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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

4. 11. 
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové

 od 17.30 hod.

do 7. 11.
Sv. Josef a sv. Jáchym - sochy barokního 
sochaře Jana Jiřího Bendla

od 12. 11. do 21. 11.
Prodloužený Detektivní týden aneb pátrej 
na vlastní pěst!

14. 11. 
Počernická světýlka – letos jako rodinné 
procházky pohádkovou stezkou  

 od 17.00 do 19.00 hod.

do 21. 11. 
Pohádková země Vítězslavy Klimtové – 
skřítci, strašidla a další pohádkové bytosti 
na Chvalském zámku

od 27. 11. 
Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem 
našich prababiček a pradědečků

od 27. 11.
V ten vánoční čas – Jan Kudláček / kresby 
a ilustrace pro děti

od 27. 11. 
Záblesky svobody aneb konec 80. let  
ve fotografiích Miloše Fikejze

28. 11. 
Adventní trhy, Ježíškova pošta a rozsvícení 
vánočního stromu  od 12.00 do 20.00 hod.

29. 11. 
II. hudební večer – koncert žáků ZUŠ

 od 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

1. 11. 
Sousedské posezení s harmonikou ve Chvalské 
stodole  od 17.00 do 19.00 hod.

6. 11. a 20. 11. 
Burza rybiček  od 9.00 do 12.00 hod.

11. 11. 
Projekt ABBA - koncert mezinárodního 
orchestru (ZUŠ)  od 18.00 hod. 

12. 11.
Koncert: Laura a její tygři  
ve Chvalské stodole 

 od 19.30 hod.

13. 11. 
Dětský maškarní ples  od 15.00 hod.

26. 11. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 17.00 do 19.00 hod.

30. 11. 
Ples seniorů  od 15.00 hod.

DIVADLO

1. 11.  
Karel  od 19.30 hod.

2. 11.  
Zbožňovaný  od 14.00 hod. 

2. 11.
Paralelní matky  od 19.30 hod.

3. 11.  
Kurz manželské touhy  od 19.30 hod.

6. 11. 
Lízinka  od 19.30 hod.

7. 11.   
Alenka a její říše divů  od 15.00 hod.

9. 11. 
Howie a Rookie Lee  od 19.30 hod.

10. 11. 
Manželský čtyřúhelník na horách 

 od 19.30 hod.

11. 11. 
Přání Ježíškovi  od 19.30 hod.

14. 11. 
Pohádka o třech námořnících 

 od 15.00 hod.

13. 11. 
Tři princezny na vdávání  od 15.00 hod.

15. 11. 
Salome  od 19.30 hod.

16. 11.  
Festival pana Rifkina  od 19.30 hod.

18. 11.   
Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti 

 od 19.30 hod.

20. 11. 
Krásné obrázky z Hrozného života 

 od 19.30 hod.

21. 11. 
Příhody Ferdy Mravence  od 15.00 hod.

22. 11.  
*Koncert učitelů ZUŠ  od 18.00 hod.

23. 11. 
Hlas lásky  od 19.30 hod.

24. 11. 
* Beseda s Milošem Škorpilem 
o běhání i životě  od 18.00 hod.

25. 11. 
Pravda  od 19.30 hod.

26. 11.
Encanto  od 17.00 hod.

27. 11.  
O princezně, která ráčkovala  

 od 15.00 hod.

28. 11. 
Snow film fest 2021  od 18.00 hod.

30. 11. 
Vánoční příběh  od 19.30 hod.

DDM

12. 11. – 13. 11.
Nocování plné čar a kouzel

13. 11. 
Dílnička šití  od 10.00 hod.

13. 11. 
Papírové vánoční tvoření  od 14.00 hod.

20. 11.
Výroba adventního kalendáře

26. 11.
Výroba adventních věnců

27. 11.
Vánoční dílny

MUMRAJ

5. 11. 
Burza hraček, sportovních a dětských potřeb

 od 15.00 do 18.00

12. 11. – 12. 12.
Zažij podzim všemi smysly
Venkovní hra 

12. 11. a 13. 11.
Létající workshopy pro děti i dospělé 

 12. 11. od 17.00 do 19.30
 13. 11. od 9.30 do 12.00 

od 15. 11.
Věnce pro radost seniorům 

16. 11.
Vánoční anděl  od 18.00 do 19.30

20. 11.
Rodina spolu aneb Sobota s Montessori

 od 9.30 do 11.30

28. 11.
Tátové a děti spolu - Pěšky za pokladem

 od 10.00 do 15.00

3. 12. 
Mikulášská nadílka v Mumraji

 od 9.00, 10.00 nebo od 11.00 

5. 12. 
Mikulášská družina k vám domů

 od 16.30 do 20.00

OSTATNÍ

4. 11. 
Sedm hvězd nad Náhorním Karabachem

 od 18.00 hod.

6. 11. 
Drakiáda - Louka u ZŠ Ratibořická

 od 13.00 hod.

do 7. 11.
Hry se skřítky – Xaverovský háj u rybníka Eliška

11. 11. 
Korálkové odpoledne  

 od 15.30 do 17.30 hod.

11. 11. 
Naše vztahy II  od 18.30 do 21.00 hod.

14. 11. 
Proměna zámku na Křovinově nám. 
  od 16.00 hod.

24. 11. 
Koncert žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ

 od 18.00 hod.

1. 12. – 24. 12. 
Adventní kalendář se skřítky
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ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé,

tak už k nám do Horních Počernic vstou-
pil podzim. Pro někoho nevlídný čas plís-
kanic, pro jiné příležitost zvolnit a sou-
středit se na první bilancování roku, který 
už začíná směřovat do cílové rovinky.

K zamyšlení a ke vzpomínkám vyslo-
veně vybízejí už Dušičky neboli Svátek 
zesnulých. Tuto intimní českou obdo-
bu bláznivého amerického Halloweenu 
mám upřímně daleko raději, byť se při ní 
nekonají velkolepé akce. Tichá vzpomínka 
na ty, kteří tu dřív byli s námi a na to 
hezké, co jsme s nimi prožili, ve mně vždy 
vzbudí nostalgii.

Právě o Dušičkách se většina z nás 
poprvé přeladí do svátečního nastavení. 
Přece jen ještě zbývá nějaký čas do před-
vánočního shonu, byť se neodvratně blíží. 

Ještě před Černým pátkem, který tento-
krát připadá na 26. listopad a předchází 
adventní neděli, nás čeká další výročí, 
které by nás mělo také inspirovat a přivést 
k zamyšlení.

Letos je to již 32 let, co se po udá-
lostech na Národní třídě změnil režim 
a vykročili jsme do časů svobody, ale také 
odpovědnosti. Těm, kteří zažili listopa-
dové události, pomalu přibývají vrásky 
a naopak se stále rozšiřuje mladší genera-
ce, která už minulý režim nepamatuje. 

Na jedné straně je dobře, že naši 
školáci vnímají středu 17. listopadu spíš 
s ohledem na to, jestli ve čtvrtek a v pá-
tek dostanou ředitelské volno, na druhé 
straně by mělo být na rodičích a prarodi-
čích, aby s nimi tuto významnou událost 
naší historie probírali a připomínali jim ji. 
Ideálně spolu s vlastními vzpomínkami, 
ty totiž mají pro naše děti největší cenu.

Když už jsem se zmínil o blížícím se 
adventu, věřím, že ho letos prožijeme 
v klidnější atmosféře než před rokem, bez 
obav o své zdraví. Pokud hledáte inspiraci 
na adventní výzdobu nebo byste rádi do-
plnili zásobu vánočních ozdob a dekorací, 
naše Zahradní centrum Horní Počernice 
jí jistě bude mít i letos na rozdávání.

Stejně tak se už zase můžeme těšit 
na návštěvu kulturních akcí v naší čtvrti, 
které jsou také vítanou příležitostí sejít se, 
odreagovat se od stresu a na chvíli zapo-
menout na povinnosti. Zkrátka příjemně 
relaxovat a být spolu.

Přeji vám klidné a pohodové podzimní 
dny!

Petr Měšťan, 
starosta

AKTUALITY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dne 20. září 2021 byl na zasedá-
ní zastupitelstva naší městské 
části odvolán pan Ing. Vilém Čáp 
z funkce I. zástupce starosty.

Děkuji mu tak za konstruktivní 
spolupráci a přeji vše dobré nejen 
v rovině osobní, ale i politické.

Petr Měšťan, starosta

DĚKUJEME VŠEM VOLIČŮM 

za hojnou účast v parlamentních 
volbách, děkujeme voličům koalice 
SPOLU za projevenou důvěru, 
které si velmi vážíme.

Za MS ODS 
Horní Počernice: 

Jindřich Jukl

SBĚRNÝ DVŮR
Zastupitelstvo Městské části Praha 20 na svém zasedání  
20. 9. 2021 schválilo majetkoprávní vypořádání 
k nemovitostem mezi městskou částí a soukromým 
vlastníkem s dopadem především na provoz sběrného dvora.
Vlastní majetkoprávní vypořádání má 
podobu směnné smlouvy, která narovnává 
historický stav, kdy každá ze smluvních 
stran užívala v minulosti nemovitos-
ti ve vlastnictví druhé strany. Směnná 
smlouva je s ohledem na výměru smě-
ňovaných nemovitostí s doplatkem ze 
strany městské části, ve výši 351 000 Kč, 
tj. za cenu 4 500 Kč/m2. Počínaje rokem 
2018 bylo snahou samosprávy při všech 
vedených jednáních se soukromým 

vlastníkem pozemků dospět k takové-
mu majetkoprávnímu vypořádání, které 
umožní provoz sběrného dvora ve stáva-
jícím rozsahu, bez jakéhokoliv omezení. 
Chtěl bych tímto poděkovat smluvnímu 
partnerovi, že i přes dlouhotrvající jedná-
ní se nakonec podařilo najít shodu, která 
vyšla vstříc oběma smluvním stranám 
a nastavila oboustranně potřebné majet-
koprávní narovnání v této lokalitě.

Petr Měšťan, starosta
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INVESTIČNÍ ZÁMĚR  
ZAHRADNÍ ČTVRTI  
ROBOTNICE
Ve čtvrtek 29. září se ve Chvalské stodole 
uskutečnilo veřejné projednání investičního záměru 
Zahradní čtvrti Robotnice. Přítomným zastupitelům 
a občanům představili záměr zástupci společností 
BH realty, Farmes Development, Waltham Invest 
a RE Investments, v jejichž vlastnictví jsou pozemky 
navržené k zástavbě v lokalitě Robotnice a budou 
i investorem záměru Zahradní čtvrti Robotnice. 
V lokalitě Robotnice je mimo uvedených společností 
nikoliv nevýznamným vlastníkem co do rozsahu 
vlastněných pozemků i naše městská část.

Lokalita Robotnice leží na západním 
okraji Počernic a v současné době je 
tvořena cca z jedné poloviny ornou půdou 
a z jedné poloviny brownfieldem po býva-
lém drůbežářském provoze. Platný územní 
plán v tomto území připouští relativně 
intenzivní zástavbu v podobě bytových 
domů se čtyřmi nadzemními podlažími. 
Ve směru východ - západ protíná území 
územním plánem vymezená trasa veřej-
ně prospěšné stavby komunikace, která 
by měla tvořit druhé napojení Počernic 
směrem do centra a na Pražský okruh 
(propojení podjezdem na stávající kruhový 
objezd pod IKEA) a odlehčit tak pře-
tížené komunikaci Náchodská. Jednání 
mezi městskou částí a investorem stavby 
má svoji již více než čtrnáctiletou historii 
a vždy byla provázena ze strany měst-
ské části snahou o dosažení konsensu 
v podobě rozsahu (intenzity zástavby), při 
zachování priority komunikačního na-
pojení nové zástavby na veřejně prospěš-
nou stavbu komunikace ústící na Černý 
Most tak, aby nebyla dále komunikačně 
přetěžována Náchodská. Požadované 
shody mezi investory a městskou části 
bylo dosaženo v podobě záměru Zahradní 
čtvrti Robotnice, kdy radou městské části 
byl na jednání 2. 7. 2021 vysloven souhlas 
s koncepcí zástavby v podobě Zahrad-
ní čtvrti Robotnice. Představený záměr 
počítá s výrazně nižším využitím území 
z hlediska kapacity dané platným územ-
ním plánem. 

Této redukce bylo dosaženo tím, že 
územním plánem umožněná výstavba 
bytových domů byla nahrazena indivi-
duálními rodinnými domy, řadovými 

rodinnými domy a jedno až dvoupodlaž-
ními viladomy. Koncept zástavby rovněž 
ctí kontinuitu dříve přijatých usnesení 
rady městské části, kdy obecní pozem-
ky, které jsou součástí řešeného území, 
zůstávají nezastavěny. S výjimkou na nich 
navržených staveb dopravní a technické 
infrastruktury, což ve své podstatě zname-
ná, že i obecní pozemky budou napojeny 
na dopravní a technickou infrastrukturu 
nákladem investora.  

Vyslovení souhlasu s koncepcí zástavby 
Zahradní čtvrti Robotnice je podmíně-
no uzavřením smluvních ujednání mezi 
Městskou částí Praha 20 a investorem 
stavby, které mimo jiné rozčleňují realizaci 
záměru na jednotlivé etapy, kdy ke každé 
jedné etapě je přiřazen konkrétní rozsah 
zástavby (počet rodinných domů a vi-
ladomů) v návaznosti na rozsah veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, která 
musí být investorem vybudována jako 
součást každé etapy. V praxi to znamená, 
že investor nemůže požádat o vydání sta-
vebního povolení na bytové objekty kon-
krétní etapy dříve, než bude vybudována 
veřejná dopravní a technická infrastruktu-
ra přináležející konkrétní etapě. Rozdě-
lení výstavby na jednotlivé etapy sleduje 
splnění konečného cíle, kdy postupnými 
kroky dojde k vybudování kompletní do-
pravní a technické infrastruktury, včetně 
vybudování podjezdu pod Pražským okru-
hem. Prakticky to mimo jiné znamená, 
že při rozdělení stavby na tři etapy nelze 
podat žádost o stavební povolení na stav-
by tvořící součást třetí etapy dříve, než 
bude vydán kolaudační souhlas na stavbu 
podjezdu pod Pražským okruhem.  

Samostatným smluvním ujednáním bude 
řešen bezúplatný převod pozemků z vlast-
nictví investorů do vlastnictví naší měst-
ské části. Společnost Farmes Development 
převede na městskou část zastavitelný 
pozemek, tvořící součást území Zahradní 
čtvrti Robotnice, o výměře 3 200 m2, 
určený územním plánem k vybudování 
veřejné vybavenosti. Společnost Waltham 
Invest. převede na městskou část poze-
mek o výměře cca 1,1 ha, bezprostředně 
souvisejí s řešeným územím Zahradní 
čtvrti Robotnice, s potenciálním využitím 
jako parková zeleň. A konečně společnost 
B. H. realty převede na městskou část 
pozemky nezbytné pro zajištění komu-
nikační prostupnosti územím pro pěší 
a cyklodopravu. Tyto dvě stručně cha-
rakterizované smlouvy budou předloženy 
k projednání v zastupitelstvu městské čás-
ti a po jejich schválení a uzavření budou 
stanoviskem MČ Praha 20, jako účastníka 
řízení na umístění stavby Zahradní čtvrti 
Robotnice.  

Jsem přesvědčen, že vyslovení podmí-
něného souhlasu s koncepcí zástavby Za-
hradní čtvrti Robotnice je pragmatických 
výsledkem všech předcházejících jednání 
mezi městskou částí a investory, kdy 
z pohledu vlastníků pozemků umožní rea-
lizaci jejich investičních záměrů v souladu 
s územním plánem, byť s nižším eko-
nomickým využitím daného území, než 
umožňuje platný územní plán a městské 
části poskytne garanci, že výstavba nebu-
de realizována bez vybudování nezbytné 
veřejné dopravní a technické infra-
struktury. Dle mého názoru má projekt 
Zahradní čtvrti Robotnice ve své stávající 
podobě všechny předpoklady k tomu, aby 
se stal příkladem korektní a oboustranně 
prospěšné spolupráce soukromých vlastní-
ků pozemků a městské části. (Usnesení 
rady městské části ze dne 2. 7. 2021 pod 
číslem RMC/107/24/1950/21 je v plném 
rozsahu veřejně dostupné na webových 
stránkách naší městské části.)

Petr Měšťan,  
starosta

AKTUALITY



ZMĚNA VE VEDENÍ RADNICE

Zastupitelstvo MČ odvolalo na svém zasedání dne 20. 9. 2021 
z funkce 1. místostarosty pana Ing. Viléma Čápa. Současně byl 
odvolán z funkce předsedy Návrhového výboru zastupitelstva 
městské části.

ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2021 
Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 - 2031 
včetně Akčního plánu. Strategický plán je koncepční dokument, 
který formuluje sdílenou vizi rozvoje městské části v dlouhodobé 
perspektivě a stanovuje cíle a priority při řešení klíčových rozvojo-
vých otázek městské části.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet za rok 2020 a souhlasí 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný účet 
za rok 2020 je zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě 
na adrese https://www.pocernice.cz/urad/uredni-deska/?uid=2949.

Rozpočtová opatření:
Rada MČ
1)  přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ na terénní 

úpravy parku Jizbická ve výši 100,0 tis. Kč; ve výši 9,7 tis. Kč 
(odpisy MŠ Chodovická); ve výši 283,1 tis. Kč (pořízení vstup-
ních posuvných dveří ÚMČ) a pořízení vánočního osvětlení 
ve výši 454,3 tis. Kč;

2)  přijala do rozpočtu MČ účelovou neinvestiční dotaci ze státního 
rozpočtu z MŠMT na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ 
Praha 20 (MAP II) ve výši 221,5 tis. Kč se spoluúčastí MČ 5 %; 
z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci 
lidem bez domova na lokální úrovni ve výši 170,0 tis. Kč; ze 
státního rozpočtu z MPSV na podporu registrovaných sociál-
ních služeb, poskytovaných občanům hl. m. Prahy ve výši 634,4 
tis. Kč; ze státního rozpočtu z MF na úhradu výdajů vzniklých 
v souvislosti s konáním voleb do PS Parlamentu ČR v roce 2021 
ve výši 392,0 tis. Kč;

3)  přijala do rozpočtu MČ poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu z MŠMT na akci Místní akční plán 
vzdělávání III MČ Praha 20 (MAP III) ve výši 648,9 tis. Kč se 
spoluúčastí MČ 5 %; ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV 
v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 662,6 tis. Kč.

