
mohli posoudit, jak se letos peklo právě u vás doma. Zajímat 
nás bude podoba vašeho vánočního cukroví, jeho naservírování 
a také celková atmosféra fotografie. 

Fotografii zašlete na e-mail: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz. 
V předvečer Štědrého dne vám na webových a FB stránkách 
Chvalského zámku odhalíme tři vítěze, kteří získají poukázky 
do obchodu s kuchyňskými potřebami značky Tescoma. Ať se 
letošní vánoční cukroví podaří a chutná vašim blízkým!



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2020

Na Chvalské tvrzi
19. 12. 2020 od 10:00 - 18:00 h

Vánoční Počernický

STREET
Food
Fest

ZÁMEK

Čtvrtek 24. 12. od 9.00 do 16.00 hod.

ŠTĚDRÝ DEN NA CHVALSKÉM ZÁMKU

I když se o letošním Štědrém dni spo-
lečně nepotkáme v jeden čas u jesliček, 
budeme mít pro vás otevřeno skoro celý 
den. Budou-li již oficiálně otevřené ga-
lerijní prostory pro veřejnost, budou ote-
vřeny i výstavy ve vnitřních prostorách. 
Nebude-li to ještě možné, otevřeme 
pro vás venkovní zámecké nádvoří, kde 

můžete s dětmi navštívit inter aktivní 
Vánoční les a obdivovat slaměný bet-
lém z dílny Jany Sedlákové. Zároveň si 
budete moci odnést domů betlémské 
světlo přinesené skauty ve svých lucer-
nách či v námi připravených hrníčcích. 
V podobném čase bude otevřen i kostel 
sv. Ludmily a u vánočního stromu 
určitě navštivte otevřenou galerii.

Pátek 25. 12. až sobota 9. 1. 2021 od 9.00 do 18.00 hod.

PRODLOUŽENÉ DETEKTIVNÍ TÝDNY NA ZÁMKU ANEB 
PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Kdo vlastně byla můza zámeckého malíře Prokopa? Pomůžete 
Prokopovi tuto záhadnou dívku najít a dát mu naději na další 
setkání? Stopy vedou zámkem i výstavou Leonardo. Akce je 
vhodná pro školní děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez ome-
zení věku. 

Přemýšlíte, jakým vánočním dárkem potěšit své blízké?
Darujte jim kulturní zážitek na Chvalském zámku. Pro letošní 
Vánoce jsme připravili hned několik hezkých tipů. Posuďte 
sami a vybírejte:

•  ONDŘEJ HAVELKA a jeho Melody Makers, vstupenka 
na Velký jarní koncert ve Chvalské stodole,  
termín 26. 4. 2021, cena 450 Kč

•  LAURA A JEJÍ TYGŘI, vstupenka na koncert  
ve Chvalské stodole, termín 12. 3. 2021, cena 250 Kč

•  POHŘEBNÍ KAPELA, vstupenka na koncert  
ve Chvalské stodole, termín 21. 5. 2021, cena 250 Kč

•  STO ZVÍŘAT, vstupenka na Svatoludmilský koncert 
na nádvoří Chvalského zámku, termín 12. 9. 2021,  
cena 350 Kč

•  POLETÍME!, vstupenka na koncert ve Chvalské stodole, 
termín 22. 10. 2021, cena 300 Kč

•  Rodinná vstupenka na akci pro děti Strašidelná noc 
na Chvalském zámku, termín 13. 3. 2021, cena 350 Kč

•  Rodinná vstupenka na akci pro děti Svatojánský bál 
na Chvalském zámku, termín 13. 6. 2021, cena 350 Kč

•  Permanentka na 5 vstupů do Tančírny ve Chvalské stodole, 
poslední pátky v měsíci, 300 Kč

•  Permanentka na 5 vstupů na akci Sousedské posezení 
s harmonikou (připravováno pro seniory), první pondělky 
v měsíci, 250 Kč

Máte-li vybráno, kontaktujte prosím produkční Annu Heria-
novou, e-mail: anna.herianova@chvalskyzamek.cz. Připravíme 
vám vybraný dárek ve speciálním dárkovém balení. V případě 
neuskutečnění plánovaných akcí je vrácení peněz samozřejmostí.

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ VOUCHERY: 
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ZA NAŠÍM ZDRAVÍM DO CHVALSKÉ 
STODOLY – ZRUŠENO
Úterý 1. 12. od 17.00 do 19.00 hod.

BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AKVARIJNÍCH RYB
Soboty 2. 12., 16. 12.,  
2. 1. a 16. 1. od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné 
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let 
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.

VESELÁ STODOLA II.  
– PŘESUNUTO NA 13. 2. 2021
Sobota 5. 12. od 15.00 hod.

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE ANEB JAKUB 
JAN RYBA VE STODOLE – ZRUŠENO
Neděle 6. 12. od 17.00 hod.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
– PŘESUNUTO NA 22. 3. 2021
Pondělí 14. 12. od 19.00 do 22.00 hod.

VÁNOČNÍ POČERNICKÝ  
STREET FOOD FEST
Sobota 19. 12. od 10.00 do 18.00 hod.
Budou-li příznivé epidemiologické pod-
mínky, plánujeme zrušený říjnový termín 
uskutečnit ještě před Vánoci. Sledujte 
prosím naše webové stránky. Akci připra-
vuje společnost City Event ve spolupráci 

AKCE PRO VEŘEJNOST  
PROSINEC/LEDEN:

STODOLA VÝHERKYNÍ  

SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY 

OHNIVKY ZA MĚSÍC ŘÍJEN  

SE STALA  

JOSEFÍNKA DUŠKOVÁ. 

BLAHOPŘEJE  

A ZDRAVÍ VÍLA 

OHNIVKA 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: 
NENÍ SKŘÍTEK JAKO 
SKŘÍTEK
Chvalský zámek vyhlašuje tradiční 
výtvarnou soutěž, díky níž nahléd-
neme do světa skřítků, se kterými se 
potkáváte v pohádkách a dost možná 
i v běžném životě. Namalujte nám 
svého skřítka! Letošní téma zní: Není 
skřítek jako skřítek. Všechna výtvar-
ná díla budou vystavena současně 
s výstavou Pohádková země Vítězslavy 
Klimtové, která zavede do světa skřít-
ků, víl, vodníků i dalších pohádkových 
bytostí, s nimiž byla výtvarnice během 
svého života za dobře.
 
Termín odevzdání: do 30. prosince 
2020, na recepci Chvalského zámku. 
Podrobnější informace na:  
www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce 
nebo u produkční Kláry Tökölyové na:  
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.

Rozka Beránková,  
ředitelka Chvalského zámku

ZÁMEK

s Chvalským zámkem a MČ Praha 20. 
Vstup zdarma.

SILVESTROVSKÁ TANČÍRNA  
VE CHVALSKÉ STODOLE
Středa 30. 12. od 19.00 do 24 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít 
příjemný večer s hudbou a tancem. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod. 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
Pondělí 4. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si 
při ní zazpíváte či zatančíte? Zveme vás 
na sousedské posezení s harmonikou! 
Akci připravujeme každé první pondě-
lí v měsíci. Sál i bar otevřen od 16.30 
hod. Dotované vstupné 50 Kč.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pátek 29. 1. od 19.00 do 24.00 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít 
příjemný večer s hudbou a tancem. 
Akci pro vás připravujeme ve spolu-
práci s taneční školou Artimo každý 
poslední pátek v měsíci. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod. 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Nepřestáváme pro vás plánovat a připravovat 
nejrůznější aktivity. Jejich uskutečnění a průběh 
musíme však vždy přizpůsobit okamžité situaci. 
Sledujte proto naše stránky: www.ddm-hp.cz, 
kde naleznete aktuální informace. 