Dotace: 
1)  Rada MČ 

schválila poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Dům umění 
na podporu uspořádání výstav v roce 2021 ve výši 25 000 Kč; 
panu J. P. na bojové sporty - Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, 

Hand to Hand Combat, Sambo, Kickbox, MMA, Sebeobra-
na ve výši 33 000 Kč a paní M. P. na bojové sporty – Hand to 
Hand Combat, Kickbox, Box, Sebeobrana ve výši 33 000 Kč.

2)  Zastupitelstvo MČ 
schválilo poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na podpo-
ru akcí pro rodiny v Horních Počernicích v roce 2021 ve výši 
57 000 Kč; spolku Mumraj, z. s., na projekt Vícegenerační ateli-
éry Mumraje v roce 2021 ve výši 30 000 Kč; spolku BikeRanch 
Team, z. s., na projekt BikeRanch Team – Juniorský cyklistický 
oddíl - Startovné A teamu v roce 2021 ve výši 100 000 Kč; spol-
ku Kickbox klub, z. s., na sportování dětí a mládeže - pronájem 
tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2021 
ve výši 175 000 Kč a spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s., 
na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu ve výši 400 000 Kč.

Dary:
Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč 
na dofinancování celoroční činnosti spolku Klub seniorů Horní 
Počernice, z. s.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly, na akci 
Hasičský ples.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Rada MČ schválila přijetí peněžního daru v celkové výši 4 992 Kč 
pro FZŠ, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 na úhra-
du stravného ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022, pro 
jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny a pro Základní školu, Praha 
9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 v celkové výši 102 648 Kč 
na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022, 
pro 18 žáků ze sociálně slabých rodin, vždy od dárce Women for 
Women, o. p. s.

Rada schválila omezení provozu mateřských škol v měsíci prosinci 
2021 v období vánočních prázdnin. Po dobu vánočních prázdnin 
bude zajišťovat provoz ve dnech 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12. 
a 31. 12. 2021 Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodo-
vická 19000000.

Rada MČ vzala na vědomí rezignaci a ukončení pracovního 
poměru stávající ředitelky Místní veřejné knihovny, paní B. B., 
poděkovala jí za dlouholetou spolupráci a současně vyhlásila vý-
běrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Místní veřejné 
knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754.

MAJETEK

Zastupitelstvo MČ schválilo směnu pozemků v areálu sběrného 
dvora s doplatkem ve výši 351 tis. Kč ze strany Městské části Pra-
ha 20 a uzavření směnné smlouvy s panem J. P.

INFORMACE  
Z RADNICE
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Rada MČ schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu bočních 
vchodových dveří do objektu Jívanská 647 (u rampy pro ZTP) 
za automatické posuvné dveře se společností SPEDOS ADS, a. s., 
za cenu 233 930 Kč bez DPH.

Rada MČ prodloužila souhlas s dočasným zřízením odběrového 
místa covid-19 v části nebytových prostor Místní veřejné knihovny 
po dobu 1. 10. 2021 až 31. 12. 2021.

Rada MČ vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 
22. 9. 2021) ve výši 714 978,89 Kč.

Rada MČ schválila změnu rozsahu propachtovaných obecních 
pozemků dle uzavřené pachtovní smlouvy č. S/120/17/0056 ze dne 
3. 7. 2017 a uzavření dodatku ke smlouvě.

Rada MČ schválila vyřazení notebooku Lenovo NB IdeaPad, 
inv.číslo 2/5304 z roku 2012 z evidence majetku Místní veřejné 
knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, z důvo-
du nepotřebnosti zařízení v organizaci a převod tohoto majetku 
do evidence zřizovatele s následným darem paní ředitelce B. B. 
u příležitosti odchodu do důchodu.

INVESTICE

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce Obnova Nolčova parku - veřejné 
osvětlení se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové 
ceny. 

VÝSTAVBA

Rada MČ vyjádřila souhlasné stanovisko s provedením stavby 
Horní Počernice K45-obnova kNN, kVN, OPTO ul. Ve Žlíbku 

na obecních pozemcích KN parc. č. 4292, 4540/1, 4233/2, 
4233/1, 4241/5, 702/1, 786/1,786/221, 3898/1; s umístěním 
a provedením stavby Praha 20 – Šestajovice – demontáž  
v. v. na pozemku KN parc. č. 4106/52.

INFORMATIKA

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na dodávky Elektronický požární systém pro budovy 
úřadu MČ Praha 20 s Ing. Jánem Šajbanem, IČ 03757447, s na-
bídkovou cenou 1 276 907,00 Kč bez DPH.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ zrušila výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby Sekání travnatých porostů na území Horních 
Počernic pro rok 2021 z důvodu podání pouze jedné, ekonomic-
ky nevýhodné nabídky a schválila jeho opětovné vypsání.

DOPRAVA

Rada MČ souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zimní 
údržby na komunikacích Hartenberská - Stoliňská – NN 3082 
a Do Svépravic - Na Svěcence s TSK hl. m. Prahy.

ZMĚNA STATUTU HL. M. PRAHY V SOUVISLOSTI 
S PŘIJETÍM ZÁKONA Č. 269/2021 SB., 
O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH

Rada MČ se seznámila s návrhem OZV hl. m. Prahy, kterou 
se v návaznosti na přijetí zákona č. 269/2021 Sb., o občanských 
průkazech, mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasůcelkem zpr. v %

12 12 100 10 998 7 934 72,14 7 929 7 855 99,07

Strana Platné hlasy
Předn.
hlasy

číslo název celkem v %

1 Strana zelených 59 0,75 X

2 Švýcarská demokracie 17 0,21 X

3 VOLNÝ blok 67 0,85 X

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 426 5,42 X

5 Česká str. sociálně demokrat. 327 4,16 X

6  Volte Pr. Blok www.cibulka.net 9 0,11 X

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 5 0,06 X

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 217 2,76 X

9 Aliance pro budoucnost 13 0,16 X

10 Hnutí Prameny 10 0,12 X

11 Levice 4 0,05 X

Strana Platné hlasy
Předn.
hlasy

číslo název celkem v %

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 339 4,31 X

13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 2 950 37,55 X

14 SENIOŘI 21 16 0,20 X

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 3 0,03 X

16 Koruna Česká (monarch. strana) 8 0,10 X

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 1 392 17,72 X

18 Komunistická str. Čech a Moravy 285 3,62 X

20 ANO 2011 1 674 21,31 X

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 27 0,34 X

22 Moravané 7 0,08 X

VÝSLEDKY VOLEB V HORNÍCH POČERNICÍCH
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V každé domácnosti se vyskytuje větší či menší množství použitých rostlinných 
olejů či tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do kanalizace.
Odpadní tuky a oleje se sráží na kana-
lizačních trubkách a ucpávají je. Jejich 
přítomnost v odpadních vodách má také 
negativní dopad na životní prostředí. 
Přitom následně mohou být dál využity, 
například v energetice a přispět k šetření 
přírodních zdrojů.

Do tříděného odpadu patří všechny 
jedlé oleje a tuky, které používáme doma 
při přípravě jídla. To znamená veškeré 
oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, 
ryb, salátů, fondue, sýrů či hub nakláda-
ných v oleji nebo marinády na grilování 
a samozřejmě ze smažení a grilování.

Zatím bylo možné oleje a tuky bez-
platně odevzdávat po celý rok ve sběrném 
dvoře, 3x ročně je organizovaný MHMP 

mobilní sběr nebezpečného odpadu, který 
tyto oleje také odebírá. 

Na základě podnětů občanů se Městská 
část Praha 20 – Horní Počernice v roce 
2019 rozhodla v rámci nastoupeného 
trendu třídění odpadů a ohleduplného 
chování k životnímu prostředí zkušebně 
sbírat tyto oleje na stanovištích separova-
ného odpadu v ulici Libošovická a Pavli-
šovská. V současné době ve spolupráci 
s Odborem ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy bylo vytypováno 7 stanovišť 
na separovaný odpad, kde během října 
byly firmou Viking group, s. r. o., umístě-
ny nádoby na sběr jedlých olejů o objemu 
240 l a v intervalu cca 1x za měsíc  nebo 
dle aktuální potřeby budou vyváženy. 

Jedná se o tato stanoviště:
0020/011 Lukavecká 500
0020/026 Harcovská 1555
0020/027 Šplechnerova 896/22
0020/032 Jeřická 1991
0020/033 Lipí 1865
0020/041 Ve Žlíbku 296
0020/042 Rajhradská 3016/14

Do nádob vhazujte pouze plastové láhve 
s jedlým olejem pečlivě uzavřené. Motoro-
vé oleje, maziva, obaly, zbytky jídla a skle-
něné obaly do této popelnice nepatří.

Marie Novotná, 
Odbor životního prostředí a dopravy

+ sleva 40% na vsechny typy skel

U NAS NEPADa

LISTI, ALE CENY

U NAS NEPADa

LISTI, ALE CENY
+ sleva 40% na vsechny typy skel

*Sleva platí pri kompletní zakázce a do vyprodání zásob na všech pobockách OOHP.
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz Více informací na:

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan

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

550 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

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.

250 Kč

Vitamín D3
80 tablet

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.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

P4H 60 kapslí

oční optika
Horní Počernice

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 15:00

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI SBĚRU 
POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

INZERCE
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Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Horních Počernicích provozuje již dlouhá 
léta MČ Praha 20, Odbor místního hospodářství a jistě mnoho z vás 
již mělo příležitost jej navštívit. Chtěli bychom vás informovat 
o změně, kterou jsme připravili v souvislosti s naším přáním 
zjednodušit vám orientaci v tomto objektu při třídění odpadu,  
se kterým se takto nakládá v souladu s platnou legislativou.

V prostorách sběrného dvora v ulici 
Chvalkovická 3 jsou na nádobách u zá-
kladních komodit nově vylepeny obe-
znamující instrukce, a to nejen v českém 
jazyce, ale i v několika cizích jazycích. 

Na těchto informativních vývěskách 
je výčtem uvedeno, co do dané nádoby 
patří a co nikoliv. Proto s touto novin-
kou k vám přicházíme i prostřednic-
tvím tohoto čísla Hornopočernického 
zpravodaje, kde vás chceme s uvedeným 
seznámit a objasnit možnosti využití 
jednotlivých nádob nejen na sběrném 
dvoře, ale v rámci celé naší městské čás-
ti, kde vývěsky naleznete ve stejné formě 
a provedení.

PAPÍR: 
Do modré nádoby (kontejneru) patří: 
noviny, časopisy, sešity, kancelářský 
papír (včetně spon a svorek), reklamní 
letáky, knihy – bez potažených hřbetů, 
brožury, papírové krabice – rozložené, 
vlnitá lepenka, čisté papírové obaly 
a sáčky. 

Do nádoby nepatří: mastný a jinak znečiš-
těný papír, papírové kapesníky a ručníky, 
papírové pleny, uhlový (propisovací papír), 
voskový papír, pauzovací papír, dehtový 
papír, vícevrstvé obaly (nápojové kartony).

PLASTY: 
Do žluté nádoby patří: stlačené PET lahve 
(víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotaže-
ná), igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, 
kelímky od potravin (obaly není nutné před 
vhozením do sběrných nádob vymývat), 
mikrotenové sáčky, vypláchnuté plastové 
nádoby od mycích prostředků, polystyren.

Do nádoby nepatří: znečištěné plastové 
nádoby, guma, molitan, kabely, PVC, pne-
umatiky, linolea a jiné podlahové krytiny, 
textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, 
vícevrstvé obaly (nápojové kartony).

SKLO: 
V rámci sběrného dvora se jedná o ple-
chové nádoby, které nejsou v barevném 
provedení. 

V rámci sběrného dvora můžete odložit 
sklo čiré i barevné (pokud v místě není 
organizován oddělený sběr čirého skla), 
nevratné skleněné lahve od nápojů, velké 
skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné 
vázy, sklenice, dózy apod. 

Do nádoby nepatří: zrcadla, drátěné sklo, 
autosklo, keramika a porcelán, žárovky, 
zářivky a výbojky, televizní obrazovky 
a počítačové monitory, lahvičky od léčiv.    

Mimo prostory sběrného dvora, tj. v rám-
ci stanovišť na území MČ Praha 20 jsou 
tyto nádoby dvoubarevné, a to v provedení 
bílá a zelená. Do bílé části nádoby patří: 
čiré sklo. Do zelené části nádoby patří: 
barevné sklo. 

NÁPOJOVÉ KARTONY:
Do černé nádoby s oranžovým víkem pa-
tří veškeré vícevrstvé obaly (tzv. krabice) 
od nápojů, mléka, mléčných výrobků, 
džusů, vín a dalších potravin (vyprázdně-
né a stlačené).

Do této nádoby nepatří: jiné obaly od ná-
pojů (sklo, plasty, plechovky), nápojové 
kartony znečištěné nebezpečnými látkami 
(např. jejich dalším použitím při natírání, 
lakování, lepení apod.), nevyprázdněné 
nápojové kartony.

Vojtěch Šimáček,  
vedoucí Odboru místního hospodářství

Eva Alexová, místostarostka

JAK TŘÍDIT  
ODPAD?
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ZMĚNA 
PROVOZNÍ DOBY 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 
A SPORTOVIŠŤ
NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ 
KOMISE SPORTU RADA MČ PRAHA 
20 NA SVÉM JEDNÁNÍ SCHVÁLILA 
ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ 
NA SVÉM ÚZEMÍ. DĚTSKÁ 
HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ JSOU 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY OTEVŘENA 
CELOROČNĚ.

Vojtěch Šimáček, 
vedoucí Odboru místního hospodářství

Jedná se  zejména o odklízení sněhové 
pokrývky a ošetření posypem. K tomu, 
abychom mohli tuto činnost zajistit 
v plném rozsahu a ke spokojenosti všech, 
je potřebný i vstřícný krok, kterým je vy-
varování se situace špatně zaparkovaného 
automobilu či umístění nádob na směsný 
komunální odpad tak, že zasahují do ko-
munikace či stojí uprostřed chodníku. 
Za vaši pomoc budeme rádi, neboť takto 
připravené nádoby bývají mnohdy vlast-
níky vyvezeny již v podvečer před dnem 
svozu a dojde-li k napadnutí sněhu v noč-
ních hodinách, musí posádka techniky 
při úklidu vystupovat a tyto nádoby 

přemisťovat tak, aby mohla v úklidu 
pokračovat dál. Četnost takto postave-
ných nádob je vysoká. Pokud by však byla 
nádoba prvotně umístěna např. na okraj 
pásů zeleně, pomůže nám to a naše práce 
se tím i zrychlí. A co se týká nevhodně 
zaparkovaných automobilů? Zde již posád-
ka nemá možnost zjednání nápravy a daný 
úsek chodníku v tomto důsledku bohužel 
nelze vyčistit, což vede ke vzniku bariéry 
sněhu, která pak následně brání pohodlné 
chůzi všem.

Vojtěch Šimáček, 
vedoucí Odboru místního hospodářství

ZIMNÍ ÚDRŽBA 
CHODNÍKŮ  
A KOMUNIKACÍ

•  Výtvarná dílna v DDM – možnost vytvoření vlastnoručního 
draka či jiného létajícího předmětu, nutnost registrace 
na webu DDM. 

•  Po zhotovení výrobku přesun na  louku u ZŠ Ratibořická, 
kde bude probíhat pouštění draků. 

•  S sebou: draka, buřty, teplé oblečení a dobrou náladu.

• Teplé nápoje pro děti i dospělé zajištěny.

• Odměny za vlastnoruční výrobky.

Dům dětí a mládeže společně s Komisí sportu, mládeže 
a volnočasových aktivit MČ Praha 20, Vás zvou na

DRAKIÁDU aneb 
VÍTR V KAPSE…
Sobota 6. 11. 2021. Akce startuje ve 13.00.

ODBORY

Welcome back, students!
B E E C H T O W N  I N T E R N A T I O N A L  S C H O O L

Y O U R  T E A C H E R S  W I S H  Y O U  A  G R E A T
S C H O O L  Y E A R  A H E A D !

WE'VE PREPARED LOTS OF FUN
ACTIVITIES FOR YOU!

S E E  T H E  L I S T  O N  R E A L L Y G R E A T S I T E . C O M

Benefiční koncert 
na Chvalském zámku 

 
 
 

 

21. 11. 2021 v 17:00

 

na podporu azylového domu pro  rodiny s dětmi
 v Horních Počernicích

Z a š t i ť u j e :  R K F  p ř i  k o s t e l e  s v .  L u d m i l y  n a  C h v a l e c h

U č i n k u j í c í :  C h l a p e c k ý  s b o r  B r u n c v í k  -  p o d  v e d e n í m  s b o r m i s t r y n ě  
p a n í  L e n k y  M E N S a  P i š t ě c k é

C a n t a b i l e  p ř i  Z U Š  H o r n í  P o č e r n i c e  -  p o d  v e d e n í m  s b o r m i s t r y n ě  
p a n í  M a r i e  R Ö d e r

t a n e č n í k  L u k á š  P e t r u s

H o s t e m  v e č e r a  b u d e  p a t r o n k a  a z y l o v é h o  d o m u  V i l m a  C i b u l k o v á

V s t u p n é :  2 5 0 K č  d o s p ě l ý ,  1 0 0 K č  d ě t s k é

Přestože právě nyní listujete listopadovým vydáním 
Hornopočernického zpravodaje a podzim je v plném proudu, 
Odbor místního hospodářství se připravuje na zimní období, aby 
nejen vám, občanům Horních Počernic, ale i jejich návštěvníkům, 
zajistil údržbu na vybraných komunikacích a chodnících, které 
zajišťuje, a to stejně tak, jako tomu bylo i v loňském roce. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městská část Praha 20 pořádá Vítání 
občánků pro děti cca 10 měsíců staré, 
zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu 
dětí narozených v daném období. Maxi-
málně vítáme děti do jednoho roku věku. 
Pozvánka není posílána automaticky. 

Přihlášku na Vítání občánků naleznete 
na https://www.pocernice.cz/potre-
buji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo při 
osobním vyzvednutí na Odboru živnos-
tenském a občanskosprávních agend, 
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat 
také příjmení matky, protože v mnoha 
případech není totožné s příjmením dítěte 

a pozvánku by nebylo možné do-
ručit. Vítáme děti pouze z městské 
části Praha 20. Vítání občánků 
není povinné, je to ryze dobrovol-
ná akce. 

Vítání občánků se koná v areálu 
Chvalské tvrze. 

Kontaktní osoby: Hana Vostrá, 
tel.: 271 071 607, e mail:  
vitani@pocernice.cz,  
Martina Krátká, tel.: 271 071 657,  
e-mail: vitani@pocernice.cz.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ  
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Bísek Tomáš
Budská Věra
Bydžovská Blanka
Coubal Vladislav
Dolnáková Libuše
Dvořáková Věra
Fabiánková Vlasta
Foubík Pavel
Fürbachová Jana
Holcová Milena
Janáček Stanislav
Janáčková Jaroslava
Jirková Milena
Klementová Daniela
Kopejtková Hana
Kordová Věra
Kotová Eva
Kovaříková Ludmila
Králíčková Jaroslava
Ledvinka Jaroslav
Lukešová Božena

Luxová Vlasta
Malinová Jana
Málková Anna
Mašková Jarmila
Mlejnková Miluše
Moravec Bohumil
Nechánská Eva
Novák Václav
Peterková Jana
Polák Jan
Procházka Miroslav
Rakušan Antonín
Říhová Ivana
Sedláčková Vlasta
Sládková Helena
Soukupová Hana
Stehlíková Marie
Straka Čestmír
Strnadová Helena
Šeborová Marie
Šmída Petr

Štický Karel
Šulcová Julie
Tachecí Alena
Urichová Hedvika
Vančura Josef
Vaňková Alžběta
Veverková Alena
Volf Josef
Vomáčková Marie
Vopařil Tomáš
Wágner Jan
Zajíčková Marie

BLAHOPŘEJEME:

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, 
kteří se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto 
jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. 
Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁ-
TE zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište 
na e-mail: vitani@pocernice.cz. 

INFORMACE PRO JUBILANTY

PONDĚLÍ 1. LISTOPADU  
KLUBOVNA-DOMEČEK
Začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 1. LISTOPADU  
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod., 
do 19.00 hod.

ÚTERÝ 2. LISTOPADU  
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Zbožňovaný, Divadlo Horní Počernice, 
začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 3. LISTOPADU VYCHÁZKA
Z Běchovic do Dolních Počernic - cca 4 km, 
sraz ve stanici nádraží Běchovice střed, bus 
209, 221, v 10.00 hod., vede L. Frouzová

STŘEDA 10. LISTOPADU  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 15. LISTOPADU  
KLUBOVNA-DOMEČEK
Začátek ve 14.00 hod.

ČTVRTEK 18. LISTOPADU  
VÝSTAVA A VYCHÁZKA
Kooperativa – Mistři českého malířství 
+ procházka Karlínem, sraz ve stanici metra 
Č. Most ve 13.30 hod., vede L. Frouzová

STŘEDA 24. LISTOPADU 
 KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ 
Výroba vánočních dekorací, začátek ve 14.00 
hod., vede H. Barcalová

ÚTERÝ 30. LISTOPADU PLES SENIORŮ
Chvalská stodola, začátek v 15.00 hod.

CVIČENÍ V DOMEČKU 
každý čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.

CVIČENÍ V BAZÉNU HLOUBĚTÍN 
každé úterý od 9.30 hod.

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

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru  
živnostenského  
a občanskosprávních 
agend
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16. LISTOPADU – JE TO 
SMUTNÝCH DESET LET,  
CO NÁS OPUSTIL  
VLÁĎA RÁLEK.

MOC VZPOMÍNÁ JEHO RODINA 
A PŘÁTELÉ.

Městská část  
Praha 20  
zve všechny  
místní seniory na 

TRADIČNÍ  
PLES SENIORŮ
který se uskuteční  
dne 30. 11. 2021  
od 15:00 hod ve Chvalské stodole. 

Občerstvení, hudba a dobrá nálada  
jsou zajištěny.

Těší se na vás plesový výbor
Bc. Jaroslav Kočí, Jaroslav Kočí a Eva Alexová

65 LET SPOLU
Dne 10. 9. 2021 oslavili 65. výročí své svatby manželé 
VĚRA a ZDENĚK KRATĚNOVI v obřadní síni 
na Chvalském zámku. Své ano si řekli 5. 9. 1956 
na Křovinově náměstí v Horních Počernicích. Od té 
doby vychovali 2 děti – Věru a Zdeňka, mají 3 vnoučata 
a 4 pravnoučata. Přejeme jim všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví 
do dalších let.

Martina Procházková, 
vedoucí oddělení správních agend / matrikářka

TJ SOKOL ZTRATILA DVĚ SPORTOVNÍ OSOBNOSTI

Ve věku 85 let zemřela dlouholetá členka Sokola, obětavá cvičitelka základní a re-
kreační tělovýchovy a náčelnice LIBUŠE VYHNÁLKOVÁ. Celý svůj život věnovala 
dobrovolné práci s dětmi, pozornost věnovala i dospělým cvičenkám při nácvicích 
na hromadná cvičení žen. Spolu s manželem Josefem vytvořili nezbytnou součást 
a oporu naší tělovýchovné jednoty, celý život pracovali dobrovolně, odměnou jim 
bylo jen uspokojení z pohybu a rozvoj dětí v nejmladších kategoriích.

Ve věku 79 let nás opustil velký tenisový nadšenec ZDENĚK MARTÍNEK. Celý 
život věnoval bílému sportu, byl hráčem i trenérem soutěžních družstev, ve spo-
lupráci s dlouholetým předsedou oddílu Jaromírem Šercem oddíl vedl, pořádal 
tenisové turnaje a organizoval brigády v areálu v Horních Počernicích. I při své 
nemoci na konci života se o rozvoj tenisového sportu u nás velmi zajímal, často 
areál navštěvoval a rád udílel rady mladším sportovcům.Čest jejich památce! 

Výbor TJ Sokol Horní Počernice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Na koncertě

Antonín Dvořák mezi nás vchází,

prvními tóny "Biblických písní".

Když varhany se rozezní,
z kůru andělé k nám sestoupí,

vypráví příběhy, které se staly.

Byla to doba nelehká,
lidé však ve víře vytrvali.
Tedˇ chrámem akordy zní,
duše se chvěje,
z oka volně slza stéká,
v zádech zamrazí.
Každá doba své těžkosti má,
jen víra při životě nás drží -
nikdy neumírá.
Na závěr rejstříky se mění,
tóny v chorál proměňují...
"Nebudeme se báti zlého,
neboť On s námi je,
a nás miluje..."

Dub na podzim

Dube, dube podzimní,
jsi jako král ztepilý,
koruna tvá zlatem září,
diamanty rosa vnáší.
Hrdě hledíš na nebesa,
kdo tě vidí, štěstím plesá.
Sledujeme tě stále,
jak měníš svoji tvář,
nebuď smutný,
bude lépe zas!
Zimní spánek odpočinek dá,
s jarem nová míza
opět ožívá.

Hezké dny přeje,
Olga

Z DOPISŮ 
BÁSNIČKY

DOPISY ČTENÁŘŮ
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V Horních Počernicích jste působil jako 
starosta dlouhých 20 let. Jak na toto ob-
dobí vzpomínáte? Na co jste z dob svého 
působení na radnici nejvíce pyšný a co 
naopak s odstupem času nepovažujete 
za nejlepší rozhodnutí?

Na toto období vzpomínám rád 
a  často. Rád proto, že to byla, zvláště 
v devadesátých letech, doba plná nadšení, 
upřímné spolupráce i důvěry. A často 
proto, že se mi nabízí smutné srovnání 
s dnešní situací v zastupitelstvu Horních 
Počernic. Ale je to bohužel už jen krásné 
vzpomínání. Polistopadová atmosféra se 
už, myslím, ani do naší městské části 
nevrátí. A poznamená to i faktický rozvoj 
obce. A to je přece jeden z klíčových 
úkolů každého zastupitelstva. A dnes – 
cožpak bychom v současném marasmu 
dokázali dobudovat plnou infrastruk-
turu obce, postavili řadu nových budov 
pro školství, kulturu i obecní správu? 
A hlavně vyzvedli z trosek náš zámek 
ve Chvalech – to pro mě osobně přináší 
největší uspokojení. A ptáte-li se na špat-
ná rozhodnutí? Víte, jedním z mých kréd 
v roli starosty, ostatně i v roli obyčejného 
člověka, bylo nedělat chyby. A tak jsem 
všechna zásadní rozhodnutí vždycky 
důkladně vážil a se svými kolegy všechno 
konzultoval. Proto si nepamatuji, že bych 

se dopustil nějakého špatného rozhodnu-
tí. A pokud mi někdo něco vyčítá, např. 
masivní výstavbu skladových hal v tzv. 
obchodní zóně sever, je to jen o úhlu po-
hledu. Kdybychom jako svobodná obec, 
město pobírali všechny daně, které se 
dnes v této zóně vyprodukují, žili bychom 
si jako třeba v nedalekých Benátkách 
a nemuseli se prosit, aby nám Praha dala 
peníze na novou tělocvičnu.

Co Vám v naší městské části dělá nejvíce 
vrásky? 

Určitě mě trápí současná rozhádaná 
atmosféra v zastupitelstvu městské části. 
Takovou já za dvacet let starostování 
nepamatuji. To na straně jedné, na druhé 

straně mě bolí trvalé přehlížení hlavních 
problémů Horních Počernic ze strany 
představitelů hlavního města Prahy. Ne-
pamatuji si, že by nám někdo z primátorů 
či radních v posledních 30 letech nějak 
zásadně pomohl. Výjimkou snad jsou 
pánové Kasl a Bém, kteří nás podrželi při 
nadšené rekonstrukci Chvalského zámku. 
Jinak jsme si museli všechno vydobýt 
sami, včetně pracného zajištění potřeb-
ných financí. To šlo mnohdy až na hra-
nice rozumného zadlužení. Ale vždycky 
jsme všechno řádně splatili. Takové věci 
si dnes vůbec nedovedu představit.

Dlouhá léta jste úzce spojen se Sokolem 
v Horních Počernicích. Jak byste rád 
viděl jeho další rozvoj?

V TJ Sokol HP aktivně působím 
od svého přistěhování do Horních Počer-
nic v roce 1974. Nejhezčí vzpomínky mám 
na vedení tréninků atletiky s hromadou 
nadšených dětí, které uchvacoval nedaleký 
les, kde jsme běhali, cvičili, skákali, špl-
hali atd. A pak samozřejmě výstavba nové 
tělocvičny ve Svépravicích počátkem 80. 
let. Takové nadšení a neuvěřitelně plodná 
aktivita členstva na brigádách – ani to už 
se nikdy nevrátí. Dnes, myslím, jsme již 
mnohem lépe připraveni na své všestran-
né aktivity ve sportech i v základních 

Ivan Liška (ODS) 
nastoupil v roce 
1990 do funkce 
starosty a vykonával 
ji dlouhých 20 let. 
Za tu dobu se mnohé 
změnilo, nicméně 
na polistopadové 
začátky stále rád 
vzpomíná.

SVŮJ ČAS 
NEJRADĚJI TRÁVÍM  
NA SPORTOVIŠTÍCH

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

pohybových aktivitách pro děti a mládež. 
A mohli bychom být ještě aktivnější, 
kdyby bylo v Horních Počernicích více 
tělocvičen.

Kolik má dnes členů a jaké sportovní 
činnosti zahrnuje?

TJ Sokol má dnes přes 800 členů a je 
největším spolkem v Horních Počer-
nicích. V našich řadách organizujeme 
sportovní činnost v atletice, sportovní 
gymnastice, basketbalu, volejbalu, tenisu 
a všestrannosti – tyto oddíly fungují ze-
jména pro děti a mládež. Jen dospělí pak 
sportují v oddílech nohejbalu, stolního 
tenisu a horolezectví. Tady ještě musím 
zmínit i naše nesoutěžní aktivity mezi 

seniory – jde o rekreační tenis, volejbal, 
stolní tenis i cvičení starších žen.

Našli si lidé po lockdownu cestu zpátky 
ke sportu, nebo jste zaznamenali větší 
úbytek členské základny? 

Celé období koronaviru se negativně po-
depsalo na našich celoročních aktivitách. 
Uzavřená sportoviště a omezené shro-
mažďování poznamenalo téměř všechny 
naše sportovní oddíly. Na druhé straně 
pak chválím naše trenérky, které po vzoru 
mimoškolních aktivit organizovaly pro 
své svěřence tréninky tzv. online. Rovněž 
jsem si cenil pohybové aktivity dospělých 
při pohybu v přírodě – běhání, turistiku 
i cyklovýlety. Na naší členské základ-
ně covid nezpůsobil žádné velké ztráty 
– k dnešnímu dni máme více členů než 
před pandemií. Na některé aktivity, např. 
cvičení rodičů a dětí nebo tréninky dětí 
v atletice, basketbalu, volejbalu i sportovní 
gymnastice nám zásadně chybí tréninkové 
prostory v tělocvičnách. Škoda!

V snad již blízké době začne stavba 
sportovní haly. Nicméně pro potřebu 
Sokola chybí i další prostory, například 
jste měli v plánu výstavbu gymnastické 
haly. Jak to s halou vypadá, má tento 
projekt šanci? 

Ve věci výstavby nové tělocvičny říkáte 
„snad”. I já tomu dnes začínám věřit. Ale 

celá ta věc je velkou ostudou naší městské 
části. A každá zastupitelka, která do pří-
pravy výstavby v posledních letech tzv. 
hodila vidle, by se měla stydět. A že to za-
stavení, či zdržení výstavby nové tělocvič-
ny negativně poznamená i další plány, tře-
ba právě výstavbu gymnastické tělocvičny 
ve Svépravicích, je nabíledni. Těžko může 
starosta obce plédovat úspěšně za dvě nové 
tělocvičny, to pochopí každý. Proto mě 
ty obstrukce z posledních šesti, sedmi let 
tak zlobí. Jinak pro vlastní výstavbu nové 
gymnastické tělocvičny letos dokončíme 
dokumentaci pro potřebné územní sou-
hlasy a další povolení stavebního úřadu. 
V žádném případě tak jednota přípravu 
této potřebné investice nezastaví.

Kde v Počernicích nejraději trávíte  
svůj čas?

Svůj čas nejraději trávím na sportoviš-
tích – ve Svépravicích i v tenisovém areá-
lu. I tam jsem zvláště v posledních deseti 
letech nechal kus života. A ještě jedna věc 
mě baví – železniční doprava. A tak rád 
chodím na zdejší nádraží, sleduji pohyb 
vlaků a rád s nimi i jezdím. Je to totiž 
mimo jiné také nejefektivnější osobní 
doprava – za 16 minut jste přímo v centru 
metropole. 

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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Zahradní čtvrť Robotnice s dosud  
nevyřešenou dopravou

V rámci nedávného setkání investorů 
nového stavebního projektu Zahradní 
čtvrť Robotnice s občany ve Chvalské 
stodole jsme se dozvěděli, že připravovaný 
projekt společnosti BH Realty, Farmes 
development, RE Investmens, Waltham 
Investmens stavebně využije 38 % kapacity, 
jakou jim v místě umožňuje územní plán. 
Namísto 1 559 obyvatel se na Robotnici 
počítá s novými 595 obyvateli. Území, jaké 
se původně plánovalo pro výstavbu Alzhei-
merova centra, věnují investoři městské 
části.

Až potud je to opravdu idylka. Doprava 
v oblasti ale stále visí na slibech. A sice 
na realizaci tunelu na komunikaci směrem 
ke kruhovému objezdu u obchodního 

domu Ikea. Měl by dopravě v Horních 
Počernicích pomoci, nicméně zatím nee-
xistuje žádná dopravní studie, která by tuto 
teorii potvrzovala. 

Občané přišli na setkání velice dobře 
připraveni. Svými dotazy mířili právě 
na už tak neúnosnou dopravu v oblasti. 
Upozorňovali na to, že stavba i následný 
příchod nových obyvatel dopravu v lokalitě 

ještě více zkomplikují. Slibům o tom, že 
tunel bude jistě zahrnutý do magistrátních 
investic, pokud investor komunikaci vybu-
duje, nevěřil ani jeden z nich. 
Padaly dotazy na dopravní řešení v průbě-
hu samotné stavby, možnost jednosměr-
ného provozu v ulici Na Chvalce a hlavně 
zásadní zvýšení dopravní zátěže v ulici 
Božanovská, které si nikdo z nás neumí 
představit. Přetížená je už nyní. Zaujalo 
nás i tvrzení pana starosty Měšťana, že po-
zemky městské části na Robotnici jsou tak 
hodnotné, že je škoda mít tam pouze zeleň. 
Hopáci se naopak domnívají, že lidé v Hor-
ních Počernicích ke svému životu na rozdíl 
od hal, dálnic a dalších developerských 
projektů zeleň jednoznačně potřebují. 

Alena Štrobová a Bety Cibochová,  
zastupitelky Hnutí občanů Počernic

Jak řeší MČ Praha 20 záplavy a závady 
parku Jizbická? 

MČ Praha 20 převzala dílo parku Jizbic-
ká a je plně právně odpovědná za veškeré 
škody způsobené povrchovými vodami 
z parku. Stále dochází k porušování vod-
ního zákona č. 254/2001 Sb. v nakládání 
s dešťovými vodami tím, že opakované 
rozvodněné vody i tlaková spodní voda 
z parku ohrožují nemovitosti v dolní části 
parku v ul. Markupova (č. 13, 15, 2 a, 2) 
a k poškození již došlo. Ohroženo je také 
staré potrubí o průměru 1,1 m Káranského 
vodovodu vsakovanou vodou z parku i tla-
kovou spodní vodou a tím mohou poškodit 
jeho zásypové lože. Technická správa Terra 
florida, v. o. s. uvádí v projektové doku-
mentaci v 9. kapitole: Výsledky a závěry 
z podkladů, průzkumů a měření: „Lze tedy 
konstatovat, že podmínky pro zasakování 
vod do horninového prostředí v určeném 

prostoru jsou velmi nepříznivé.“ Rizikovou 
okolností je zde dále existence vodovod-
ního přivaděče. „V případě podzemního 
vsakování v těsné blízkosti této stavby nelze 
vyloučit riziko odtoku vsakovaných vod 
do propustných zásypů vodovodu, čehož 
důsledkem může být vyplavování zemin 
zásypu spojené se vznikem kaveren, v kraj-
ním případ ústícím až v havárii vodovodu.“ 
Současný stav nakládání s povrchovými 
vodami a záplavy v parku měl už řešit 
příslušný vodoprávní úřad. Podle vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. je vsakování srážkové vody 
obecně upřednostněno před jejím odvádě-
ním pomocí veřejné srážkové či jednotné 
kanalizace. Vsakování srážkové vody musí 
však na předmětném pozemku umožňovat 
hydrogeologické poměry pozemku, jeho 
velikost a využití (v celoročním horizontu). 
Za předpokladu, že tím nedojde ke způso-
bení škod na okolních stavbách či pozem-
cích, je samozřejmě možná i akumulace 

srážkových vod a jejich následné využití. 
V neposlední řadě se musí dodržovat Praž-
ské stavební předpisy § 38 Hospodaření se 
srážkovými vodami a další související práv-
ní předpisy. Opakované písemné stížnosti 
vlastníka nemovitosti na záplavy parku 
se datují od 27. 4. 2021. V parku nebyly 
odstraněny vady nebezpečných obrubníků, 
vady zábradlí rampy a schodiště, u kterého 
stále chybí jedna strana zábradlí. Patky 
zábradlí nemají otvory na odvod konden-
zační vody. Nově uschly čtyři vysazené 
stromky a na chodníku v horní části parku 
došlo k vyboulení a protržení asfaltového 
povrchu cestičky. Pítko pro ptáky je zase 
opakovaně situováno na špatném místě 
mezi lezeckou stěnou a místem na grilo-
vání. Opakované rozvodnění vody v parku 
po dešti a odčerpání hasiči není dále udrži-
telné řešení stavu parku. 