VOLNÝ ČAS

NABÍZÍME:
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Všem, kdo netrpělivě vyhlížejí příchod Ježíška, pomůže ukrá-
tit čekání adventní kalendář na našem webu. Na každý den tu 
pro vás máme jednu vánoční inspiraci.

JSME ONLINE
Tam, kde to je alespoň trošku možné, snažíme se vést krouž-
ky i dílničky online. Na našich webových stránkách naleznete 
odkazy pro online výuku, případně podporu v podobě Moodle 
kurzů. Tipy na různé aktivity naleznete i v sekci DoDoMu. 
Záznam z online akcí najdete na našem Facebooku, Instagramu 
i YouTube kanálu.

POTŘEBUJETE POMOCI S UČENÍM? 
Obraťte se na KAZ – Klub anonymních záškoláků. Prostřed-
nictvím společného internetového portálu domů dětí a mládeže 
z celé České republiky: mitkamjit.cz můžete zadat svou po-
ptávku po doučování z jakéhokoliv předmětu od první po de-
vátou třídu ZŠ a online se s vámi spojí některý z našich kolegů 
z DDM a s učením vám pomůže. Vše je samozřejmě zdarma. 
Navíc portál nabízí celou řadu aktivit, nápadů, návodů i cvičeb-
ních lekcí.

POTŘEBUJETE ONLINE PODPORU S PŘIPOJENÍM?
Nevíte si rady s vaší technikou při online výuce? Najednou vám 
přestal fungovat mikrofon, neslyšíte nebo nevidíte své žáky či 
učitele? A váš školní ajťák zrovna není dostupný? IT pražských 
domů dětí a mládeže jsou tu pro vás. Pokud to bude jen trochu 
možné, pokusíme se vám co nejrychleji pomoci. O pomoc se 
přihlaste prostřednictvím formuláře 
na adrese: www.pomocskolam.cz.

CHYSTÁME JARNÍ PRÁZDNINY
V termínu 27. 2. - 6. 3. 2021 pro vás připravujeme tradiční 
zimní tábor s biatlonem na Masarykově chatě v Orlických ho-
rách. Informace a přihlášení budou dostupné v průběhu měsíce 
prosince nebo ledna na našich webových stránkách.

OHLÉDNUTÍ:
TVOŘENÍ S DÝNĚMI 
K podzimu patří dýně 
a vyřezávaná strašidýlka 
zářící do noci. Letos jsme 
sice nemohli uspořádat 
tradiční dýňový prů-
vod kolem DDM, ale 
pustili jsme se do tvo-
ření alespoň každý sám 
doma - a to jak v rámci 
tradičního Dýňování, 
tak i s kroužkem Výtvar-
né projekty. Fotografie 
úžasných výrobků i video si 
můžete prohlédnout na našem 
Facebooku, Instagramu i You-
Tube kanálu.

ORIENŤÁK 
V XAVEROVSKÉM HÁJI
Pro zachování zdravého ducha 
i těla je také potřeba chodit 
ven do přírody. V říjnu jsme pro 

vás proto připravili 3 km dlou-
hou procházku s 10 stanovišti, 

na nichž jste odpovídali na kví-
zové otázky spojené s naší městskou 
částí. Trasa vedla od rybníka Eliška lesem a kon-
čila u rybníka Barbora. Tam do schránky vhodilo 
své odpovědi 167 soutěžících. Moc nás těší váš 
velký zájem a všem zúčastněným gratulujeme 
k úspěšnému absolvování. Můžete se těšit ještě 
na další aktivity venku.  
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RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6 
Praha 9 – Horní Počernice 
Více info k programu a rezervace u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585 
WWW.DOMUMRAJE.CZ

Milí přátelé Mumraje,

cítíte tu pohodu, která přichází, když zavřete 
oči? Vůně cukroví, zářící dětská očka nad 
adventním kalendářem, dopis pro Ježíška za 
oknem, světýlka kam oko dohlédne.  
Přijměte pozvání na předvánočně laděné 
aktivity a hry. Pojďme se spolu radovat na 
dálku, při venkovních aktivitách nebo  
v bezpečí domova. 

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

* Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj 
je vícegenerační dům, který je podpořen 
z dotačního programu Rodina Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Za podporu projektu 
děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha – 
Horní Počernice.

slavíme 
20 let

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Ocitli jste se v karanténě či izolaci 
a nemáte nikoho, kdo by vám po-
mohl? Díky dobrovolníkům umíme 
vyvenčit pejska, povozit miminko 
v kočárku, koupit léky a potraviny. 
Pište: pomahame@domumraje.cz 
nebo sms 728 616 197. 

Chcete naopak pomoci? 
• Rádi pečete? S pečením pro 

zdravotníky. 
• Rádi čtete? Se čtením pohádek 

pro děti.
Pište: pomahame@domumraje.cz 

POMÁHÁME / POMÁHEJTE

ONLINE ZÁBAVA S MÁJOU
Každé po, út, st od 15.00 do 15.45
Nechte vaše děti spojit se s jinými dětmi 
online, aby si hrály offline. Mája tu bude 
až do Vánoc a my máme radost.
Stačí se připojit přes odkaz:  
http://bit.ly/zabavamaja

🧏 🧏🧏KOUZELNÉ POHÁDKOVÉ ČTENÍ
PRO DĚTI🧏🧏🧏
Každý čtvrtek od 15.30 do 16.15 
Nově spouštíme milý projekt čtení 
pohádek dětem online. 
Připojte své děti přes odkaz:  
http://bit.ly/kouzelnecteni

HRY S PODZIMKEM
20. 11.–6. 12. 
Skřítek Podzimek je stále s vámi: nejprve 
se vydejte na PRŮZKUMNICKOU HRU 
po počernických ulicích a poté využi-
jte svůj tvořivý potenciál ve ŠTĚDRÉ 
TVOŘIVÉ VÝZVĚ v aleji v Jeřické ulici.   

HRY SE ZIMNÍČKEM
4. 12.–10. 1. 2021 
Skřítek Podzimek se pomalu chystá  
k zimnímu spánku a vlády se ujímá jeho 
kamarád Zimníček. Připravil si pro vás 
VÁNOČNÍ TVOŘIVOU VÝZVU.  
Více o hrách na webu/akce a facebooku.

KONZULTAČNÍ CENTRUM
Máte problém s online výukou? 
Náš IT specialista Václav Moravec 
vás na holičkách nenechá.
Potřebujete podpořit psychicky?
Psycholožka Mgr. Míša Šorfová si 
s vámi ráda promluví o čemkoliv.
Konzultace probíhají online.
Více na webu/konzultacni-centrum

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021

V tento čas budeme v Mumraji odpočívat 
a užívat si rodinné atmosféry svátků. To 
samé si náležitě užijte i vy.
Do nového roku vám přejeme rodinnou 
pohodu a skvělé přátele.

MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA  
K VÁM DOMŮ

5. 12. od 16.00 do 20.00
Užijte si nadílku v bezpečí a pohodlí 
vašeho domova.  
Zn.: naše družina zůstane v bezpečné 
vzdálenosti, takže se nebudou bát vaše 
děti ani vy. Celou Mikulášovu družinu 
tvoří dobrovolníci bez nároku na odměnu. 
Částka 400 Kč, kterou zaplatíte, jde na 
dobrou věc.
Rezervujte si Mikuláše na: 775 720 585, 
hana.schovancova@domumraje.cz

 foto: archiv Mumraje

 foto: archiv Mumraje

Nalaďte se na Vánoce adventní 
šifrovací hrou z dílny Tajemek. 
Vydejte se s námi na procházku 
křížem krážem Horními 
Počernicemi a přitom potrapte 
své mozkové závity.
• Hrát může celá rodina.
• Na 8 stanovištích naleznete 

šifry pro děti i dospělé.
• Hra je zdarma.
Více o hře na našem webu/akce.

ADVENTNÍ ŠIFROVACÍ HRA
29. 11.–19. 12. 

?
??

 foto: archiv Mumraje

Hlavní výhrou hry je pohled  
na Horní Počernice a okolí  
ze vzduchu – z letadla českého  
reprezentačního týmu. Výhru  
do soutěže daroval Juraj Čekan.

DRÁTOVANÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
Když nemůžete vyrábět v Mumraji,  
vyrábějte s Mumrajem doma. 
Přijďte si pro balíček na výrobu 
drátované vánoční sady (andělka, 
hvězda, stromeček). Sada obsa-
huje návod na výrobu a všechny 
potřebné komponenty. Vhodné  
pro děti i dospělé. 
Cena: 220 Kč

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje
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Nad současnou situací můžeme zoufat, můžeme se rozčilovat, propadat panice, ale také ji 
můžeme přijmout jako jedinečnou výzvu. Po první jarní etapě jsme do té podzimní naskočili 
se zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi, které by se ještě v březnu jevily jako sci-fi. Snažíme 
se, aby distanční výuka byla stále atraktivnější, proto mají naši učitelé k dispozici notebooky 
s dotykovými displeji, grafické tablety a současně nabízíme našim studentům roční licenci 
na kompletní programový balíček Adobe.

Zkušenosti s on-line aktivitami nás 
posouvají stále dál, a tak jsme po běž-
ných on-line pedagogických radách či 
schůzkách předmětových komisí a červ-
nových on-line třídních schůzkách 
vyzkoušeli nejen on-line žákovskou radu 
s účastí přes osmdesát studentů, on-line 
Erasmus Days k zahraničním praxím 
s našimi absolventy – bývalými stážisty 
v roli hostů, ale především náš historic-
ky první on-line den otevřených dveří.

Uskutečnil se v tradičním termínu 
netradiční formou. První listopado-
vou středu se na devět desítek zájemců 

o studium připojilo k virtuální prohlíd-
ce školy komentované našimi studen-
ty. Součástí setkání byly také spoty 
natočené s garanty jednotlivých oborů, 
ze kterých mohli návštěvníci získat 
základní informace. Pak už bylo všem 
k dispozici vedení školy. Ředitel školy 
PhDr. Roman Liška a jeho zástupci 
ochotně odpovídali na otázky deváťáků 
i jejich rodičů. První DOD považu-
jeme za zdařilý a už se těšíme na ten 
další, který proběhne opět ve středu, 
tentokrát 2. prosince. Všechny zájemce 
srdečně zveme!

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

Všechny tyto aktivity lze uskutečnit jedině 
s vynikající technickou podporou, kterou 
nám již mnoho let, ale nyní s extrémním 
nasazením poskytují naši IT pracovníci – 
Radek Háva a Jan Novák. Díky jejich práci 
má nyní už přes devadesát našich studentů 
možnost pracovat na školních noteboocích 
a ti, kterým se jejich soukromá techni-
ka porouchá, u nich nacházejí bezplatný 
servis. Velkou oporou jsou samozřejmě 
i pro všechny zaměstnance školy a patří 
jim opravdu velký dík.

Petra Bergmannová,  
učitelka SOŠ

NOVÝ OBRAZ  
NA STOLIŇSKÉ
V říjnovém čísle jsme vás zvali na prohlídku obrazů, které 
v době jarního uzavření škol malovala Emílie Krajňáková 
s kolegyněmi a na slavnostní otevření Muzea Chvalské školy. 
Bohužel vzhledem k okolnostem jsme museli akci zrušit. Až to 
bude možné, rádi vás u nás ve škole přivítáme. A protože jsou 
školy opět uzavřené paní Krajňáková s Annie Urbanovou, naší 
asistentkou, namalovaly další obraz, tentokrát v nové budově. 
A u jednoho obrazu nezůstane, už pracují na dalším. Přejeme 
vám všem pevné zdraví, krásný adventní čas a těšíme se snad 
brzy na viděnou ve škole.

Martin Březina, ředitel školy

ZŠ STOLÍŇSKÁ

ON-LINE JDE SKORO 
VŠECHNO, KDYŽ SE CHCE
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PŘIPRAVUJEME PROJEKT MAP III

Zároveň usilovně pracujeme na přípravě 
žádosti na projekt MAP III. Realizace no-
vého projektu by měla začít 1. září 2021, 
tedy na začátku příštího školního roku. 
Jeho povinné aktivity budou stejné jako 
u současného projektu - Rozvoj a aktua-
lizace MAP a Evaluace procesu místního 
akčního plánování. Bohužel v této pře-
klenovací výzvě na konci programového 
období již nejsou finančně podporovány 
implementační aktivity projektu. Nicmé-
ně i tak vedení MČ Praha 20 vyjádřilo 
svou podporu tomuto projektu a projevilo 
vůli některé implementační aktivity pří-
padně hradit z rozpočtu městské části.

I bez podpory implementačních aktivit 
představuje projekt MAP finance navíc 

pro školství naší městské části a jsme rádi, 
že zvláště v tomto pro naše školy složitém 
období, kdy se potýkají se zvládnutím 
online výuky, je může projekt MAP 
finančně podpořit. Například v rámci 
projektu MAP pořádáme online školení 
a kurzy pro rodiče a pedagogy na softwa-
rové platformy, jež jsou při online výuce 
využívány nebo školám poskytujeme 
experta, jež jim pomůže rozjet distanční 
výuku. Věříme, že i díky tomuto malému 
přispění projektu MAP tuto nelehkou 
dobu naše školy úspěšně zvládnou.

Více o projektu MAP naleznete 
na webových stránkách ÚMČ Praha 20 
v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/
map-mc-praha-20/. 

Pokud se chcete aktivně zapojit do projek-
tu MAP např. formou členství v pracov-
ních skupinách a podílet se na zlepšování 
kvality vzdělávání v Horních Počernicích, 
kontaktujte nás prosím na adrese: pro-
jektmap@pocernice.cz. 

Autor:  
 Projektový tým MAP II

Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) pomalu ale jistě 
spěje ke svému konci a nás čekají v první polovině příštího roku poslední klíčové aktivity – strategické 
plánování ve školách neboli popis potřeb našich škol a tvorba vlastního akčního plánu vzdělávání. 

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

Jak vzniká takové číslo 
Kompotu? Každý týden se 
scházíme, v momentální 
situaci jen online. Domlou-
váme se na vzhledu a ob-
sahu daného čísla. Každý 
z našeho týmu si vezme 
na starost jednu rubriku, 
které se může věnovat 
i dlouhodobě.