Miloš Vacek, 
zastupitel HOP

Veřejné setkání ohledně investičního 
záměru Robotnice

Rada MČ Praha 20 během prázdnin 
schválila zástavbu Robotnice a tím 
podpořila: vybudování 16 viladomů a 115 
rodinných domů. V září byl tento záměr 
představen veřejnosti a zastupitelům. Pro 
většinu zastupitelů byl nový návrh zástav-
by první příležitostí k jeho seznámení. 
Soudě podle značného zájmu veřejnosti, 
určitě ne poslední!  Občané po zhlédnutí 
prezentace, která byla v režii investorů, 
kladli relevantní dotazy. Upřímně, nová 
výstavba v jejich sousedství přináší více 
otazníků a negativ než naopak. Největším 
problém je, jak jinak, dopravní obslužnost 
lokality. Na jednání jsme byli ujišťováni, že 
poslední etapa výstavby bude realizována až 
po dokončení nového mostu propojujícího 
dalším podjezdem pod Pražským okruhem 
obchodní komplexy na Černém Mostě. 

Tomuto projektu „Stavbě č. 3295 TV 
HP etapa 0015 Východní spojka" - nové-
ho mostu plánovaného cca 400 m vedle 
existujícího propojení však v roce 2018 
vypršelo stavební povolení, a proto bude 
třeba pro staronový projekt nová projekto-
vá dokumentace, stavební povolení a hlavně 
finance! Nutno dodat, že s touto stavbou 
již v roce 2018 nesouhlasilo ŘSD, důvodem 
bylo zkapacitnění dálnice D0 (stavby SOKP 
510), v rámci kterého dojde k rozšíření D0. 
Jedním z důvodů k neprodloužení platnosti 
již v roce 2008 vydaného stavebního povo-
lení výše uvedené stavby, které magistrát 
ve svém rozhodnutí uvedl, byl i nedostatek 
financí investora (magistrátu). Tento důvod 
byl opakovaně uváděn v roce 2010, 2012, 
2014 a 2016. A co je zarážející, v té době 
hnutí Šance pro Počernice mělo ve svém 
volebním programu (r. 2014): „Jsme proti 
propojení komunikace z Robotnice smě-
rem z IKEA na Božanovskou ulici." To vše 

jsou argumenty a fakta, která znají občané 
a proto nevěří, že bude nová propojka 
vůbec realizovaná. Jsem toho názoru, že 
vybudovat propojku za 120 až 150 mil. 
pro cca 600 nových obyvatel je skutečný 
luxus, který si hlavní město nebude moci 
dovolit. Praha očekává v příštím roce kvůli 
pandemii propad příjmů. Rozpočet města 
na rok 2022 předpokládá, že příjmy města 
budou nižší než v době před pandemií. 
Jsem přesvědčená, že noví obyvatelé pak 
budou používat stávající komunikace, které 
jsou už dnes pro nás všechny nevyhovující. 
A to z mého pohledu zastupitelky nelze 
akceptovat. Z veřejného projednávání 
vznikl na můj návrh audiovizuální záznam, 
tak aby se s informacemi mohli seznámit 
všichni občané. Vzhledem k tomu, že do-
sud nebyl zveřejněn, požádala jsem o jeho 
zveřejnění.  

Jana Hájková, zastupitelka
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Novým zastupitelem Počernice JINAK 
je Mgr. Jakub Moudrý

V sobotu 16. října letošního roku uply-
nulo přesně 11 let od chvíle, kdy jsem byl 
jako dvacetiletý poprvé zvolen do zastupi-
telstva naší městské části. Rád bych vám 
tímto poděkoval za důvěru, kterou jste 
mi opakovaně vyjádřili zvolením ve třech 
po sobě jdoucích komunálních volbách. 
Díky možnosti pracovat pro Horní Počer-
nice v pozici zastupitele, radního a násled-
ně I. místostarosty jsem se mohl naučit 
mnoho věcí a také jich spoustu prosadit. 
Různé pozice v zastupitelstvu, radě nebo 
komisích a výborech ale považuji pouze 
za prostředek k možnosti věci posouvat 
dál – nikoli za „společenský status“.

Vždy jsem si vážil lidí, kteří uměli včas 
odejít. Když vnitřně dospěli k přesvěd-
če tak přínosní, jak by si představovali. 
A neznám nic horšího, než na funkcích 
lpět jen pro funkci jako takovou bez 
obecně prospěšného výsledku. Aktuální 
situace v zastupitelstvu mi již dále nedává 
možnost pracovat pro občany Horních 
Počernic v souladu s mým přesvědčením.

Jsou přede mnou nové životní, hlavně 
osobní výzvy, do kterých se chci po hlavě 
vrhnout. Chci vás závěrem slušně po-
zdravit, s pokorou poděkovat a jít dál. 
Za výsledky práce, kterou jsem pro Horní 
Počernice vykonal, si stojím. I po mé 

rezignaci na zastupitelský mandát, kterou 
jsem 16. října učinil, plánuji pokračovat 
v pomoci lidem, kterým na naší měst-
ské části opravdu záleží. Na tom se nic 
nemění.
Opatrujte se, přeji vám vše dobré, děkuji 
vám a zůstávám s úctou a pozdravem

Vilém Čáp, 
bývalý I. místostarosta 

a zastupitel Počernice JINAK

Díky počernickým hasičům

Jsem velice ráda za to, jak se pod vedením 
svého starosty Petra Růžičky příznivě 
proměňuje Sbor dobrovolných hasičů Pra-
ha Chvaly. Nejen, že obětaví hasiči pomá-
hají při různých přírodních karambolech, 
jejich pomoc byla neocenitelná například 
po velkých deštích při odčerpávání vody 
v parku Jizbická, ale i ze sklepů a domů 
počernických sousedů. Málokdo možná 
ví, že i v době nejtvrdšího lockdownu 
a nastavení přísných epidemiologických 
opatření pomáhali pravidelně v Léčebně 
rehabilitačním středisku na Chvalech. 

Dezinfikovali venkovní prostory, zejména 
v okolí očkovacího centra, pokud bylo 
třeba, přijeli třeba i pozdě večer a odklidi-
li zdravotníkům sníh. To vše tak, jak mají 
v názvu. Dobrovolně a po své práci.
Zaznamenala jsem s radostí, že se velice 
aktivně zapojují i do komunitních akcí 
v Horních Počernicích. Například v rámci 
akce Zažít město jinak – Víkend pro Hor-
ní Počernice připravili naši hasiči program 
pro děti hned ve dvou dnech. A děti byly 
nadšené! Kde jinde by si mohly přímo vy-
zkoušet práci s džberovou ruční stříkačkou, 

V září pořádala Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Ludmily na Chvalech hu-
dební festival, letos již poosmé. Chtěla 
bych poděkovat za milé pozvání panu 
faráři Vojtěchu Eliášovi a všem, kteří 
se na bezchybné organizaci festivalu 
podíleli. Připomněl 1 100 let od umučení 
sv. Ludmily – ženy stojící na počát-
ku křesťanství a státnosti v naší zemi, 
ženy, které je také zasvěcen farní kostel 
na Chvalech. V rámci festivalu jsem se 

účastnila všech pořádaných koncertů, 
všechny byly naprosto úžasné a plné 
pozitivních emocí a myšlenek. 

Před úvodním koncertem nám byla 
představena architektonická studie, která 
řeší úplně novou koncepci fary a jejího 
okolí a přidává několik velmi sofistiko-
vaných prvků i ke kostelu sv. Ludmily. 
Doufám, že projekt nezůstane pouze 
na papíře, ale že se brzy dočkáme i jeho 
realizace. I když náš kostel je nádherný, 

prohlédnout hasičské vybavení nebo si 
zkusit zastřílet do terče pistolí na kuličky. 
Od mnoha rodičů jsem zaznamenala, jak 
moc byly děti nadšené!

Ještě jako místostarostka jsem proměnu 
hasičů v moderní a aktivní sbor podporo-
vala. Na zastupitelstvu jsme proto chtěli 
podpořit jejich žádost o dotaci v plné výši, 
bohužel kolegové zastupitelé odsouhlasili 
částku o dost nižší.

Daria Češpivová,  
zastupitelka HOP

dnes už je malý a jeho kapacita pro 
pořádání hudebních a jiných obdobných 
večerů nestačí. Počerničtí určitě ocení 
více místa k modlitbám, bohoslužbě 
a rodinným setkáním. Je určitě dobře, 
že tyto hudební aktivity naše městská 
část finančně podporuje a věřím, že bude 
i nadále.

Karla Polydorová,
Společně pro Počernice

Projekt ProPočernické budky startuje

Milí čtenáři,
 září a říjen nám rychle utekly a máme 
tu podzimní měsíc listopad. S kolegy ze 
sdružení PRO Počernice jsme připravi-
li další komunitní projekt. Konkrétně 
chceme rozmístit krmítka pro ptáčky 
napříč Počernicemi a pravidelně se o ně 
starat. O projektu budeme psát na našich 
webových stránkách www.propocernice.cz 
nebo na našem Facebooku www.facebook.
com/PRO.Pocernice. Budeme moc rádi, 
když se do projektu také zapojíte.

Náš letní projekt Počernické záhonky 
hlásí velký počet zájemců a také obča-
nů, kteří už záhonky založili a o které 

se krásně už roky starají. Moc vám za to 
děkujeme a jsme rádi, že společně děláme 
Počernice lepší.

Během měsíce října a listopadu vám 
pravděpodobně do schránek dorazí náš 
úvodní letáček. Budu moc rád za vaši 
zpětnou vazbu.

Rád bych poděkoval panu faráři 
Vojtěchu Eliášovi a všem organizátorům 
za vydařený 8. hudební festival u kostela 
sv. Ludmily v Praze na Chvalech. Všechny 
koncerty byly krásným kulturním zážit-
kem. Těším se na příští ročník.

Také mám radost, že letos v rámci 
Veletrhu středních škol na Chvalech se 

představila nově i Smíchovská střední 
průmyslová škola a gymnázium, kde 
učím. O náš stánek byl velký zájem, hlav-
ně díky možnosti vyzkoušet si virtuální 
realitu. Na veletrh dorazili mnozí žáci 
z našich místních základních škol a jejich 
rodiče. Je to skvělá příležitost, jak poznat 
střední školy v Praze. Pro školy je to zase 
skvělá příležitost poznat se navzájem. 
Spolu s mými skvělými studenty se budu 
těšit i příští rok.

Přeji vám hezké podzimní dny a požeh-
naný počátek adventu, hlavně ve zdraví!

Petr Růžička, zastupitel
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Jak se na sběrném dvoře vlk nažral 
a koza zůstala celá

Na jednání zastupitelstva 20. září 2021 
se opět na přetřes dostal sběrný dvůr 
v Chvalkovické ulici. Řešilo se majetko-
právní vypořádání pozemků mezi MČ 
Praha 20 a vlastníkem pozemků. Naše 
městská část pozemky o výměře cca 250 
m² historicky už málem směnila. Proč 
ke směně nedošlo? U vlastníka pozemků, 
za které mu naše městská část plných 
10 let platila částku 100 000 Kč ročně, 
se vyskytla exekuce na majetek. Z toho 
důvodu se směna nerealizovala. 

Po ukončení exekuce majitel pozem-
ků městské části smlouvu o pronájmu 
vypověděl. Za odprodej svých pozemků 
požadoval částku 6 000 Kč za m² s tím, že 
1 500 Kč za m² je za asfaltový povrch. Po-
vrch ovšem v minulosti položila městská 
část a navrhovanou cenu proto odmítla.

Po vypovězení smlouvy a neakceptaci 
ceny jsme tehdy upravili provoz sběrného 
dvora tak, aby se pro něj využívaly pouze 
pozemky, které nám patří. 

Ukázalo se, že sběrný dvůr tak může 
bez problémů fungovat. Mnozí návštěv-
níci dokonce kvitovali, že jízda tu pro-
bíhá jedním směrem. Co je ale hlavní, 
nemuseli jsme platit neakceptovatelnou 
částku za odkup. Je třeba ještě doplnit, 
že majitel pozemků, se kterým městská 

část chtěla pozemky směnit za své, vyu-
žíval s výjimkou 7 m² pozemky městské 
části bez jakékoli nájemní smlouvy! 
Zvláštní, že?

Tehdejší rada pod vedením bývalé 
starostky Aleny Štrobové proto majiteli 
pozemků poslala předžalobní výzvu a za-
mýšlela případně podat i žalobu, s cílem 
z něho dlužné nájemné za uplynulé roky 
vymoci.

Po našem odvolání z vedení radnice 
v únoru 2020 došlo ovšem v krátké době 
s majitelem pozemků k pozoruhodné 
dohodě. Radní v čele se starostou Měš-
ťanem uzavřeli novou nájemní smlou-
vu. Městská část se v ní zavázala platit 
za užívání pozemků od března do pro-
since 2021 částku 150 000 Kč, což je o  
50 000 Kč více, než kdy platila. Reciproč-
ně pak dostala celých 3 700 Kč! Jednalo 
se o částku za nájem 6 m², ostatní dnes 
směňované a užívané pozemky druhou 
stranou se opět neřešily.

Tuto smlouvu zastupitelé do materiálů 
pro své jednání ale nedostali. Odbor hos-
podářské správy a investic našeho úřadu 
to údajně nepovažoval za nutné. Starší 
smlouvu z roku 2009 ovšem úředníci 
do materiálů vložili.

Městská část směňuje svých 174 m² 
za 252 m² s doplatkem 351 000 Kč, což 
odpovídá 4 500 Kč za m².  Původní 
cenový požadavek majitele pozemků, 

odmítnutý minulým vedením, byl již 
uvedených 6 000 Kč za m². Odpovídal by 
tak platbě 468 000 Kč. Tím, že stávající 
vedení radnice uzavřelo před samotnou 
koupí ještě nájemní smlouvu, zaplatí 
za nájem a koupi celkem 501 000 Kč. 
Promítnuto do výměry doplácených 
pozemků se tedy jedná o 6 423 Kč za m². 
Směnu s tímto doplatkem schválili 
zastupitelé ODS, Počernice Jinak, KSČM 
a Šance pro Počernice.

Z našeho pohledu jde o tzv. salámovou 
metodu. Celková cena za pozemky byla 
z našeho pohledu rozdělena na nájem 
a směnu s doplatkem. Výsledkem je 
klasické české pořekadlo – vlk se nažral 
a koza zůstala celá. Smutnou částí celé 
směny je i to, že městská část musí platit 
za vše, ale majitel pozemku, který více 
jak 10 let naše pozemky užívá a užíval 
bez jakékoliv platné smlouvy, nemusí 
platit nic.

Celá záležitost nám trochu připomíná 
další pořekadlo - z cizího krev neteče. 
Takový přístup by se ale zastupitelů týkat 
neměl. Měli bychom Horní Počernice 
zastupovat tak, jak nejlépe umíme a sta-
rat se o to, aby se s majetkem a veřejný-
mi penězi zásadně nakládalo efektivně 
a transparentně.

Zbyněk Mucha a Jiří Šebek,  
zastupitelé Hnutí občanů Počernic

✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy a přesčasy
✓ sezonní bonus až 25 000 Kč
✓ možnost práce i brigádně

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.chcidodatartu.cz

Hledáme řidiče VZV
a šikovné skladníky

INZERCE
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK
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S pohádkovou zemí Vítězslavy Klimto-
vé se v listopadu rozloučíme. Naposle-
dy můžete expozici navštívit v neděli 
21. listopadu a potěšit se světem 
pohádek, který na naší výstavě není 
uzavřen do vitrín.

CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz 
www.chvalskyzamek.cz

ZÁMEK

POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY 
KLIMTOVÉ – SKŘÍTCI, STRAŠIDLA 
A DALŠÍ POHÁDKOVÉ BYTOSTI 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

SV. JOSEF A SV. JÁCHYM 
– SOCHY BAROKNÍHO 
SOCHAŘE J. J. BENDLA 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU 

7. 8. – 7. 11. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.

5. 6. – 21. 11. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.  

Už jen do neděle 7. listopadu budou zdo-
bit Modrý salonek Chvalského zámku 
sochy barokního sochaře J. J. Bendla, 
které kdysi bývaly součástí kostela sv. 
Ludmily a donedávna je vystavovala Ná-
rodní galerie. Prohlédnout si je můžete 
v rámci běžného vstupného na výstavy. 
Využijte tuto výjimečnou příležitost. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVY: ŠTĚDRÉ VÁNOCE ANEB POD VÁNOČNÍM 
STROMKEM NAŠICH PRABABIČEK A PRADĚDEČKŮ 
V TEN VÁNOČNÍ ČAS – JAN KUDLÁČEK /  
ILUSTRACE A KRESBY PRO DĚTI
27. 11. – 9. 1., denně od 9.00 do 18.00 hod.,  
24. 12. od 14.00 do 16.00 hod., 
zavřeno 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

Jak vypadaly Vánoce našich prababiček a pradědečků, když byli ještě malí? A co mohli 
tenkrát najít pod vánočním stromečkem? Výstava Štědré Vánoce představí hračky, které 
dělaly radost dětem v době první republiky. Expozici doplní i vánoční historické pohled-
nice, které přiblíží atmosféru nejočekávanější části roku v časech z počátku 20. století. 
V ten vánoční čas se nechte unést i poetickými kresbami ilustrátora Jana Kudláčka, které 
potěší oko a pohladí duši. Ilustrace určené především dětem nabídnou sněhobílé vánoční 
krajiny i putování pohádkovým světem. Ostatně poetika a lyričnost Kudláčkových kres-
lených příběhů má hodně společného s ilustracemi Jiřího Trnky. Přijďte se přesvědčit!
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ZTRACENÉ ILUZE – SURREALISTICKÉ OBRAZY  
KRÁLE MIROSLAVA
2. 11. – 28. 11. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.