Někteří se střídají v malování a kreslení 
obrázků, někdo píše o dění ve škole, spor-
tu, filmech a někdo například o tom, jak 
si něco vyrobit. Na schůzkách si každý vy-
bere, jaká rubrika by komu nejvíce vyho-
vovala. Také opravujeme texty, skládáme 
kapitoly do smysluplného pořadí a řešíme, 
jak chceme, aby výsledek vypadal. Potom, 
když vypneme online setkání, začneme 
pracovat na svém podílu do časopisu. Do-
zvídáme se i o našich úspěších v různých 
soutěžích. 

A právě naše loňská práce byla odmě-
něna hned několika úspěchy. Tradičně 
jsme se s naším časopisem přihlásili 

do soutěže Školní časopis roku a vý-
sledky krajského kola nás velmi mile 
překvapily. Kompot se celkově umís-
til na prvním místě v kategorii Žáci 
II. stupně a středních škol a aby toho 
nebylo málo, tak vyhrál všechny tři 
podkategorie. Měli jsme nejlepší titulku, 
grafiku i obsah. Zapomenout nesmíme 
ani na časopis Detašák, který píšou žáci 

ČASOPIS KOMPOT
 – PRVNÍ MÍSTO V KRAJSKÉM  
KOLE SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU

našeho detašovaného pracoviště na Čer-
ném Mostě. Detašák si vybojoval třetí 
místo a navíc ještě zvláštní cenu poroty. 
Myslíme si tedy, že se rozhodně nemáme 
za co stydět. Do budoucna se budeme 
snažit časopis jen zlepšovat, abychom 
naši pozici obhájili.

Alice Formanová, 
Kristýna Bartošová (tercie A)
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Já osobně v sobě mám dvě stránky, 
jedna je pozitivní a ta druhá je spíš 
realistická než negativní. Pořád vě-
řím v to, že půjdeme do školy ještě 
před Vánocemi a nepřijdeme o Vánoce 
ve škole. Samotná online výuka mi ani 
tak nevadí, když teda pominu to, že mi 
chybí kamarádi, ale vážně mě mrzí to, že 
asi přijdeme o Vánoce ve škole, ale přece 
jenom naděje umírá poslední a já pořád 
věřím v to, že to vyjde. Ten den, kdy 
neseme do školy plnou tašku dárečků, 
pak ji plnou zase odnášíme, koukáme 
se na filmy, jíme cukroví, povídáme si 
a smějeme se, je kouzelný, vždycky mám 
pocit, že se zastavil čas. A celkově budou 
letošní Vánoce podle mě smutný. Už je-
nom to, že víme s čím zápasíme, není nic 
veselého. Asi se všichni shodneme, že 
Vánoce nebudou Vánoce. Já se na Vánoce 
ani moc netěším, vím že to je o tom být 
hlavně s rodinou a ten den si společ-
ně užít, ale pro mě jsou Vánoce celý 
prosinec, všechny ty přípravy, výzdoby, 
horký čaj se kterým jsem se vždycky 
procházela v historickém centru Prahy 
a samozřejmě vánoční oslavy. Prostě 
se musíme uskromnit a tohle všechno 
si odpustit, nemůžeme nic riskovat. 
Ono se to nějak vyvine a třeba to bude 
podle našich představ, kdo ví. Vždyť 
my všichni si to dokážeme udělat hez-
ký i tak. Jsou to Vánoce, to musí být 
kouzelný za každých okolností. Takže. 
Jaké budou Vánoce? Pěkné!   

Anička

Letošní Vánoce budeme slavit bez 
babiček a dědů. Vánoce nejspíše bu-
dou i v lockdownu, protože všichni lidi 
půjdou nakupovat dárky a covid se zase 
rozšíří. Lidé budou čekat v řadách hodi-
novou 2kilometrovou frontu v rozestu-
pech 2 metrů, v roušce a venku v zimě, 
než se dostanou na řadu, aby mohli 
koupit alespoň ponožky, svetry a advent-
ní kalendáře. Potom budou čekat řadu 
na stromeček a kapra, které stejně nedo-
stanou, protože něž se dostanou na řadu, 
tak bude 9 hodin věčer a kdo nebude mít 
s sebou psa, tak dostane pokutu. Všichni 
se budou doma nudit a nebudou mít co 
dělat. Před vánočními svátky se vykoupí 
krámy, jelikož všichni si budou dělat zásoby. 
V den Vánoc se všichni budou těšit na dár-
ky, ale dostanou pouze ponožky a svetry. 
A po Vánocích bude každý prosit, ať už je 
zase práce či škola. Silvestr budeme slavit 
pouze v rodině, bez kamarádů. 

Filip

Myslím si, že Vánoce budou celkem 
stejné. Až na to, že někteří lidé budou 
zavření doma a nebudou se s nikým chtít 
vidět. Spousta lidí bude nakupovat dárky 
přes internet, proto některé možná 
nepříjdou včas. Proto se možná Štědrý 
den bude slavit několikrát. Také se lidé 
stále budou bát, a proto nebudou jezdit 
za svými příbuznými. Bude to hodně 
zvláštní a asi i velmi zajímavé, ale i přes 
opatření to zvládneme.

Ema

Stejné věci: stromeček, rodina spolu, 
koukání na pohádky, rozdávání dárků. 
Jiné věci: nebudou vánoční trhy, ve škole 
nebude besídka.  
 
Vánoce budou stejné v tom, že budeme 
mít stromeček a pod ním spoustu dá-
rečků. Budeme u babičky a s ní budeme 
koukat na různé pohádky. Naproti tomu 
budou jiné v tom, že nebudeme mít 
vánoční trhy a ve škole nebudeme mít 
besídku (těšila jsem se na ní). Besídky 
ve škole jsou vždycky super. Přineseme 
cukroví a ochutnáváme. To tenhle rok to 
asi nepůjde a to je hrozná škoda. 

Anička 

JAKÉ BUDOU LETOŠNÍ  
VÁNOCE OČIMA DĚTÍ?

Ilustrace: Michaela 

Ilustrace: Daniel
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Letošní Vánoce budou netradiční, 
vzhledem k bezpečnostním opatřením 
musíme zůstat doma. Nebude ta typická 
vánoční atmosféra -např. vánoční trhy 
na Staroměstském náměstí, živý betlém, 
rozsvícení vánočních stromečků nebo 
zpívaní v hornopočernickém divadle 
a chození pro betlémské světlo. Ne-
budeme se moci navštěvovat tak, jako 
minulý rok a vypít svařené víno s přáteli 
na Staroměstském náměstí. Pro mnoho 
z nás to budou smutné Vánoce.

Lukáš

Letošní Vánoce nebudou pro všechny 
úplně obyčejné. Je možné, že si mnoho 
lidí udělá Vánoce až později, když už ne-
bude situace vážná a otevřou se obchody. 
Nám se nejspíš Vánoce moc nezmění, 
maximálně bude můj bratr smutnit, že 
nedostane tolik dárků. 

Někteří, ale budou muset tentokrát 
slavit Vánoce jinak, např. někteří slaví 
Den díkůvzdání s prarodiči. Nyní by to, 
ale nebylo moc rozumné. 

Obecně nějaké větší akce, jako třeba 
vánoční trhy, které se sice nejspíš konat 
nebudou, nejsou nejlepší nápad. Je 
možné, že i základní věci, jako je třeba 
vánoční stromeček či kapr, bude pro 
někoho těžké sehnat. A to nejen kvůli 
vánoční horečce kdy každý nakupuje 
jako splašený, ale asi i pravidlo maxi-
málního počtu lidí bude hrát velkou 
roli. Každopádně bude těžké to všechno 
vyřešit lusknutím prstu. 