Obrazy Krále Miroslava obsahují 
všechno, o čem surrealismus pojednává 
- vlastní životní zkušenosti i prožitky 
nasbírané na rušné a bouřlivé cestě 
umělcově. Královy olejomalby nabízejí 
přesnou kompozici i barevnost lahodící 
oku. Společně tak vytvářejí harmonic-
ký celek, který dokáže člověka pohltit, 
uchvátit, ale také znechutit. Alespoň 
tak kolekci hodnotí sám autor expozice. 
Slavnostní vernisáž s hudebním do-
provodem dua Boss & Bossa proběhne 
ve středu 3. listopadu od 18.00 hodin.

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

KULTURNÍ AKCE 
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN ANEB PÁTREJ 
NA VLASTNÍ PĚST!
12. 11. – 21. 11. 

Poslední příležitost, jak přijít na kloub záhadě ze zámeckých 
podzemních chodeb, je tu. Detektivní případ, který jsme popr-
vé nabídli o letošních prázdninách, bude mít v listopadu svou 
derniéru. Pokud jste ještě nestihli, tak již více neváhejte. A dů-
ležitá zpráva pro všechny detektivy: další záhadu vám předsta-
víme na začátku měsíce března společně s novou výstavou Myši 
patří do nebe. 

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA – LETOS JAKO RODINNÉ 
PROCHÁZKY POHÁDKOVOU STEZKOU
neděle 14. 11. mezi 17.00 a 19.00 hod.

O tradiční akci letos určitě nepřijdete! Připravujeme ji pro vás 
a počítejte s tím, že v neděli 14. listopadu chvalské podskalí 
opět ožije světýlky! Akce proběhne v obvyklém čase mezi 17. 
až 19. hodinou a slibuje tajemná zastavení s tradičními českými 
pohádkami. Užít si ji tentokrát můžete formou individuálních 
procházek pohádkovou stezkou. Stačí přijít kdykoli v čase mezi 
17.00 až 18.30 hod. k ohništi Na Chvalské tvrzi, kde obdržíte 
další instrukce. Délka trasy je cca 30 minut. Svačinu i teplý čaj 
tentokrát s sebou! Sledujte naše webové i facebookové stránky, 
kde vám včas dodáme případné novinky k této komunitní akci. 
Akci pro vás připravují: skauti, Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská, 
spolek Molechet, DDM, MUMRAJ, SKP HOPO, Divadlo 
Horní Počernice, hasiči Chvaly a skřetí klan RakTaarbami.

ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU NA CHVALSKÉ TVRZI
neděle 28. 11. od 12.00 do 18.00 hod.

Přijďte se vánočně naladit, 
nakoupit a dát si svařené 
víno na tradiční adventní 
trhy ve venkovním areálu 
Chvalské tvrze. Děti, napiš-
te předem Ježíškovi a svůj 
dopis předejte chvalskému 
andělovi. Akce pořáda-
jí Chvalský zámek a MČ 
Praha 20. Těšit se můžete 
na bohatý doprovodný program: 

•  od 9.00 do 18.00 hod. vánoční výstavy na zámku: Štědré Vá-
noce aneb pod vánočním stromkem našich prababiček a pradě-
dečků: historické hračky a pohlednice z doby první republiky 
a V ten vánoční čas — Jan Kudláček / kresby a ilustrace pro děti 

•  od 12.00 do 18.00 hod. Adventní trhy v areálu Chvalské tvrze
•  ve 14.00 hod. návštěva Lucií na trzích 
•  od 14.00 do 17.00 hod. Vánoční veselí v kočárovně –  

v režii centra MUMRAJ
•  od 16.00 do 17.00 hod. Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního 

stromu v areálu Chvalské tvrze

PŘIPRAVUJEME  
NA PROSINEC:

27. 11. – 9. 1.  výstavy: Štědré Vánoce aneb pod vánočním 
stromkem našich prababiček a pradědečků 
a V ten vánoční čas – Jan Kudláček / kresby 
a ilustrace pro děti 

12. 12.   Adventní neděle s andělem Gabrielem –  
komorní komentované prohlídky 

24. 12.   Štědrý den na Chvalském zámku

OBRAZY TÁNI MACHOLDOVÉ  
HOSTÉ: DAGMAR PIORECKÁ A KRYŠTOF MACHOLDA
2. 11. – 23. 11. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.

Výtvarnice Taťjana Macholdová patří 
k autorům s neobyčejně širokým spektrem 
zájmů. Zabývá se kresbou, malbou i gra-
fikou, prostorovými instalacemi a návrhy 
interiérů, ilustruje a píše knihy s výtvarnou 
tematikou a své zkušenosti předává dál jako 
organizátorka výtvarných kurzů pro děti 
i dospělé. Taťjana Macholdová společně se 
svými hosty Dagmar Pioreckou a Kryšto-
fem Macholdou představí v zámecké galerii 
novinky ze svých ateliérů a srdečně zvou 
na slavnostní otevření výstavy ve čtvrtek 
4. listopadu od 19.00 hodin.
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ZÁMEK

VÝHERCE   
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ SE STAL FRANTIŠEK KEBRDLE BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA  

ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
S CHVALSKÝMI ANDĚLY
Úspěšnou loňskou novinku pro děti, 
autorský adventní kalendář s chvalskými 
anděly jsme letos vydali a vy si jej můžete 
od poloviny listopadu zakoupit na recepci 
Chvalského zámku. Každý den si bude-
te moci vystřihnout, vybarvit či jinak 
zkrášlit jednoho anděla a připevnit si ho 
do svého okna. Každý z andělů vám navíc 
přinese nový příběh. Ať jsou vám naši 
andělé se svými příběhy dobrým advent-
ním průvodcem a dovedou vás bezpečně 
až do Vánoc.

A navíc: od 1. prosince budou opět 
za zámeckými okny vykukovat andělé. Co 
den, to nový anděl. Přijďte se na ně podívat!

HORNÍ POČERNICE Z JINÉ PERSPEKTIVY  
– NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
PRO KALENDÁŘ NA ROK 2023

Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, pojďme se letos podívat 
na Horní Počernice jinak. Ptáte se jak? Jednoduše z jiné perspektivy. Málokdy 
si uvědomujeme, jak svět automaticky vnímáme z výšky našich očí, a přitom 
si stačí třeba sednout na zem a svět kolem nás bude vypadat úplně jinak.

Zúčastnit se může každý občan či pří-
znivec Horních Počernic od 13 do 100 
let. Výherci získají nabité dárkové karty 
do obchodního centra Černý Most. Uzá-
věrka pro příjem fotografií je 15. května 
2022. V komisi, která vybere nejlepší 
snímky, zasednou i profesionální fotogra-
fové. 

Velikost fotografií: min. 1 MB, max. 
5 MB, v minimálním rozlišení 300 dpi. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou 
soutěž pro děti a studenty. Tentokrát jsme hodně 
zvědaví, jak si s novým tématem poradíte. Zajímá 
nás, zda byste dokázali výtvarně zpracovat 
přátelství či kamarádství.

Toto téma jsme vybrali inspirováni novým animovaným filmem Myši patří do nebe, 
ve kterém se s poněkud nečekaným přátelstvím potkáváme. Zkusíte namalovat přá-
telství? Dokážete ho vystihnout podle vašich představ? Držíme vám palce a těšíme 
se na obrázky. 

Výtvarné práce účastníků soutěže budou vystaveny současně s výstavou Myši 
patří do nebe. Ta pootevře dveře do zákulisí letošní filmové novinky, která již 
stihla získat ocenění za nejlepší animovaný film v Šanghaji a zájem o ni projevilo 
již pětadvacet zemí světa včetně USA či Izraele. Těšit se můžete na scenérie, kulisy, 
rekvizity i půvabné loutky z filmu, kde nosnými tématy jsou přátelství, naděje, 
hledání lásky a odvahy či překonávání předsudků a starých bolestí. 

Termín odevzdání: do 9. ledna 2022 na recepci Chvalského zámku.
Podrobnější informace na: www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce nebo u produkč-

ní Kláry Tökölyové na: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz

Jeden autor může zaslat maximálně 15 
fotografií.

Fotografie, prosím, zasílejte ve formě 
odkazu ke stažení snímku přes úložný 
informační systém (např. uschovna.cz, 
leteckaposta.cz apod.) na adresu: klara.
tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo při-
neste na CD/DVD (příp. na flash disku) 
na recepci Chvalského zámku. Více na: 
www.chvalskyzamek.cz, v sekci Akce.
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ZÁMEK

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 1. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou! Akci 
připravujeme každé první pondělí v měsíci. 
Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované 
vstupné 50 Kč.

BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12. 
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 do-
provodu dospělé osoby vstup zdarma. Více 
informací na: www.burzarybicek.cz.

PROJEKT ABBA – KONCERT  
MEZINÁRODNÍHO ORCHESTRU 
čtvrtek 11. 11. od 18.00 hod.
Upravené skladby populární švédské 
skupiny představí mezinárodní smyčcový 
orchestr složený z orchestrů ZUŠ Horní 
Počernice a hudebních škol z Heide, Varša-
vy a Vilniusu, se kterými náš počernický 
orchestr vystupoval již v roce 2020 v ně-
meckých městech Heide a Lübecku. Vstup 
na koncert zdarma.

LAURA A JEJÍ TYGŘI 
pátek 12. 11. od 19.30 hod.

Na odložený únorový koncert se směsí 
funky, punku, jazzu a rockové energie 
legendární kapely Laura a její tygři se 
můžete těšit v pátek 12. listopadu. 
Předprodej vstupenek v recepci Chvalské-
ho zámku. Vstupné v předprodeji 250 Kč, 
v den koncertu 300 Kč.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
sobota 13. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
SHM Klub Praha – Počernice srdečně zve 
na tradiční maškarní ples pro děti, letos 
poprvé ve Chvalské stodole. Na děti čekají 
veselé hry, tanec i kamarádi. Rodiče i pra-
rodiče se mohou těšit na odpolední kávu 
s domácí buchtou i přátelskou atmosféru. 
Vstupenky na místě nebo u Hanky Klau-
dové, mobil: 608 060 926.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 26. 11. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod.

PLES SENIORŮ
úterý 30. 11. od 15.00 do 19.00 hod.
MČ Praha 20 srdečně zve seniory z naší 
městské části na tradiční podzimní ples. 
V programu kromě živé hudby, tance 
a občerstvení nebudou chybět kulturní 
vystoupení i tombola, jejíž hlavní cenou 
bude obraz od malíře Pavla Filina, který jej 
osobně předá výherci. 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 6. 12. od 17.00 do 19.00 hod.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou! Akci 
připravujeme každé první pondělí v měsíci. 
Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované 
vstupné 50 Kč.

VÁNOČNÍ PLES
sobota 18. 12. od 19.00 do 23.00 hod.
Městská část Praha 20 a Taneční škola 
Artimo srdečně zvou na Vánoční ples. 
Předprodej vstupenek na: www.artimo.cz.

KONCERT: VÁNOČNÍ SEN  
RADIMA SCHWABA
neděle 19. 12. od 17.00 hod.

Představitel hlavní role české verze světo-
vého muzikálu The Phantom of the Opera 
a Robinsona Crusoe Radim Schwab uvede 
ve Chvalské stodole svůj vánoční koncert. 
Těšit se můžete na oblíbené vánoční písně 
z Radimova repertoáru - Hallelujah, Mně 
sílu dáš, Broken Vow či nesmrtelný tradi-
cionál Už z hor zní zvon i na písně z jeho 
nového alba. Předprodej vstupenek na: 
www.radimschwab.cz. 

SILVESTROVSKÁ TANČÍRNA 
VE CHVALSKÉ STODOLE
čtvrtek 30. 12. od 19.00 do 24.00 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjem-
ný večer s hudbou a tancem. Akci pro vás 
připravujeme ve spolupráci s taneční školou 
Artimo. Sál i nápojový bar s lehkým ob-
čerstvením se otevírá v 18.30 hod.

V případě zájmu o pronájem prostor 
Chvalské stodoly pro svatební či naroze-
ninové oslavy, plesy, koncerty, konferen-
ce, firemní prezentace, semináře, školení 
i firemní večírky kontaktujte, prosím, 
produkční Annu Žídkovou na e-mailu: 
anna.zidkova@chvalskyzamek.cz.

CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST  
LISTOPAD/PROSINEC:
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Milí diváci,
přišel listopad a sychravé počasí přímo 

vybízí k návštěvě divadel a útulných 
kaváren. U nás najdete oboje, a tak mi 
dovolte, abych vám doporučila několik 
pořadů, na které se tento měsíc já osobně 
obzvláště těším. Prvním je 9. 11. předsta-
vení Howie a Rookie Lee. Dva neuvěřitel-
ně silné monology, dva nezapomenutelné 
herecké výkony a příběh, ze kterého 
budete mít husí kůži. Herce v hlavních 
rolích jistě představovat nemusím, Jana 
Holíka znáte z inscenace Caveman a On-
dřej Rychlý je českému publiku dobře 
známý například z televizních seriálů. 
V této inscenaci ho však máte možnost 
vidět v úplné jiné roli. Představení uvá-
díme v rámci dramaturgické řady Nebuď 
konzerva. Dalším mým tipem je 15. 11. 
komponovaný večer uváděný pod názvem 
Salome.  Večer je poctou písničkáři Karlu 
Krylovi, vystoupí zde jeho přátelé, uslyšíte 
jeho písně v nových aranžích, básně a zají-
mavé povídání. Vystoupí zde kromě Jiřího 
Dědečka a Čuňase Stárka například také 
paní Daniela Bakerová, o jejíchž bílých 
pažích Karel Kryl zpívá v písni Morituri 
te salutant. Určitě si tento krásný večer 
nenechte ujít. Třetím pořadem, na který 
bych vás chtěla speciálně upozornit je 
25. 11. představení Pravda, které k nám 
přijede zahrát Městské divadlo Mladá 
Boleslav. Přiznám se, že pro toto diva-
dlo mám slabost a považuji ho za jedno 
z nejlepších mimopražských divadel. 
Pravda je vkusná a chytrá komedie, která 
vás rozhodně donutí zamyslet se, jak často 
se sami uchylujete k milosrdným lžím 
a kdy už tyto lži zas tak milosrdné nejsou. 
Listopadový program je samozřejmě ještě 
mnohem pestřejší, zveme vás tedy k jeho 
prostudování a moc se na vás těšíme.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

ŘÍJEN

neděle 31. října v 17.00 hod. 
ROZBITÝ ROBOT RON
Rodinný animovaný film. Příběh trochu 
osamělého sedmáka Barneyho a Rona, 
jeho nového chodícího, mluvícího a zcela 
digitálního přítele. Na pozadí doby svá-
zané sociálními sítěmi a prodchnuté di-
gitálními vztahy chlapec a robot prožívají 
nevšední a laskavé dobrodružství, během 
kterého zjišťují, že pravé přátelství netkví 
v dokonalosti. 
Vstupné: 130, 110 Kč

LISTOPAD

pondělí 1. listopadu v 19.30 hod. 
KAREL
Režie: Olga Malířová Špátová

Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. 
Vstupné: 130 Kč

úterý 2. listopadu ve 14.00 hod. 
Promítání (nejen) pro seniory 
ZBOŽŇOVANÝ
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, 
Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří 
Langmajer, Štěpán Kozub a další

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr 
jde do důchodu. Celý život byl vyhláše-
ným lékařem nemocnice a nyní se těší 
na zasloužený odpočinek. Nebude to tak 
jednoduché, jak si představoval.
Vstupné: 80 Kč

úterý 2. listopadu v 19.30 hod. 
PARALELNÍ MATKY
Režie: Pedro Almodóvar
Hrají: Penélope Cruz, José Javier Domín-
guez, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-
-Gijón, Daniela Santiago, Milena Smit 

Už poosmé se slavný španělský režisér 
sešel se svou múzou a znovu nás čeká 
pohled do duše silných žen, které se snaží 
navzdory krutým nástrahám osudu žít 
svůj život. 
Do 15 let nepřístupné.
Vstupné: 120 Kč

středa 3. listopadu v 19.30 hod. 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Režie: Radek Bajgar 
Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, 
Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Šárka 
Vaculíková a další

Hvězdně obsazená nová česká komedie 
s kriminální zápletkou, za kterou stojí 
režisér Radek Bajgar, který už má za se-
bou úspěšné snímky Teorie tygra nebo 
Teroristka. Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 140 Kč

sobota 6. listopadu v 19.30 hod.
Pavel Kohout
LÍZINKA

DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Lenka Táborská, Michal Král, 
Klára Šimicová, Pavel Sůva, Ondřej Krás-
ný a další

Dramatizace slavného románu Pavla 
Kohouta Katyně, kterou ve světové premi-
éře nastudoval právě počernický divadelní 
spolek.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 7. listopadu v 15.00 hod. 
Lewis Caroll – Petr Mikeska 
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Pohádka o tom, co všechno je možné 
prožít v říši dětské fantazie. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

úterý 9. listopadu v 19.30 hod.
Mark O´Rowe
HOWIE A ROOKIE LEE
Divadlo Terminus
Režie: Marek Němec
Hrají: Jan Holík, Ondřej Rychlý

Krutě komický příběh o křehkosti přá-
telství a osamělosti a bezútěšnosti lidské 
existence. Divoká jízda podivné dvojice 
temnými zákoutími Dublinu, kde bizarní 
události nabírají mýtický význam a bru-
tálním způsobem spojují osudy těchto 
dvou hlavních hrdinů. 
Není vhodné pro diváky do 14 let.
Vstupné: 200, 180, 160 Kč  
(studentská sleva 20 %)

středa 10. listopadu v 19.30 hod. 
Jakub Zindulka
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 
NA HORÁCH
Fanny Agentura

ČDP

DERNIÉRA

NEBUĎ  
KONZERVA

Pokladna je otevřena každý všední den 
od 16.00 do 19.00 hodin a hodinu před 
každým představením. Vstupenky 
na všechna představení jsou již v prode-
ji. Je možná platba hotově nebo kartou. 
Vstupenky je možné také koupit nebo 
rezervovat on-line na:  
www.divadlopocernice.cz.