Linda

Tyto Vánoce asi nebudou jako ty ostatní. 
Nevím jestli se to zlepší nebo ne, ale 
vím, že budeme všichni o Vánocích 
doma. Trhy asi nebudou, a proto to ne-
bude ono, bude mi chybět ta atmosféra. 

Když si představím, že lidé budou ner-
vózní, jestli přijde dárek z e-shopu včas 
a jestli si podle obrázku vybrali dobře, 
tak to asi nebudou ty pravé Vánoce. Zato 
je to dobré, protože nám jiná rodina, 
když k nám o Vánocích přijde, nesní 
všechno, co jsme napekli. 

Matyáš
 
Letošní Vánoce budou od všech mi-
nulých jiné. Jelikož tady řadí takzvaný 
COVID-19. Vláda nařídila různá opat-
ření, dle kterých se musíme řídit. Tudíž 
nebudou vánoční trhy, které máme moc 
rádi, protože si tam dáme horkou čoko-
ládu a jen tak chodíme po Staroměst-
ském náměstí, které je naladěné vánoční 
atmosférou. Také mě mrzí, že letošní 
rok nebude ani rozsvěcení vánočního 
stromku, na který se chodíme každo-

ročně dívat. Věřím v to, že snad i přes 
tato opatření budeme moct navštěvovat 
své blízké, společně rozbalovat dárky 
pod stromkem, atd. Celkově nikdo neví, 
co bude dál, ale doufám, že tato situace 
co nejdříve ustoupí, abychom se mohli 
vrátit opět do normálních životů. 

Eliška

Bude to hodně záležet na tom jak se Co-
vid-19 vyvine, ale myslím si, že letošní 
Vánoce rozhodně nebudou stejné jako 
v loňském roce. Obvykle k nám na Vá-
noce přijedou prarodiče, prababička 
a praprateta už dopoledne a slavíme můj 
svátek. A pak máme večer štědrovečerní 
večeři a rozbalujeme dárky. To asi letos 
nepůjde, abychom je nevystavovali zby-
tečnému riziku nákazy. A tak doufám, že 
aspoň ty další Vánoce budou v pořádku. 

Adam

My tento rok nepojedeme do ZOO 
Praha jako každý rok, ale budeme sedět 
doma a koukat na telku, protože ZOO 
zavřeli. Vánoce jinak asi nebudou jako 
normálně. Budou asi zavřené obchody 
s výzdobou. Ale stejně si je tak nějak 
podle mě lidi užijí. Nepřijede asi babička 
s tetou takže se nebudou hrát karty. Toto 
je ode mě vše. 

Samuel  

Doufám, že Vánoce budou stejně krásné 
jako minulý rok. Přála bych si, abychom 
se šli s celou rodinou podívat na rozsví-
cení vánočního stromu na Staroměstské 
náměstí v centru Prahy. A když tam 
budou nějaké stánky s ručně vyrobe-
nými ozdobami, určitě si zase nějakou 
koupím. A Štědrý večer bych chtěla strá-
vit s babičkou, dědou, mamkou, ségrou 
a taťkou. Prostě nejvíc se těším na to, že 
budu s rodinou a s naším psem, který se 
jmenuje Kulíšek. 

Ilustrace: Adina

Ilustrace: Anička
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Taky se těším na štědrovečerní večeři 
a dárky. Jsem vždycky hrozně zvědavá, 
co dostanu. A moc bych si přála, aby byl 
sníh a mohli jsme na lyže. A nesmím 
zapomenout na návštěvu u strejdy a tety. 
Tak ještě párkrát se vyspím a budou tady 
šťastné a veselé Vánoce.     

Veronika

O Vánocích pojedeme k babičce a k dě-
dovi. Přijede také teta, strejda a sestře-
nice. Naší tradicí je, že k obědu máme 
smažený sýr s hranolkami nebo kroupy 
s houbami. Odpoledne se choďíme projít 
do lesa, aby nám vyhládlo. Dáme si ka-
fíčko a čaj a začínáme připravovat večeři. 
Po klasice -Všichni se těšíme 
na dárky, hlavně my děti. Někdy 
stihneme I večerní pohádku nebo 
půlnoční zpívání koled u stro-
mečku na návsi. 

Matěj

Vánoce budou podobné jako mi-
nulý rok, akorát k nám nepřijde 
prababička. Budou zase beze 
sněhu, ach jo. Dostaneme dárky 
které chceme a k večeři budu 
mít jako vždy řízek s brambo-
rovou kaší. Děda k nám přijede 
jako vždy odpoledne. Nejdříve 
prostřu s mamkou stůl a pak se 
celý den koukáme na pohádky. 
V šest hodin máme večeři a táta 
to vždy prodlužuje. Je to krásný 
pocit, když vejdu do obýváku 
a najednou je pod stromečkem 
plno dárků. 

Karolína

Myslím si, že tento rok budou 
Vánoce úplně jiné. Bojím se o to, 
že nebudeme moc být s rodinou 
a s přáteli, ale i tak se na ně moc 
těším. Asi to bude tak, že ráno 
budeme doma a budeme odpo-
čívat (normálně ráno býváme 
s rodinou). Potom jsme vždy cho-
dili pro betlémské světlo s ka-
marády na Chvalský zámek, ale 
teď si myslím, že Vánoce budeme 
prostě slavit až večer. Večer táta 
uvaří večeři a já se půjdu rychle převlék-
nout do svátečního oblečení a půjdu si 
sednout ke stolu. Když dojíme večeři, 
půjdeme se sestrou do pokoje a po-
čkáme na rodiče, potom když příjdou, 
počkáme, až zazvoní zvoneček. Teď, 
když už zazvonil jdeme ke stromečku. 
Tam jsou dárky a my si nejdříve, než je 
rozbalím, zazpíváme nějakou koledu. 
Pak se jdeme vyfotit u stromečku a už 
konečně jdeme rozbalit dárky. Po roz-
balení si jdeme pustit nějaké nové 
vánoční pohádky a k tomu si dáme 
banán s čokoládou. Po pohádkách 
jdeme spát.

Sára 

Myslím si, že budou asi ovlivněny tím, 
co se děje na celém světě i u nás v re-
publice. Myslím teď nemoc coronavirus, 
která zasáhla mnoho z nás nejen tím, 
že spousta věcí je zakázána. Nesmí se 
chodit ven, do ZOO apod. I vánoční 
trhy budou asi dost chudé a nebudeme 
se moci jít podívat třeba na rozsvícení 
vánočního stromu, které mám rád. 

Pavel

Letošní Vánoce budou asi více o rodině 
a méně o dárcích. O letošních Váno-
cích se lidé nedostanou do obchodních 
center. Pokud skončí epidemie Covid-19, 
tak si myslím, že se nebudou slavit 

Vánoce, ale konec epidemie. Pokud máte 
plastový vánoční stromek, tak se vás to 
netýká, ale pokud si kupujete stromek, 
tento rok výrazně ušetříte. Jestli se 
otevřou nákupní centra, tak bude vše 
až na epidemii lehčí. Pokud se obchod-
ní centra neotevřou, tak jestli neumíte 
objednávat přes internet, tak si asi 
nic nekoupíte. Pokud uzavřou hrani-
ce na 30-60 dní, že by neprojelo ani 
zásobování a všichni by měli na 30 dní 
karanténu, tak by u nás Covid úplně 
vymizel. Pokud by Covid vymizel, tak 
by tyto Vánoce byly úplně normální. 

Michael

Letošní Vánoce budou jiné. Myslím to 
tak, že počasí bude asi stejné jako každý 
rok (bez sněhu), ale atmosféra bude jiná. 
Méně dárků (samozřejmě o to mi nejde), 
ale i tak to budou Vánoce a moc se na ně 
těším. Budeme si užívat s rodinou a mít 
výbornou večeři. Letos si budeme asi 
více vyrábět místo kupovat dárky. Ale 
i přesto se na Vánoce těším.

Simona

My o Vánocích asi budeme na horách. 
Pojedu tam s mamkou, taťkou, sestrou 
a babičkou. S babičkou budeme chodit 
na běžky nebo budeme lyžovat. Poje-
deme do Beskyd. Doufám, že otevřou 

ubytovací zařízení, jestli ne, 
tak oslavíme Vánoce doma. 
Doufám, že v Praze napadne 
sníh někdy kolem Vánoc. Se 
sestrou se rády koulujeme 
a stavíme sněhuláka.

Nela

Naše Vánoce budou jako ob-
vykle, přijede k nám babička 
20. prosince. Pak postavíme 
stromeček do nástavce a za-
čneme ho zdobit. Štědrý den 
se budou připravovat řízky 
a bramborový salát, a po obě-
dě začnu zabalovat dárky. 
Když se blíží 18. hodina, 
jdeme na Chvalský zámek, 
protože se tam rozsvěcí stro-
meček. Asi v 17.30 hodin se 
vracíme a pouštíme si vánoční 
pohádku. Do 21.00 hodin se 
koukáme na pohádky a pak 
se jde ke stolu k večeři, máme 
řízky a bramborový salát. 
A pak čekáme do 24.00 hodin, 
až budeme moci rozbalovat 
dárky. Po dárcích odcházíme 
do kostela a až se vrátíme, tak 
se jde spát. 

Jan

Letošní Vánoce budeme trávit 
s mamkou a s mamky příte-
lem Petrem, babičkou, dědou, 
druhým dědou, tetou Šáry 

a jejím přítelem Marcelem.Tento rok 
budeme slavit Vánoce nejspíš na chalupě. 
Těším se na výzdobu domova a stro-
mečku. Na Vánocích mě také baví, když 
pečeme s mamkou a babičkou cukroví. 
A jako každý rok nás s dědou čeká vý-
bírání kaprů, kteří nám až do Štědrého 
dne plavou ve vaně. O Vánocích si přeji, 
aby jsme byli zdraví a mohli být všichni 
spolu.

Anežka 

Letošní Vánoce budou smutné, protože 
je všude ve světe koronavirus. Pokud 
bude horší situace a více nakažených, 
tak se nebudeme moci scházet s celou, 

ŠKOLY

Ilustrace: Emma
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Přestože je v České republice zastavena činnost skoro celého sportu, sourozencům Martině 
a Josefovi Ptáčkovým se podařilo dosáhnout dalšího velkého úspěchu, kterým bylo získání 
trenérské licence. Tentokrát z bojového sportu SAMBO. Sambo je bojový sport, který pochází 
z bývalého Sovětského svazu. Využívány jsou různé hody, porazy a páky.

Kurz probíhal v průběhu celého roku 2020, vždy s ohle-
dem na aktuální COVID situaci v České republice. 
Skládal se nejen z odborné části technik (hody, porazy, 
páky), ale i ze správného přístupu ke sportu a výuce 
tohoto sportu dále. Kurz probíhal pod ruským trenérem, 
který byl s výsledky velmi spokojen. Na základě prak-
tických a teoretických znalostí jim byl udělen certifikát 
trenéra sambo. Byla to pro ně velká příležitost. Není moc 
lidí, kteří se mohou v 19 a 23 letech chlubit trenérskými 
licencemi v tomto odvětví. 

Sourozenci věří, že tento trenérský kurz bude dalším 
obohacením jejich zkušeností a bude i přínosem pro 
jejich svěřence, kterým své znalosti předávají. To je to 
nejdůležitější. „Vždy se na naše svěřence velmi těšíme,“ 
shodují se Martina s Pepou. 

Josef Ptáček, trenér
Foto: Tomáš Nosil

DALŠÍ TRENÉRSKÉ  
DOVEDNOSTI SOUROZENCŮ 
PTÁČKOVÝCH

velkou rodinou. Těším se ale na vánoční 
atmosféru, kterou si připravíme doma. 
Mamka bude mít víc času na pečení 
cukroví a přípravu dekorací. Na Štědrý 
večer si dáme bramborový salát s říz-
kem, zazpíváme si koledy a užijeme si 
Vánoce ve čtyřech.

Štěpán 

Já osobě si myslím, že Vánoce budou 
v každé rodině vypadat jinak. Letos to 
jistě nebude tak úplně o dárcích. Buď 
budou více smutné nebo šťastné, podle 
toho, pokud někdo kvůli momentální si-
tuaci ztratil někoho blízkého, tak budou 
vzpomínat všichni spolu na dotyčnou 
osobu u stromečku. Pak tu jsou ti, kteří 
tuhle situaci zatím zvládli bez ztráty ně-
koho blízkého. Každý z nás má jiné srdce 
a jinak vnímá okolí. Určitě to nebude 
jako dříve, že jsme se všichni sešli před 
velkým vánočním stromem na Chvalské 
tvrzi, ale budeme spolu doma a možná se 
někdo s rodinou zajde na strom podívat. 
Je hlavní, abychom si všichni Vánoce 
užili ne kvůli dárkům, ale kvůli tomu, 
že jsme spolu a přemýšleli nad tím, jak 
je krásné být na světě a vážit si toho, že 
jsme zdraví - to je letos to nejhlavnější. 
Milovat všechny, kteří milují nás a zůstat 

s nimi. Nemyslet na to, že tady s námi 
je nějaký virus, ale užít si Vánoce jako 
vždy.

Anna 

Podle mě budou letošní Vánoce méně 
živé než předchozí. Nebudou otevřené 
žádné obchody, takže se bude nakupovat 
hodně na internetu. Nebudou se pořá-
dat žádné vánoční trhy. Nebude sněžit. 
Jinak se nic nezmění zase budeme sedět 
u vánočního stromečku.

Vláďa 

Vánoce budou jako každý rok. Budeme 
se mít rádi, budeme spolu s rodinou, 
budeme se těšit na dárečky, poslouchat 
koledy, koukat na pohádky, péct cukroví 
a dělat vše, co k Vánocům patří. Letos 
sice k dědovi na hory nepojedeme, ale 
alespoň mu zavoláme a popřejeme mu 
krásné svátky. Koronavirus a všechno 
okolo něj nám Vánoce nemůže zkazit. 
Proto se na Vánoce budeme těšit a užije-
me si je naplno. 

Filip 

Vánoce budou letos jiné, protože máme 
Covid. Letošní Vánoce budou opět bez 
sněhu kvůli globálnímu oteplování. 

Na druhou stranu budou veselé, protože 
dostanu spoustu hezkých dárků. Těším 
se na Vánoce, protože přijede babička.  
A protože se uvidím s celou rodinou. 
Také se těším na našeho kocoura, řádí-
cího v nazdobeném vánočním stromku. 
Letošní Vánoce budou určitě hezké, jako 
všechny předchozí.