DIVADLO
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Režie: Woody Allen
Hrají: Wallace Shawn, Gina Gershon, 
Louis Garrel, Elena Anaya, Steve Gutten-
berg a další
Festival pana Rifkina je film tentokrát 
o něco vážnější. Allen se tu vrací ke svým 
oblíbeným tématům a otázkám, které jsou 
a zůstávají stále stejné: kdo jsme, kam 
směřujeme a jaký má náš život smysl. 
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 120 Kč

čtvrtek 18. listopadu v 19.30 hod. 
MILAN KUNDERA: OD ŽERTU 
K BEZVÝZNAMNOSTI
Režie: Miloslav Šmídmajer
Dokument hledá odpovědi na otázky, 
které nás ve spojení s Milanem Kunderou 
nutně napadají: Proč jeho dílo tak zaujalo 
po celém světě? Proč odešel do Francie 
a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, 
že bránil překladům svých posledních 
románů do češtiny? Proč se vyhýbá kame-
rám a publicitě? 
Vstupné: 110 Kč

sobota 20. listopadu v 19.30 hod. 
KRÁSNÉ OBRÁZKY  
Z HROZNÉHO ŽIVOTA

DS Náplavka / Lysá nad Labem
Osudy nejslavnějšího z lyských rodáků 
Bedřicha Hrozného ve skicách paměti 
a zapomnění hraný v doprovodu živé 
kapely. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 21. listopadu v 15.00 hod. 
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Divadlo AHA
Důvtipná dramatizace zachovává neza-
měnitelnou Sekorovu poetiku. Nechte se 
okouzlit příhodami šikovného mravenčího 
chlapíka Ferdy, půvabné berušky, velko-
hubého brouka Pytlíka a mnoha jejich 
dalších hmyzích kumpánů. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

pondělí 22. listopadu v 18.00 hod. 
*KONCERT UČITELŮ
Tradiční a oblíbený koncert učitelů  
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

ČDP

úterý 23. listopadu v 19.30 hod. 
HLAS LÁSKY
Volně inspirováno životem pěvecké 
superhvězdy Céline Dion. Ve skromné 
rodině všichni žijí hudbou. Když pak 
hudební producent Guy Claude objeví 
Aline a její jedinečný hlas, vyvstane mu 
v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší 
zpěvačku na světě. 
Vstupné: 130 Kč

středa 24. listopadu v 18.00 hod.
*BESEDA S MILOŠEM ŠKORPILEM 
O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ
Sdružení na pomoc dětem  
s handicapy, z. ú.
Setkání s ultramaratoncem, propagátorem 
běhu a rodákem z Horních Počernic M. 
Škorpilem a jeho ženou Danou. Doprovází 
dětský pěvecký sbor Paleček.

Výtěžek z akce bude použit na vybu-
dování bezbariérové koupelny na chatě 
Lužanka, která slouží dětem se zdravot-
ním znevýhodněním.
Vstupné: 250 Kč

čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hod. 
Florian Zeller
PRAVDA
Městské divadlo Mladá Boleslav
Režie: Peter Chmela
Hrají: Ivo Theimer, Lucie Matoušková, 
Petr Prokeš, Lucie Končoková

Konverzační komedie současného 
nejhranějšího francouzského dramatika 
o nevěře, ve které je umění lhát dovedeno 
k dokonalosti. Je pravda sama o sobě vždy 
kladná hodnota? Nebo se její znaménko 
mění v závislosti na velikosti katastro-
fy, kterou by mohla způsobit v našich 
vztazích? Má vůbec smysl operovat na poli 
milostných a manželských vztahů s tak 
proměnlivými veličinami jako jsou pravda 
a lež? Kdo dokáže rozlišit, kde končí jedna 
a začíná druhá? 
Vstupné: 320, 300, 280 Kč 

pátek 26. listopadu v 17.00 hod. 
ENCANTO
Animovaný film z dílny Walt Disney 
Animation Studios o neobyčejné rodině, 
kde každé dítě v rodině má jedinečný dar, 
kromě dívky Mirabel. Magie obklopující 
Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, 
že právě ona by mohla být poslední nadějí 
své výjimečné rodiny. 
Vstupné: 130 Kč (dětské vstupné 110 Kč)

sobota 27. listopadu v 15.00 hod.  
O PRINCEZNĚ, KTERÁ  
RÁČKOVALA
DS Agáta
Divadelní pohádka o princezně, která si 
zakládala na své urozenosti. Je plná hu-
moru i melodických a vtipných písniček 
Zdeňka Rytíře. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, 
Vladimír Kratina a Martin Sitta

Volné pokračování úspěšné komedie 
Manželský čtyřúhelník, která se dočkala 
více než 200 repríz.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

čtvrtek 11. listopadu v 19.30 hod. 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, 
Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta 
Maximová, Anna Polívková, Petr Vaněk, 
Matěj Hádek, Táňa Pauhofováa další

Vánoční příběh odehrávající se bě-
hem jednoho dne, ve kterém se proplétá 
několik příběhů. Obyčejné lidské příběhy 
o tom, co nás trápí, co hledáme a ne-
nalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem 
a okořeněné trefnou situační komikou. 
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka 
nefalšované romantiky a sentimentu. 
Vstupné: 130 Kč

sobota 13. listopadu v 15.00 hod.
TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ
Přeložené představení z 24. 10. 2021

neděle 14. listopadu v 15.00 hod. 
Jarmila Vlčková a Pavlína Jurková
POHÁDKA O TŘECH  
NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láryfáry
Veselá pohádka o dobrém námořním ka-
pitánovi a lodní kuchařce, kteří společně 
zachrání piráta Kudličku a zažijí nejedno 
dobrodružství.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 15. listopadu v 19.30 hod. 
SALOME
Hrají: Jiří Dědeček, Vladimír Kučera 
alias Raven, Daniela Bakerová, František 
Čuňas Stárek

Program v duchu odkazu básníka s ky-
tarou a tvůrce československého protest 
songu Karla Kryla.

Přátelskou atmosféru večera originál-
ním způsobem vytvářejí zajímaví hosté, 
kteří s ním byli v průběhu jeho života 
v osobní formě kontaktu. Zazní Krylovy 
nesmrtelné písně v nových a nekonvenč-
ních aranžích, poezie i vzpomínky, které 
nikdy nebyly zveřejněny.
Vstupné: 250 Kč

úterý 16. listopadu v 19.30 hod. 
FESTIVAL PANA RIFKINA
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neděle 28. listopadu v 18.00 hod. 
SNOW FILM FEST 2021
Celovečerní pásmo špičkových filmů o ex-
trémním lyžování, zimním lezení, skialpi-
nismu a dalších zimních radovánkách. 
Vstupné: 100 Kč

úterý 30. listopadu v 19.30 hod. 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří 
Lábus, Oldřich Kaiser, Pierre Richard, 
Jana Plodková, Hynek Čermák, Jaroslav 
Plesl, Anna Fialová, Vladimír Polívka, 
Sara Sandeva a další

Komedie odehrávající se během Štědré-
ho dne, kdy několik hrdinů prožije oprav-
du nevšední a nezapomenutelné Vánoce. 
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 140 Kč

PROSINEC

středa 1. prosince v 18.00 hod. 
RADOVAN PAUCH: TVOŘÍM,  
TEDY JSEM 2021
Výstava obrazů Radovana Paucha, který 
žije a tvoří v Horních Počernicích, je při-
pravená ve spolupráci s Galerií La Femme.

Na vernisáž výstavy za účasti autora jste 
srdečně zváni.
Vstupné: zdarma

sobota 4. prosince v 15.00 hod.
podle knihy R. Čechury a J. Šalamouna
MAXIPES FÍK 
Divadlo Krapet
Známé večerníčkové příběhy kouzelně 
upravené pro divadelní jeviště. 
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

pondělí 6. prosince v 19.30 hod.  
Jean-Luc Lemoine 
LÁSKA A PÁREČKY 
VIP Art Company
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvr-
na, Ernesto Čekan, Kateřina Janečková 

Pro velký úspěch a zájem opět na pro-
gramu mistrovsky napsaná, místy i hořká 
komedie, která vychází z reálných život-
ních situací.  
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

úterý 7. prosince ve 14.00 hod. 
Promítání (nejen) pro seniory 
KAREL
Dokument, který zachycuje poslední rok 
života Karla Gotta. 
Vstupné: 80 Kč

úterý 7. prosince v 19.30 hod. 
RADŮZA 
Koncert osobité zpěvačky s nezaměni-
telným hlasem, multiinstrumentalistky, 

autorky hudby a textů.
Vstupné: 350 Kč

10. prosince v 17.00 hod. 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pokračování úspěšné filmové pohádky. 
Loupežník Karaba i král Jakub se po de-
seti letech vrací na plátna kin.
Vstupné: 130 Kč

sobota 11. prosince v 15.00 hod. 
Božena Šimková, Vadim Petrov 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo pohádek
Divadelní zpracování slavného večerníčku 
o vychytralém pánovi Trautenberkovi, 
rázné děvečce Ančeti, jejím milém Ku-
bovi, popleteném hajném a samozřejmě 
i spravedlivém vládci hor Krakonošovi 
s jeho sojkou. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

pondělí 13. prosince v 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT NEJEN  
PRO ČTYŘI HARFY
Harfy: Jana Boušková a její studentky 
z Akademie múzických umění v Praze 
Adéla Bilanová, Roxana Hädler, Aneta 
Pávková, Kateřina Valášková
Housle: Filip Kubita, David Kubita 
Hoboj: Gabriela Krčková
Program: Mozart, Chopin, Liszt, Smeta-
na a další 
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

středa 15. prosince v 19.30 hod. 
Ray Cooney
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočano-
vá / Olga „Háta“ Želenská, Adéla Gon-
díková / Betka Stanková, Filip Tomsa, 
Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / / 
Roman Štolpa a další

Bláznivá komedie Raye Cooneyho 
vypráví o tom, že ani člen vlády by si 
neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. 
A pokud si vybere k záletům hotel, kde je 
i jeho manželka a čínská obsluha mu moc 
nerozumí, je to přímo katastrofa.  
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

čtvrtek 16. prosince v 18.00 hod. 
*DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Na tradičním vánočním koncertě De-
chového orchestru ZUŠ Horní Počernice 

zazní filmové a popové hity, spousta zají-
mavých sól a samozřejmě koledy! O pře-
stávce se můžete těšit na drobné vánoční 
pohoštění. 
Vstupné: zdarma

sobota 18. prosince v 15.00 hod. 
MALÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kühnův dětský sbor
Scénické provedení České mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby.

Děti z přípravných oddělení Kühnova 
dětského sboru hrají příběh o narození 
Ježíška tak, aby si ho užili jak herci, tak 
malí diváci, pro které je především určen. 
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

neděle 19. prosince v 17.00 hod. 
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM  
STROMEM
Tradiční předvánoční setkání s Ditou 
Hořínkovou v Přírodním divadle Dády 
Stoklasy.
Vstupné: zdarma

úterý 21. prosince v 19.30 hod.  
*NAĎA VÁLOVÁ BAND
Průřez českou hudební scénou v novém 
aranžmá.
Vstupné: 350 Kč
 
Změna programu vyhrazena.
Prosincová filmová představení budou 
do programu doplňována postupně, 
kompletní přehled najdete v příštím čísle 
HPZ nebo na www.divadlopocernice.cz.
Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

PŘEDPRODEJ NA DALŠÍ MĚSÍC  
ZAHÁJÍME 16. LISTOPADU.

PŘÍRODNÍ DIVADLO 
DÁDY STOKLASY

DIVADLO

DÁRKOVÝ POUKAZ  
NA NÁKUP VSTUPENEK 
DO DIVADLA HORNÍ  
POČERNICE 

je dlouhodobě oblíbeným dár-
kem, který pořizujete pro své 
blízké nebo třeba zaměstnance či 
obchodní partnery. 

Rozšířili jsme možnost nákupu 
poukazu také o online nákup 
a zároveň je možné nově poukaz 
také online uplatnit při nákupu 
vstupenek. 
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ZAŽÍT DIVADLO JINAK
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DENÍK FARÁŘKY: 
MARTINA VIKTORIE 
KOPECKÁ (MLADÁ 
FRONTA)
Boží cesty jsou nevyzpyta-
telné a nekonvenční farářka 
Martina Viktorie Kopecká 

o tom ví své. Valnou většinu jejího života 
se nezdálo, že bude aspirovat na službu 
v církvi – a přesto je dnes výraznou posta-
vou Církve československé husitské. Jak 
vypadá život moderní farářky?

15 ROKŮ LÁSKY: PATRIK 
HARTL (BOURDON)
Aleš by do svých třiceti dvou 
let nevěřil, že jeho život bude 
vypadat takhle. Představoval 
si ho úplně jinak. Jednoho 

dubnového odpoledne roku 2001 se zami-
loval do ženy, která na něj naložila takovou 

porci lásky, že by to porazilo i vola. Tento 
román vypráví o všem, co musel zvlád-
nout, aby se s tou láskou naučil žít.

PASAŽÉR 23: SEBASTIAN 
FITZEK (ANAG)
Zpráva v deníku Tagesspie-
gel: Z paluby zaoceánských 
výletních lodí a trajektů 
zmizelo od roku 2000 beze 
stopy nejméně 200 cestují-

cích a členů posádky. Zlověstný a strhující 
detektivní příběh, kde autor využil tuto 
zprávu jako východisko pro svůj psycho-
thriller a podařilo se mu vytvořit zlověst-
ný a strhující detektivní příběh.

VŠECHNY TOUHY VEDOU DO ŘÍMA: 
LUCA DI FULVIO (IKAR)
Trojice lidí riskuje všechno, aby si každý 
z nich splnil svůj velký sen. Sirotek Pietro 

chce změnit svět s kame-
rou v ruce. Marta, dívka 
od cirkusu, se snaží poznat 
tajemství, jež hýbou světem. 
Hraběnka Silvia zase touží 
získat pro jiné svobodu. Tři 
lidé, které okolnosti zavedou 

ve stejnou chvíli do města, kde probíhají 
boje o vznik nového národního státu.

KATOVA DCERA 
A PROKLETÍ MORU: 
OLIVER PÖTZSCH 
(BRÁNA)
Léto roku 1679. Ve Vídni 
zuří mor a šíří se už i do Ba-
vorska. Za schongauským 

katem Jakobem Kuislem se z posledních 
sil dovlekl smrtelně nemocný muž. Těsně 
před svým skonem pronesl záhadné 
proroctví: Kuisl je prý jediný, kdo může 
zachránit Kaufbeuren. Černý jezdec tam 
hraje na píšťalu a nutí obyvatele města 
k tanci. Vrah má dvě tváře.. 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263
NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645
KANCELÁŘ: 605 700 774
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ
NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:  
PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ 
FACEBOOK:  
MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE
WEBOVÉ STRÁNKY:  
WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

PONDĚLÍ: 13.00 – 16.00
ÚTERÝ: 10.00 – 19.00
STŘEDA: 13.00 – 19.00
ČTVRTEK: 13.00 – 19.00
PÁTEK: 10.00 – 16.00

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

Milí naši čtenáři,

PROVOZ V KNIHOVNĚ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH:
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 je knihovna uzavřena.
Poslední půjčovní den je středa 22. 12. 2021.
Opět otevřeno v pondělí 3. 1. 2022.
Od 16. listopadu bude pro vás prodloužena výpůjční doba.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT POKRAČUJE
Děkujeme dárcům, že nezapomínají na darování školních batůžků  
pro děti v africké Malawi.

Jejich počet utěšeně roste a pokud to situace dovolí, brzy odešleme 
do Brna, kde je centrální sklad, další várku.

Přejeme vám i v těchto podzimních dnech příjemné chvíle s knihami 
z fondu naší knihovny.

Za kolektiv knihovny: 
Božena Beňová
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BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA    
vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA

 každou středu od 13.00 do 17.00 hod. 
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 728 480 434.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA  
vedená Mgr. Jiřím Arnoštem

 každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 702 050 758.

BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY ANGLIČTINY  
S RODILÝM MLUVČÍM
vede Jon-Paul Ott

 každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.  
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovednos-
tí v AJ - od 15.15 do 16.00 hod. Bez objednání. Jon-Paul Ott je 
rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí také na druhých 
stupních ZŠ v Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

SETKÁVÁNÍ PRO SENIORY
Setkávání vede Romana Holubovská, zakladatelka nadačního 
fondu Věnuj lásku.

 každou středu od 10.00 do 12.00 hod.
Také v seniorském věku můžeme být aktivní, najít si nové přátele, 
koníčky a radovat se z každého dne. Nadační fond Věnuj lásku 
vznikl právě proto, aby pomohl tyto aktivity naplnit. Přijďte se 
podívat a popovídat si o tom, jak můžete mít ze života více radosti, 
spokojenosti a přátel. 
Informace na tel.: 731 761 071. Není třeba se objednávat.

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST
vede lektor Mgr. Jan Fršlínek

 každou středu od 17.15 do 20.20 hod. 
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity School /  
www.infinityschool.cz. Kurzy jsou semestrální (16 lekcí). 
Objednávky předem na telefonu: 774 073 366  
a info@infinityschool.cz.

LEKCE IMPROVIZAČNÍHO TANCE PRO VEŘEJNOST
vede Mgr. Anna Čumpelíková

  pro děti 6 - 10 let, každou středu od 15.00 do 16.30 hod.
  pro dospělé, každý čtvrtek od 19.00 do 20.30 hod.  

Techniky pohybové improvizace, z kterých vycházela jedna z prv-
ních tanečnic a choreografů moderního tance Isadora Duncan, 
nám umožní odhodit, setřást  a smýt co nás tíží a odejít lehčí jako 

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ 
CENTRUM HORNÍ 
POČERNICE
NÁCHODSKÁ 754, PRAHA 9, V BUDOVĚ 
MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

PROGRAM NA LISTOPAD

4. listopadu 2021 od 18.00 hod.
Promítání a beseda k filmu SEDM HVĚZD NAD NÁHORNÍM 
KARABACHEM
Náhorní Karabach, název oblasti, kterou málokdo v Evropě 
dokáže geograficky zařadit, se nachází v jižní části válečnými 
konflikty sužovaného Kavkazu. Jak se žije ve státě, který nikdo 
na světě neuznal? Film byl natočen necelé dva roky před ne-
dávným novým válečným konfliktem, kterému se říká 44denní 
válka. Odvypráví příběhy lidí, které život v této zemi přiblíží 
evropskému chápání. Host večera je autor a režisér filmu Mar-
tin Mahdal. Vstup volný.