Honza

SPORT
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ŠKOLY

Ilustrace: Anička
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V listopadovém vydání Hornopočernického zpravodaje (Ročník 68) byl jakožto placená inzerce otištěn výše uvedený článek, 
pod nímž je podepsána paní Karla Polydorová a hnutí Společně pro Počernice. Náš postoj k dané problematice jsme vyjádřili 
v říjnovém Hornopočernickém zpravodaji, a to v článku „Rodina Špačkových a areál VELAZ – dezinformace a fakta“. Za tímto 
naším názorem si i nadále stojíme a shodli jsme se, že již nemá cenu na dezinformace a cílené útoky vůči legitimním aktivitám 
naší rodiny znovu obšírně reagovat. Ujišťujeme však, že veškeré naše kroky související s revitalizací areálu VELAZ budou vždy 
vedeny s respektem a pokorou k odkazu našich předků a snahou o zachování dobrého jména a pověsti naší rodiny.  

 
Jana Sůvová, Dana Bochová a Jiří Špaček ml.

Reakce rodiny Špačkových na článek:  
„PRAVDA A LŽI O VELAZU, PANÍ POLYDOROVÉ 
A HNUTÍ SPOLEČNĚ PRO POČERNICE“ 

WWW.KUNASEK.CZ    KUNASEK@KUNASEK.CZ

ANTIVIROVÉ PROSTŘEDÍ



••  Přiděluje zakázky bez poptávek, což je v rozporu s interní směrnicí úřadu 
(příklad – participativní rozpočet - fasáda knihovny - v hodnotě 600 tis. 
Kč zadána bez poptávky, software pro on-line podávání žádostí o dotace 
ve výši 600 tis. Kč zadáno bez poptávky a bez rozhodnutí rady MČ). 

••  Neuplatňuje pokuty ze smluvních vztahů plynoucí z porušení smluv, ve pro-
spěch MČ (Park Jizbická, hřiště v Lukách). Způsobuje tím tak nehospodárné 
jednání a špatnou péči o majetek MČ.

••  Zavádí cenzurní prvky pro příspěvky na oficiálních facebookových stránkách 
Horních Počernic a neodpovídá občanům ani zastupitelům na jejich dotazy. 

••   Neřeší nezákonná obohacení soukromých firem a spolků na úkor MČ Praha 20. 
Opět svým jednáním způsobuje finanční ztráty na úkor veřejných prostředků.

••   Ukončila soudní spor v rozporu se zákonem o hl. m. Praze (zpět vzetí žaloby 
na TJ Sokol, bez rozhodnutí ZMČ Praha 20).

••  Nestará se s péčí řádného hospodáře o svůj majetek. Odmítla možnost 
odkoupení stavebních pozemků pod objekty (sklady) místního hospodářství 
za výhodnou cenu a ponechala tak naše stavby na cizích pozemcích.

••   Nehájí zájmy občanů Horních Počernic - „Petice za změnu územního plánu 
v lokalitě Nad Palečkem“, radní MČ Praha 20 (Ing. Jindřich Jukl, Bc. Jaro-
slav Kočí) neinformovali kolegy zastupitele, ani samotné petenty o termínu 
konání projednání petice na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Oba byli přítomní 
jednání na magistrátu, ve prospěch petentů však neřekli ani slovo. 

K odvolání naší Rady MČ Praha 20 nebyly žádné důvody, 
proto bylo třeba nějaké vymyslet. Ostatně, zhodnoťte 
sami, co se nové radě podařilo změnit a jak nové koalič-
ní uskupení pracuje a plní svá prohlášení a sliby.
Důvody k našemu odvolání a současnost.

••  oddalování konstruktivního  jednání s vlastníkem pozemku části sběr-
ného dvora, což vedlo k omezení provozu a zbytečným finančním nákla-
dům na následné úpravy. Od 25. 2. 2020 - BEZE ZMĚNY.

Ostatně posuďte sami:

••  23. 3. 2020 - Rada MČ Praha 20 si uložila úkol kontaktovat zástupce vlast-
níka pozemku.

••  1. 4. 2020 - Radní MČ Praha 20 si navzájem předali informace o plánované 
schůzce se zástupcem vlastníka dne 3. 4. 2020.  

••  17. 4. 2020 – Radní MČ Praha 20 se opět vzájemně poinformovali o schůz-
ce se zástupcem investora s tím, že již dále nebudou činit kroky k dořešení 
bezdůvodného obohacení a odloží podání žaloby na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

SITUACE SE NA SBĚRNÉM DVOŘE NEZMĚNILA. Soukromý pozemek je stále 
stejně ohrazen. Příjezd a výjezd je tak, jak jsme ho zavedli, a to beze změny. 

Chceme tímto vyslovit nedůvěru nové Radě MČ Praha 20 
za její dosavadní činnost. Příklady uvádíme níže:

Ostatně posuďte sami:
V září 2020 se píše ve Zpravodaji, že pan Ing. Čáp připravuje nový statut a „bez cenzury“. 
V březnu 2020 přitom na webu MČ Praha 20 bylo (tedy o 6 měsíců dříve) uvedeno následující: „RADA PROJEDNALA NÁVRH NOVÉHO STATUTU HPZ“  
a dále uvádí... Předložený návrh novely Statutu HPZ vrací zpět do HPZ příspěvky zastupitelů... Mezitím v červnu 2020 byl publikován rozhovor s panem mís-
tostarostou Ing. Čápem na e-zpravodaji Horních Počernic, kde se pro změnu uvádí: „Začnu odzadu – do Zpravodaje bych rád vrátil možnost všech zastupitelů 
publikovat své příspěvky, a to v původním rozsahu, cenzurní prvky dnešního statutu nepovažuji za žádoucí...
A jaký je výsledek? Nový statut HPZ schválila Rada MČ Praha 20 teprve dne 30. 9. 2020.

••  neuvážené až účelové personální změny bez ohledu na to, že odchodem 
některých zaměstnanců ztrácíme kvalifikované a spolehlivé pracovníky 
Od 25. 2. 2020 - BEZE ZMĚNY. Zřejmě nové vedení radnice nemělo potře-
bu tak kvalifikované a spolehlivé pracovníky vracet zpět. Sami pak v úče-
lových personálních změnách pokračovali, ale to už dle svých vlastních 
představ a potřeb! 

••  a další problémy, které však nelze v  tomto krátkém čase dostatečně 
pojmenovat. O těch jsme se již nikdy nedozvěděli nic. Asi opravdu nešly 
pojmenovat!

Vše výše uvedené jen potvrzuje, že důvodová zpráva k našemu odvolání 
měla pouze jediný účel. Nás, zastupitele Společně pro Počernice a HOP, 
pouze poškodit a pomluvit. Slova, kterými zastupitel P. Wágner (Šance pro 
Počernice) při našem odvolání zdůvodňoval změnu, jsou přesným popisem 
aktuálního chování a jednání současného vedení MČ Praha 20, které zavádí 
cenzuru, nestandardní a netransparentní praktiky v chodu úřadu. 

••  zastavení investic do obecního majetku a projektů  
(např. projekt „Podaná ruka“). Od 25. 2. 2020 - BEZE ZMĚNY.

••  neposkytování informací opozičním zastupitelům,  
neodpovídání na některé interpelace. Od 25. 2. 2020 - BEZE ZMĚNY. 
Připomínáme zde například dvouměsíční martyrium za získání zápisů 
z jednání Rady MČ. Odpovědi na interpelace našich nových radních zcela 
míjejí podstatu dané otázky v interpelaci a věnují se jiným informacím. 
Výpisy z jednání Rady MČ jsou zveřejňovány na webu MČ opožděně bez 
dodržení zákonné lhůty. 

••   nedořešení  důležitých  témat  v  oblasti  dopravy  a  opravy  komunika-
cí  (např.  Náchodská,  Třebešovská).  Od  25.  2.  2020  -  BEZE  ZMĚNY.  
Náchodská: V červnu požádal projektant náš úřad o zajištění souhlasu 
za pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví MČ Praha 20.  Jeho požadavek 
zůstal bez odpovědi, proto za dva měsíce (v srpnu letošního roku) projektant 
urgoval na úřadě vydání souhlasu za pozemky dotčené stavbou ve vlastnic-
tví MČ Praha. Dne 27. 10. 2020 požádala paní Polydorová vedení radnice, 
aby tuto skutečnost neprodleně napravilo. TŘEBEŠOVSKÁ: Investor hl. m. 
Praha. Již v době našeho působení v Radě MČ Praha 20 byl znám předpo-
kládaný harmonogram zahájení prací, který investor směřoval ke konci roku 
2020 a tak se také stalo. Před tím jsme však s občany celé ulice Třebešov-
ské vedli jednání. Řešili jsme společně jeho zásadní nedostatky, například 
chybějící vjezdy na pozemky, parkovací místa a mnohé další. Kompletní 
materiál připomínek paní Polydorová předala vedoucímu OHSaI. Připomínky 
občanů, jak řekl, budou řešeny v rámci realizace stavby. 

••   schválení nového statutu HPZ omezujícího příspěvky zastupitelů a prak-
ticky zavedení cenzury POZOR !!! Změna bude až od 1. 1. 2021. Se změ-
nou statutu Zpravodaje se tak moc nespěchalo a možná právě proto, že jim 
naše tzv. „zavedení cenzury“ zkrátka vyhovovalo. Tedy změna nastane až 
téměř po roce od našeho odvolání.

Důvody k našemu odvolání,  
aneb návrat starých nepořádků.
Do konce roku zbývá už jen pár týdnů, a to je i pro nás doba,  
která nás přiměla k bilancování, jak moc se tento rok novému 
vedení vydařil či nikoliv. Shrneme tedy fakta, skutečnosti, činnost či 
nečinnost, schopnost či neschopnost naší nové Rady MČ Praha 20. 

Karla Polydorová, Společně pro Počernice
a Alena Štrobová, Hnutí občanů Počernic
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz aktuální otevírací doba 

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan
P4H 60 kapslí

Vitamin C + zinek
30+15 tablet

Bioaktivní Vitamin D3 Pearls 
obsahuje 20 mikrogramů vitaminu 
D3 v jedné kapsli. Pomáhá udržovat 
správnou funkci imunitního systému 
a normální stav kostí a zubů.

597 Kč

69 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

Doplněk stravy ve formě cucavých 
tablet s vysokým obsahem Vitamin 
C, zinkem, echinaceou a šípkem. 
Výrobek přispívá ke správnému 
fungování imunity.

155 Kč

Vitamín D3
40 kapslí

Rostlinný lék v podobě potahované 
tablety, jejichž účinnou látkou je vysušený 
extrakt z kořene rostliny Pelargonium 
sidoides. Užívá se k léčbě akutního 
zánětu průdušek, který nevyžaduje 
podávání antibiotik.

Výživový doplněk, obsahující přírodní 
Imunoglukan a vitamin C, který přispívá 
ke správnému fungování imunitního 
systému, ke snížení vyčerpání a únavy 
a k ochraně buněk před stresem.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

Email: info@ocnioptikahp.cz

Darujte svým
 blízkým ostrý zrak

Tel.: 281 865 665

Vytvoríme Vám dárkovou poukázku 
na míru. Napište nám nebo zavolejte 

a my se o vše postaráme.

INZERCE
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McDonalds v Horních  
Počernicích hledá kolegy 
na brigádu i HPP

• Odměna až 25.800 Kč
• Směny si plánujete podle sebe
• Sleva na stravování
• Skvělý kolektiv
• Benefit karta s velkým množstvím výhod

V případě zájmu volejte 604 759 344 nebo pište 
na vaclav.hurt@cz.mcd.com

INZERCE
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INZERCE

Uzávěrka pro inzerci  
i redakci je vždy k 10. dni  
měsíce do 12.00 hod.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, Ročník 68, prosinec 
2020 (vychází měsíčně, kromě 
letních prázdnin). Periodický tisk 
územního samo správného celku. 
Náklad 6 400 ks.

VYDAVATEL: MČ Praha 20, REGI-
STRACE povolena Magistrátem hl. 
m. Prahy pod číslem MK ČR E 12559

SÍDLO VYDAVATELE: MČ Praha 20,
Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní 
Počernice, IČO: 00240192

REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,  
e-mail: redakce@pocernice.cz 
www.pocernice.cz

REDAKČNÍ RADA: Místopředseda: 
Jan Brunner, Mgr. Iva Rosová, Klára 
Pazderková, Mgr. Petr Venclíček, 
Růžena Beránková

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 
Vojtěch Jasanský. Není-li uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.

PŘÍJEM INZERCE: po, st, pá:  
9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod., 
jinak po telefonické domluvě  
na tel.: 281 860 130,  
infocentrum@chvalskyzamek.cz  
Články odeslané po uzávěrce 
nebudou přijaty do tištěného 
Zpravodaje. Za obsahovou 
a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí 
odrážet názor redakce. Autorská 

práva vyhrazena. Přetisk pouze se 
souhlasem vydavatele. Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Nevyžádané příspěvky a fotografie 
se nevracejí. Neoznačené fotografie: 
archiv. NEPRODEJNÉ 
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400

Servis, revize plynových spotřebičů –
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818

Odhady, posudky pozemků
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588

! Odvoz starého nábytku na skládku !
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vyklízení 
bytů, sklepů atd.
Stěhování. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056

Autoškola TRIUMF 
H. Počernice Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz, 
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333                                                

Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení.
M. Trnka, tel: 775 961 432 

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích.
604 617 788

Bazény www.greenlion.cz
Internetový prodej a výdejna Jasenná 8, 
Horní Počernice. Vše pro bazény, nejširší 
sortiment, garance nejnižších cen na trhu.
S námi postavíte i zrenovujete bazén 
nejlevněji. Prodáváme maloobchodně 
i velkoobchodně a to i o víkendech 
a svátcích. 
Tel: 606 436 076

Oprava žaluzií – výměna vodicích lanek 
– nové žaluzie – vertikální žaluzie na 
lodžie – seřízení plastových oken a dveří.
Sítě proti hmyzu.
tel: 733 720 950, pavel.janci@email.cz

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě CLIMAX.                     
Mail: p.mikez@hotmail.com, 
tel: 607 719 539

Půjčovna nářadí v Horních Počernicích 
přijme pracovníka (i důchodce) 
pro údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737

Koupím originální filmové a hudební 
nosiče (VHS, CD, DVD, MC- kazety, LP 
desky). Mail: vhscddvd@seznam.cz
Tel: 704 142 317

Malování bytu či domu rychle, 
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947       
 
Kácení a řez rizikových stromů. 
Tel.: 606 527 091         
 
Prodám plechovou garáž. Oplocená, 
bez el. HP Chvaly.
Mob. 723 142 897  
 
Přeprava nákladu a stěhování 
po ČR, případ. i do zahraničí.
Tel: 775 901 974