11. listopadu 2021 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: NAŠE VZTAHY... II
Jaké prožíváme vztahy v partnerství, v rodině, s kolegy v prá-
ci? Jsou naplňující, nebo zraňující, posilují nás, nebo spíše 
vyčerpávají. Zaměříme se na to, jak můžeme využít konfliktů 
a nedorozumění ve vztazích k pochopení sebe sama, k vnitřní 
svobodě a větší zralosti.
V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, 
meditace, hudby a pohybu. Otevřená skupina, účast možná 
na jednom nebo více setkání. Seminář vede lektorka Ing. Ma-
rie Půrová. Rezervace na tel.: 777 570 756.

11. listopadu 2021 od 15.30 do 17.30 hod.
Workshop: KORÁLKOVÉ ODPOLEDNE
Odpočiňte si u tvoření s korálky!  Čeká na vás odpoledne plné 
pohody a kreativity pro všechny věkové kategorie, na kterém 
si vyrobíte sadu perličkových šperků ke štědrovečernímu stolu 
nebo pod stromeček.
Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižute-
rie pod značkou Bája Šmídová. Bližší informace a rezervace na: 
www.bajasmidova.cz, sekce Workshopy.

motýl. U dětí tyto techniky rozvíjí pohybovou fantazii.
Taneční průprava není nutná.
Objednávky předem na telefonu: 603 145 470.
Anna Čumpelíková vystudovala AMU obor pantomima 
u prof. Ladislava Fialky. Působila jako tanečnice v Choree 
Bohemice, Souboru Víta Nejedlého, v Černém divadle Jiřího 
Srnce a v pantomimickém divadle Ladislava Fialky. Zakládala 
v Sýrii Taneční konzervatoř a Vysoké studium baletu v Da-
mašku.  
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále probíhá zápis do našich kroužků.  
Nabídku všech naleznete na www.ddm-hp.cz,  
kde se můžete i přihlásit.

CO NÁS V LISTOPADU V DDM ČEKÁ?

Již 12. až 13. 11. s námi můžete prožít NOCOVÁNÍ PLNÉ ČAR 
A KOUZEL. Děti se mohou těšit na večer plný zábavy, her 
a kouzlení. Vyrobíme si kouzelnickou hůlku a společně se podí-
váme na film o Harry Potterovi.

S oblíbeným TURISŤÁKEM se můžete vydat na výlet v ne-
děli 14. listopadu. Tentokrát se půjdeme podívat do národní 
kulturní památky – hradiště Šárka, které je součástí komplexu 
Divoká Šárka. Území Divoké Šárky bylo osídleno již v mladší 
době kamenné a v pozdější době zde bylo vybudované i středo-
věké hradiště. K místu se váže i známá česká pověst Dívčí válka, 
která je o vzpouře žen proti mužům. Nenechte si ujít příležitost 
navštívit toto zajímavé místo plné příběhů a vydejte se s námi 
na dobrodružství. 

DÍLNIČKY ŠITÍ A PAPÍROVÉ TVOŘENÍ
Jestli vám během nejpřísnějších co-

vidových opatřeních chybělo tvo-
ření v DDM, nemusíte zoufat! 

Na sobotu 13. listopadu máme 
připravené celodenní tvoře-
ní, kde budete mít možnost 
od 10.00 hodin navštívit 
dílničku šití. Ve dvě hodiny 
odpoledne začne dílnička 
papírového tvoření, kde si 
můžete vyrobit a ozdobit se-
šit nejen na vánoční recepty.

Od konce listopadu se můžete 
těšit na sérii vánočních dílniček, 

které jsou naplánované tak, aby vám 
na první advent nechybělo 

nic potřebného k navození 
vánoční atmosféry a pohody: V sobotu 20. 11. 
se těšíme na všechny, kdo si budou chtít 
vyrobit vlastní originální ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ

V pátek 26. 11. nezmeškejte velmi 
oblíbené tvoření ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ. Budete mít možnost vyrobit 
si adventní věnec nebo dekoraci podle 
vašich představ. Veškerý materiál 
na výrobu a zdobení věnců bude u nás 
k dispozici. Při zdobení věnců vám vel-
mi rády poradí a pomůžou naše výtvar-
nice, tak se toho nebojte a letos zapalte 
svíčky na vlastně ozdobeném adventním 
věnci.   

Na všechny výše uvedené akce je nutné se předem přihlásit pro-
střednictvím našich webových stránek www.ddm-hp.cz, počet 
míst je omezen, tak neváhejte a přihlaste se včas.

Jednou z našich pravidelných akcí jsou i VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 
V DDM. Ty se budou konat v sobotu 27. 11. Na programu je tvo-
ření z materiálů, které jsou spojeny s tradičními českými Váno-
cemi. Nebude tedy chybět tvoření slaměných 
ozdob nebo ozdob z foukaných perel. 
To ovšem není to jediné, na co se 
můžete těšit, tak přijďte a za zvu-
ku koled se s námi nalaďte 
na vánoční atmosféru, bude-
me se na vás těšit. Na tyto 
dílničky není přihlášení 
předem nutné.



RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
MEZILESÍ 2058/6, PRAHA 9  
WWW.DOMUMRAJE.CZ

Více info k programu u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585. Zápisy do kurzů  
a na akce: domumraje.webooker.eu

Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,

podzim už nás zahalil listím a my se pomalu 
všichni ladíme a těšíme na Vánoce. Pojďte 
spolu s námi vnímat podzim všemi smysly 
v nové venkovní hře nebo si přijďte vyrobit 
vánočního anděla a jako loni se můžete opět 
zapojit do tvorby vánočních věnců pro radost 
seniorům. Přejeme klidný podzimní čas.

Hana Holá a Barbora Zálohová,  
vedení Mumraje, z. s.

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

 

ZAŽIJ PODZIM VŠEMI SMYSLY
VENKOVNÍ HRA
12. 11. – 12. 12.
Připrav se na podzimní dobrodružství, 
které zapojí tvé smysly i mozkové závity. 
Dokážeš vyluštit všechny skřítkovy šifry 
a odhalit tak úkoly, které na tebe čekají? 
5 stanovišť, 5 smyslů. Hra je vhodná 
pro všechny, kteří chtějí zažít podzim 
netradiční formou s odměnou pro 
nejkreativnější účastníky.

Hra je zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY  
pro děti i dospělé
12. 11. od 17.00 do 19.30 
13. 11. od 9.30 do 12.00 

MUMRAJ
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MUMRAJI
3. 12. od 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30 
Máte doma mrňousky, kterým byste rádi 
dopřáli nadílku bez slziček a strašení? U nás 
necháváme čerta za oknem. Děti se potkají 
jen s andílkem a Mikulášem, od kterých 
dostanou balíček, co si přinesete.

Vstupné: 70 Kč/dítě

MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA  
K VÁM DOMŮ
5. 12. od 16.30 do 20.00
Užijte si nadílku v pohodlí vašeho domova. 
Zn.: náš hodný čertík děti nestraší.

Cena: 400 Kč/rodina/30 minut

REZERVACE obou Mikulášů:  
775 720 585, 
hana.schovancova@domumraje.cz

AKCE PRO CELOU RODINU

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Díky unikátní pomůcce, závěsné síti, za-
žijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu při 
cvičení, dávku adrenalinu i relaxu.

Lektorky: D. Križeková, I. Větrovská
Cena: 180 Kč děti, 220 Kč dospělí

VĚNCE PRO RADOST SENIORŮM
od 15. 11.
Z náhlého nápadu vzniká milá tradi-
ce. Pojďme společně potěšit i tento rok 
počernické seniory. Od 15. 11. můžete 
tvořit a darovat radost. V Mumraji si 
po předchozí rezervaci vyzvednete veškerý 
materiál, který zajistí Úřad MČ Praha 20. 
Ve spolupráci se Sociálním odborem pak 
věnce poputují do rukou seniorům. 
Informace najdete na: www.domumraje.cz.

VÁNOČNÍ ANDĚL
16. 11. od 18.00 do 19.30
Rádi tvoříte z keramické hlíny? Vyrobte si
keramického anděla a ozdobte si váš 
domov nebo ho věnujte jako milý dárek. 
Nehodí se vám termín? Vyrobte si anděla 
doma. Zastavte se u nás pro keramic-
kou hlínu s podrobným návodem a poté 
přineste hotový výrobek zpět k vypálení 
a nabarvení.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

RODINA SPOLU ANEB SOBOTA 
S MONTESSORI*
20. 11. od 9.30 do 11.30
Společně vyzkoušíte aktivity ze všech 
oblastí Montessori vzdělávacího systému 
(praktický život, smyslová a kosmická 
výchova, jazyk a matematika). Specialitou 
jsou mokré aktivity a netradiční výtvarka.    

Lektorky: A. Velíšková, D. Križeková
Cena: 180 Kč dítě, dospělí zdarma

TÁTOVÉ A DĚTI SPOLU 
PĚŠKY ZA POKLADEM*
28. 11. od 10.00 do 15.00
Okolí Horních Počernic je jako stvořené 
pro výlety. Vyrazte proto s námi na cestu 
za pokladem. Objevíme nová místa a výlet 

BURZA HRAČEK, 
SPORTOVNÍCH
A DĚTSKÝCH 
POTŘEB
5. 11. od 15.00 do 18.00 

Příjem věcí do prodeje:
4. 11. od 9.00 do 12.00 a od 18.00 do 20.00
5. 11. od 9.00 do 12.00
Zapište si termín burzy, na které
seženete parádní dárky pod stromeček.

Výzva: Darujte a podpořte.
Nebaví vás připravovat věci na burzu 
a čas, který ušetříte, chcete využít 
jinak? Rádi pomáháte? Darujte nám je, 
podpořte tím Mumraj. Věci na podporu 
můžete nosit po–pá od 8.00 do 13.00  
+ út od 15.00 do 18.00.

zakončíme společným piknikem u rybní-
ku Eliška. Vhodné pro děti 2-8 let. 

Cena za rodinu: 350 Kč

VÁNOČNÍ VESELÍ
28. 11. od 14.00 do 17.00
Přijďte s celou rodinou na kus řeči. Bu-
deme na vás čekat v kočárovně na Chval-
ském zámku. A co všechno zažijete? 
Vánoční náladu a koledy, dobroty s čajem 
a dílničky pro děti.

Akce je zdarma.foto: archiv Mumraj
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Letošní osmý ročník Hudebního 
festivalu u sv. Ludmily na Chvalech se 
programově zaměřil na dvě významná 
výročí – výročí narození Antonína 
Dvořáka, a především na výročí 1 100 let 
od zavraždění svaté Ludmily, první české 
i slovanské světice, babičky sv. Václava 
a také patronky chvalského kostela.
První koncert 17. září 2021 pořádaný 
v kostele sv. Ludmily nesl název Dvořák 
v Americe. Barytonista Roman Janál 
a titulární varhanice pražské svatojakub-
ské baziliky Irena Chřibková připravili 
zajímavou dramaturgii programu, který 
střídal významná Dvořákova duchovní 
písňová díla (Tři duchovní zpěvy a kom-
pletní cyklus Biblických písní, zkompo-
novaný během Dvořákova pobytu v New 
Yorku) s varhanními skladbami americ-
kých autorů. 

Druhý koncert v pátek 24. 9. 2021 pro-
běhl v sále Chvalského zámku. Vystoupil 
dechový soubor Alinde Quintet s poslu-
chačsky vděčným programem složeným 
jak z transkripcí několika známých děl 
upravených pro toto nástrojové obsazení, 
tak skladeb původně určených pro decho-
vý kvintet. 

Třetí a závěrečný koncert byl tematicky 
zaměřen k letošnímu velkému výročí sv. 
Ludmily a byl tak příspěvkem k letošním 
celospolečenským svatoludmilským osla-
vám. Vokální soubor Tiburtina představil 
středověké duchovní zpěvy vytvořené 

k oslavě Panny Marie, sv. Ludmily a sv. 
Václava. Originální rámec dotvářely 
varhanní skladby představitelů rozvětve-
né rodiny Bachů v podání varhanice Evy 
Bublové. 

Festival je pořádán Farností Chvaly 
spolu s Chvalským zámkem. Podobně 
jako v letech předchozích poskytla vý-
znamnou finanční podporu MČ Praha 20 
a laskavou záštitu starosta pan Mgr. Petr 
Měšťan. Jsme vděčni také všem ostat-
ním sponzorům, mnoho z nich festival 
podporuje od jeho samotného vzniku - P3 
Park Horní Počernice, Restaurace Sezóna, 
květinářství Belle rose, Newton Media 
a Pekařství Moravec. Pevně věříme, že 
i do příštích let má festival již své věrné 
posluchače a také štědré a tradiční podpo-
rovatele a bude tak moci být nadále neod-
myslitelnou součástí kulturního podzim-
ního života v Horních Počernicích. 

Za organizátory:  
Pavel Jansa

Barytonista Roman Janál a varhanice Irena 
Chřibková na kůru kostela sv. Ludmily 
po svém koncertu 17. září (foto: J. Rezek)

Z vystoupení dechového souboru Alinde 
Quintet v sále Chvalského zámku 24. září 
(foto: J. Rezek)

Závěrečný koncert festivalu 1. října 
Vokální soubor Tiburtina s varhanicí Evou Bublovou ve zcela zaplněném kostele sv. Ludmily (foto: J. Rezek)

8. ROČNÍK HUDEBNÍHO  
FESTIVALU U SV. LUDMILY
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Do skvělé akce 
Zažít město jinak 
– víkend pro 
Horní Počernice, 
která probíhala 
na několika 
místech v Horních 
Počernicích 
a pořádal ji Mumraj, 
měla možnost se 
zapojit i Divizna.
Připravili jsme Sousedské slavnosti u kap-
ličky ve Svépravicích. Setkání s počer-
nickými sousedy a atmosféra slavností 
byly moc příjemné. Dovolte nám proto, 
abychom za Diviznu všem poděkovaly. 

Především Rodinnému a komunitnímu 
centru Mumraj a jeho úžasné ředitelce 
Hance Holé za několikaměsíční přípravu 
a koordinaci. Dále si obrovský dík zaslouží 
všichni, kdo svým vystoupením přispě-
li k tomu, že se nám u kapličky líbilo. 
Překrásně zazpívala počernická zpěvačka 
a písničkářka Majda Moudrá. Dobrovolni-
ce Divizny Terka Česká připravila se svými 
studenty úžasný květinový stánek, který 
byl trvale v obležení. Ve vedlejším stánku 
další studenti Střední odborné školy gas-
tronomie a podnikání z Prahy 9, kde jako 
ředitelka působí Ing. Zdeňka Matoušová, 
nabízeli produkty oboru řezník a cukrář. 

Dobroty neměly chybu. Za pár desítek 
minut prodávající hlásili, že je vyprodáno!

Sbor dobrovolných hasičů Praha Chvaly 
pod vedením svého starosty Petra Růžičky 
připravil pro děti akční program, který 
přiblížil hlavní oblasti jejich náročné prá-
ce a malí návštěvníci byli nadšení!  Stejně 
tak, jako z možnosti vyzkoušet si základy 
sebeobrany s mistry světa v bojových 
sportech Martinou a Josefem Ptáčkovými. 
Školka Kostička zase nabídla zázemí své 
krásné zahrady a pro mrňata zdejší paní 
učitelky připravily sportovní hry. 

Poděkování si za pomoc a podporu kro-
mě všech výše uvedených zaslouží i kolega 
zastupitel Petr Růžička, za krásné fotky 
Emilie Moláčková, za pravidelnou podpo-
ru dodávkou elektřiny rodiny Růthových 
a Kryšpínových a velký dík patří i pra-
covníkům Odboru místního hospodářství 

ÚMČ Praha 20 pod vedením Vojtěcha 
Šimáčka, kteří Víkend pro Horní Po-
černice výborně připravili a zajistili. Dík 
patří i dárci, který si nepřál být jmeno-
ván, ale pro děti přivezl přímo na místo 
zdarma krabice plné mandarinek, banánů 
a sušenek.

Ke kapličce přišel s rodinou i známý 
herec Michal Novotný. Vyfotil se s námi, 
naše děti z Divizny si s ním ještě nadšeně 
pořizovaly vlastní fotky. Michal ukázal, že 
je nejen skvělý soused, ale i dobrý člověk. 
Setkání u kapličky opět potvrdilo, že 
svět lidí s mentálním postižením a lidí 
zdravých není jiný. Pokud chceme, může 
být stejně krásný.

Za dobrovolníky Divizny:  
Alena Štrobová a Bety Cibochová

Foto: Emilie Moláčková

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – VÍKEND 
PRO HORNÍ POČERNICE
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PROMENA ZÁMKUPROMENA ZÁMKU
NA KROVINOVE  
NÁMESTÍ
NA KROVINOVE  
NÁMESTÍ

Sloupová sín zámku Horní Pocernice, 
Krovinovo námestí 11/16 
Sloupová sín zámku Horní Pocernice, 
Krovinovo námestí 11/16 

16:00 Predstavení projektu 
Revitalizace areálu diakonie ECM

— 16:00 Predstavení projektu 
Revitalizace areálu diakonie ECM

— 

14. listopadu 2021 | 16:00 14. listopadu 2021 | 16:00 

Slavnostní predstavení projektuSlavnostní predstavení projektu

16:30 — Verejná diskuze16:30 — Verejná diskuze

Program:Program:

PROMĚNA ZÁMKU  
NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ
Zámek na Křovinové 
náměstí zakoupil 
ve dvacátých letech 
minulého století „Spolek 
péče o sirotky“, zřízený 
při Metodistické církvi 
v ČR. Objekt byl zanedbaný 
a ve špatném technickém 
stavu. Po nezbytných 
menších stavebních 
úpravách jej spolek začal 
využívat nejprve jako 
ústav pro sirotky, později 
jako domov pro staré lidi.

Koncem třicátých let byla většina dětí a seniorů přestěhována 
do jiného objektu a zámek se měl začít celkově rekonstruovat.

Druhá světová válka a posléze zabavení objektu komunisty 
v roce 1959 byl definitivní konec všech plánů.

Po sametové revoluci se podařilo objekt v Horních Počernicích 
získat zpět a od roku 1999 se píše jeho nová historie. 

Evangelická církev metodistická navázala na sociální práci 
z minulosti a zřídila zde azylový dům. Zároveň s tím zahájila po-
stupnou opravu zničeného objektu. Byla opravena střecha, vnitřní 
prostory a zhotovena nová fasáda, korespondující v barevnosti 
i provedení s původním stavem.

V současné době je budova zámku a revitalizovaný prostor před 
zámkem nádhernou dominantou Křovinova náměstí.

Součástí objektu jsou i stavby, které byly na pozemku zřízeny 
v době po znárodnění a dnes je využívá azylový dům pro ubyto-
vání klientů. Ačkoliv je jejich technický stav po mnoha opravách 
dobrý, jejich životnost je z dlouhodobého pohledu velmi omezená 
a architektonická hodnota je nulová. Evangelická církev meto-
distická proto přichází s novou koncepcí pro areál. Jeho hlavní 
prioritou zůstává sociální práce. Na pozemku vyroste nový azylový 
dům, dům pro seniory a také komunitní středisko s budovou 
kostela. Jeho podoba je ve stadiu studie a v současné době se 
dokončuje.

MÁTE ZÁJEM O INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM PROJEKTU?

Pokud ano, zveme vás na slavnostní představení projektu, rozho-
vor a posezení u kávy v neděli 14. listopadu v 16.00 hodin do slou-
pového sálu zámku, kde bude celý záměr prezentován. Budeme 
rádi za váš názor a připomínky.

Petr Procházka, 
SKP Ho Po

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2021 
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PROMĚNA ZÁMKU  
NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ

ŠKOLENÍ HASIČŮ

V září jsme se zúčastnili školení v nové 
hasičské zbrojnici v Satalicích, klukům 
JSDH Praha-Satalice tímto moc děkujeme, 
že si na nás udělali čas.

V neděli 19. 9. ve 12.00 hodin byla minutou ticha uctěna 
památka dobrovolných hasičů SDH a JSDH Koryčany, kteří 
tragicky zahynuli při zásahu pro pomoc druhým. Čest jejich 
památce.

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Chvaly

Podzimkova hra, Vesnička skřítků v Xaverovském 
háji, se stává tradicí. I letos se až do 7. listopadu 
mohou všechny tvořivé děti vydat na pomoc 
skřítkům dřevánkům.

a Zimníček nelení a pro děti připravují další 
hru v podobě netradičního adventního ka-
lendáře. Všichni zúčastnění si budou moct 
každý den otevřít jedno okénko s překva-
pením venku nebo doma. Pokud s nimi 
chcete letošní advent strávit i vy, napište 
jim na: pisuskritkum@gmail.com.

Za skřítky zdraví:
Šárka Hastrmanová a Zuzka Warausová

www.HrySeSkritky.cz

Skřítkové, jako projev díků za práci, 
přichystali dětem kouzelné překvapení. 

Na svátek všech svatých - Dušič-
ky - celou vesničku večer nasvítili 

světélky a upekli malé dobroty. 
Vytvořili tak tajemnou atmo-

sféru pro zastavení, společné 
setkání a příležitost pro 

vzpomenutí na blízké.
Skřítkové Jaruška, 

Letnička, Podzimek 

V lese, kousek za rybníkem Eliška, po-
malu pod jejich rukama vzniká z růz-
ných přírodních materiálů celá vesnička 
s domečky pro skřítky. Staví je děti 
s rodiči i celé třídy z mateřských 
škol. Domečků pro skřítky už 
vznikly desítky. Pokud jste 
nestihli vesničku navštívit, 
vyrazte, dokud ji nepokryje 
sníh. Od Elišky je cesta 
do vesničky vyznačená.

INZERCE

HRY SE SKŘÍTKY 
V HORNÍCH  
POČERNICÍCH 
POKRAČUJÍ
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 151
Co ještě bylo zaznamenáno, 
perličky

Z dalších dějů a života našich původních 
obcí bylo také zaznamenáno například 
následující:
V počtu jeden strážmistr a dva četníci 
byla v roce 1869 v obci Horní Počernice 
zřízena Četnická stanice. Důvodem jejího 
zřízení bylo zejména to, že bylo třeba zvý-
šit dohled při výstavbě železniční dráhy, 
na níž v té době pracovalo přes dvě stě 
dělníků. V roce 1899 byla četnická stanice 
přeložena do Dolních Počernic.

Po požáru Národního divadla v roce 1881 
bylo v novinových zprávách zveřejněno: 
„Vlasteneckou obětavostí v okrese Karlín-
ském vynikají spojené obce Horní Počer-
nice a Čertousy. Na jeho znovuvybudování 
zde bylo sebráno přes 600 zlatých a sbírka 
na Matici školskou vynesla dalších 44 zla-
tých a 43 krejcary. Z obecní pokladny pak 
sama spojená obec přispěla 150 zlatými 
a na Matici školskou 120 zlatými. Sta-
rostou obce je rázný a obětavý vlastenec 
pan Josef Sus a sběratelem místní starosta 
čertouský pan F. V. Veselý. Ten do obec-
ní kroniky také zaznamenal, že dne 26. 
července 1891 byla poprvé v historii obce 
konána oslava kněžského svěcení „primi-
ce" zdejšího rodáka Karla Jandy.

Ke ztrátě rychtářského práva bylo zazna-
menáno následující: Počernické rych-
tářské právo bylo dřevěné o délce 50 cm 
a šířce 6 cm. Obtočeno bylo řezaným 
řemínkem a nad ním žlutým mosazným 
drátem. Nahoře bylo ukončeno hlavicí 
natřenou zelenou barvou. Celkově pak 
vypadalo jako kuželka. Na krček této 
kuželky byla v případě potřeby uvazována 
obsílka, která s ní putovala od rychtáře, 
který ji předal sousedovi, ten dalšímu 
a poslední odnesl právo s obsílkou zpět 
k rychtáři. To k všeobecné spokojenosti 
s informováním i s dodržováním postu-
pu probíhalo po mnoho let. Po zrušení 
rychtářské pravomocnosti se však z jedné 
z cest rychtářské právo zpět již nevrátilo.

Zapsaná vzpomínka paní Kateřiny Hálo-
vé, matky obecního strážníka, narozené 
v roce 1810, která ji vyprávěla starostovi 
F. V. Veselému 29. dubna 1893 přibližuje 
dobu prvního období tohoto století.
„Za mých mladých let bývaly hlučné 
zábavy, jak ve staré vyhořelé a zbořené 
Sichrovce, kde byl k tanci velký sál, tak 
i na Kovárně uprostřed vsi. My děvča-
ta a ženy jsme nosily kroj s velkými 
dudy na rukávech, pět až sedm suk-
ní, šněrovačku s prýmem a bílý čepec 

a krajkou a vzadu s velkou mašlí, od níž 
vedly na záda pentle. Bohatší ještě nosily 
na krku dukáty. Muži měli krátké kalhoty 
koženky. V tom čase přitom nebyla taková 
zámožnost jako je dnes. Pole zčásti ležela 
úhorem, ale zato zde panovalo dobré 
sousedství a veselo a živo bývalo zvláště 
o svátcích, svatbách a křtech. Vzpomínám 
si na svatební píseň, která se zde zpíva-
la: Ó lásko fortelná, kde tě lidé berou, 

v zahradě nerosteš, v poli tě nesejou. Já 
se seju sama mezi mládencema i mezi 
pannama. Tak jsem jako růže, pokud 
nemám muže. Až budu mít muže, spadne 
ze mne růže. Tak jsem jako kvítí, pokud 
nemám děti. Až budu mít děti, spadne 
ze mne kvítí. Děti budou plakat, mámo 
dejte papat. Ukrojím kus chleba, ženu je 
za kamna, kde budou pak papat.“ Dále 
ještě vzpomínala na písně o Velikonocích, 
o koledě, o masopustě a o muzikách, kde 
se nejčastěji tancoval rejdovák, při němž 
se zpívalo: Vzal si milej rejdovačku, neu-
měla rejdovat, když ji ven vystrčil, chtěla 
jemu facku dát.

Z dějů na konci 19. století bylo do obecní 
kroniky z Národních listů ze dne 13. listo-
padu 1897 a ze soudní síně přepsáno:

V Čertousích, blízké obci u Prahy, 
oznámilo v březnu letošního roku několik 
občanů obecnímu úřadu, že násled-
kem zadržení vody v rybníku hořejším 
(dnešní Podsychrovský v ulici Bártlově), 
způsobuje se na jejich majetku velká 
škoda, protože pozemky nad rybníkem 
jsou zaplaveny a voda vniká i do stave-
ní hospodářských, do bytů a prosakuje 
i do studní. Tomu je třeba odpomoci 
i z důvodů zdravotních. Starosta pan Jan 
Uzel považoval za svou povinnost, aby 
zakročil. Shledal, že překážka zamezující 
odtok vody je pravděpodobně v parku 
velkostatkáře pana Leopolda Wünsche 
Zdeborského. K zjištění příčiny neod-
toku vody sestavil proto starosta komisi 
ze členů obecního zastupitelstva. Spolu 

s ním v ní byl radní Alois Blažek a sekre-
tář Šplechner. Starosta se s členy komise 
odebral do bytu velkostatkáře a oznámil 
mu, že přicházejí z důvodů zdravotní 
a bezpečnostní potřeby ke zjištění překáž-
ky bránící odtoku vody z rybníka a jejího 
odstranění. Velkostatkář nejprve ochotně 
uvedl starostu s komisí do parku, kde se 
ho však pojednou otázal, zda má k tomu-
to vyšetřování nařízení od hejtmanství. 
Když mu starosta odpověděl, že nemá, 
že přichází z vlastní pravomoci, prohlásil 
velkostatkář, že pak komise nemá v parku 
co pohledávat a že ji dál již nepustí. 
Starosta trval na tom, že má k zakročení 
právo a šel dál. Velkostatkář jej však chytil 
za rameno, trhnul s ním, podle tvrze-
ní členů komise, a obrátil jej k vratům 
a ukazuje na ně pravil: „Jděte nebo vás vy-
hodím, já vás jako starostu neznám, v mé 
zahradě nemáte co pohledávat, tady jsou 
vrata, už ať jste pryč, nebo vás vyhodím.“ 
Starosta mu vytýkal, že jeho jednání je 
nepřístojné. Na to jej velkostatkář uchopil 
do náruče a vystrkal jej ze zahrady ven, 
říkajíc při tom, že se nikoho, ani žádných 
hrozeb nebojí. Starosta poté se členy 
komise ze zahrady odešel.

Tak zněla žaloba podaná obecním úřa-
dem státnímu zastupitelstvu na velkostat-
káře pro zločin veřejného násilí podle § 81 
a urážce na cti dle § 312 zákona, jichž se 
dopustil vůči starostovi v době, kdy tento 
vykonával svůj úřad.

Přelíčení se konalo 12. listopadu l897 
před soudem, kterému předsedal rada Pá-
tek. Žalovaného hájil Dr. Zítek. Žalovaný 
doznal, že nechtěl připustit, aby starosta 
závadu v odtoku vody v parku zjišťoval 
a že jej vzal za ruku, obrátil ke dveřím 
a slova uvedená v žalobě až na menší 
odchylky, že mu také řekl. Namítal ale, 
že byl oprávněn starostu dále nepustit, 
protože ten překročil mez své působnos-
ti, protože se jednalo o záležitost vodní, 
která do jeho pravomoci nenáleží. Že sta-
rostu násilně strkal ven popíral. Členové 
komise, jako svědci, však průběh výstupu 
v zahradě potvrdili podle podané žaloby.

Soud po provedeném líčení uznal 
obžalovaného vinným z obou uvedených 
deliktů, ale pro četné polehčující okolnos-
ti jej odsoudil pouze na 14 dní do jedno-
duchého žaláře. Sazba přitom byla těžký 
žalář od šesti měsíců do jednoho roku. 
Vyměřený trest byl cestou císařské milosti 
statkáři změněn na pokutu jednoho tisíce 
zlatých do obecní pokladny.

O dalších příhodách a událostech opět 
v pokračování.

Ing. Hubert Antes,  
kronikář

HISTORIE
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POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů 
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.

SOUDNIČKY

LESNÍ PYCH

Náš příběh se odehrává na podzim roku 
1936. Nebyl to rok nikterak příznivý 
a důsledky hospodářské krize se nutně 
projevovaly i na životních podmínkách 
nejen prostých lidí, ale i sedláků a střed-
ní třídy obyvatelstva. Nejinak tomu bylo 
i v Horních Počernicích. Lidé si pomá-
hali i drobnými krádežemi na obecním 
i panském majetku. A před zimou bylo 
třeba zajistit i dostatek paliva, především 
dřeva. Krádeže dřeva z obecního lesa byly 
proto na denním pořádku. Obecní les, 
který obec odkoupila od Lichtenštejnů, 
stále ještě spravovala Lichtenštejnská 
správa, která však na dohlídku nestači-
la. Proto byl na dohlídku obecního lesa 
ustanoven Jaroslav Votroubek, který 
byl jinak hlídačem a hajným na Stárově 
velkostatku. Pomáhali mu i obecní stráž-
níci. Vše bylo však marné. I když hajný 
Votroubek nahlašoval téměř 10 drobných 
přestupků denně, krádeže dřeva pokračo-
valy. Situace došla až tak daleko, že za je-
dinou noc bylo v lese poraženo a odveze-
no až 30 dubů. Snaha obecních četníků 
i hajného se tak zdála naprosto marná. 
Nebyli schopni les hlídat denně a největší 
krádeže se vždy staly v době, kdy neměli 
hlídku, nebo se pohybovali na jiném 
konci lesa. Zdálo se, že i obecní zastu-
pitelstvo si neví se situací rady a někteří 
zastupitelé ani neměli zájem krádeže dře-
va nějak razantně řešit. Dřevo na zimu 
potřeboval každý a vytěžit a odvézt z lesa 
30 stromů za noc nezvládne jednotlivec. 
Ale jak se říká: „Tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne." 
No a ono se opravdu utrhlo. 

Byl krásný zářijový den a do počer-
nických lesů si vyšli na houby kpt. Ru-
dolf Riedl - bývalý policejní velitel 
policejního okrsku Praha 1 a soudní 
rada ve výslužbě Josef Rokos. Páno-
vé během krásného odpoledne prošli 
lesem od Dolních Počernic a došli až 
k restauraci „U Němečků". Košíky měli 
téměř plné a značně jim vyhládlo. Dali 
si několik piv a požádali majitele restau-
race, jestli by pro ně nezajistil automobil 
na odvoz do města. Ten ochotně přislíbil 
a poslal učedníka za místním autodo-
pravcem Jiřím Pospíchalem, aby pány 

odvezl. Pospíchal mimo nákladního vozu 
měl i osobní vůz Praga Alfa, se kterým 
občas vozil místní honoraci do Prahy 
za zábavou. Kolem páté odpoledne Pospí-
chal přijel a pánové se pohodlně usadili 
do vozu i s plnými košíky a zamířili 
do Prahy. Pospíchal si všiml, že se jedná 
zřejmě o dobře situované zákazníky, tak 
navázal debatu, aby zjistil, kolik by si 
asi mohl za cestu naúčtovat. Oba pánové 
byli z minulosti zvyklí nesdělovat svoje 
postavení a funkce, takže se představili 
jako podnikatelé s uhlím a cukrem. Řeč 
zdárně plynula a společně si postěžovali 
na současnou těžkou dobu a nedostatek 
téměř všeho. Pospíchal, jako zdatný 
podnikatel, okamžitě nabídl své služby 
s autodopravou a současně i možnost 
dodat palivové dřevo. Zmínil se, že 
zdejší obecní lesy sice Počernice koupily 
od Lichtenštejnů, ale zatím nebyl převod 
zaknihován. Správu tedy dál formálně 
vykonává Lichtenštejnské panství. Sku-
tečně však lesy hlídá hajný a místní čet-
nictvo, a to tak, že se předem domluví, 
které dny budou hlídat a kde. V ten den 
pak místní parta pod vedením jakéhosi 
Zoukala vyrazí do lesa a vykácí jednu až 
dvě fůry dřeva. On je pak odveze na dvůr 
k Zoukalovi, který je nařeže na palivo 
a prodá. O výtěžek se pak zřejmě dělí 

i ti z obecního zastupitelstva, kteří tuto 
činnost kryjí. No a bylo vymalováno. 
Pánové poděkovali za svezení a slíbi-
li, že budou o nabídce uvažovat. A tak 
se také stalo. Místo úvahy o možném 
obchodě navštívili Policejní komisařství 
v Karlíně, pod které Počernice patřily 
a seznámili velitele Josefa Koliáše s tím, 
co zjistili. No a pak už mělo vše poměrně 
rychlý spád. Policie v civilu si pohlí-
dala usedlost pana Zoukala a jednu již 
říjnovou noc ho tam překvapila i s jeho 
partou a autodopravcem Pospíchalem. 
Ještě tu noc se všichni ke všemu doznali 
a samozřejmě označili i ty, kteří o je-
jich počínání věděli a zřejmě ho kryli. 
Dokázat se však podařilo jen tu jedinou 
fůru dřeva, takže mimo peněžité tresty 
i pro místní strážníky vše skončilo jen 
velkou ostudou. Hajnému nedokázali, 
že o krádežích věděl. A jak to tak bývá, 
těm, kteří v obecním zastupitelstvu snad, 
nebo možná o tom všem věděli, nebylo 
možné jakoukoli vinu prokázat. 

Přesto můžeme říci, že náš příběh 
končí šťastně. Od té doby se v lese pře-
stalo ztrácet dřevo v tak velkém rozsahu 
a zůstalo jen u drobných krádeží klestí, 
které asi k životu u lesa patří.

Jan Brunner

Záznam z obecní kroniky
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CELÉ ČESKO  
ČTE DĚTEM
ZŠ Bártlova se již 3. rokem zúčastnila projektu: Celé 
Česko čte dětem. Zapojili jsme se v rámci 11. ročníku, 
kdy probíhal zároveň i Týden knihoven a to Týdnem 
čtení. V celé škole jsme si celý týden hlavně četli.
V pondělí jsme celoškolní akci zaháji-
li velmi milou návštěvou herečky paní 
Ivany Andrlové. Prvnímu stupni krás-
ným hlasem přečetla pohádku z knihy 
Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena 
a 2. stupni úryvek z knihy Útěk Kryšpí-
na N. od Ivony Březinové. Četli všichni 
žáci napříč školou a těm nejmenším četli 
učitelé či asistenti. Projekt byl reali-
zován ve třídách na židlích, na koberci 
nebo jak kdo zrovna chtěl. Také se četlo 
v tělocvičně nebo v naší úžasné venkovní 
učebně, která nám slouží také jako školní 
knihovna. Akce probíhala velmi poklidně 
a úspěšně. Žáci se učili respektovat jeden 
druhého, uvědomovali si, jak být k sobě 
ohleduplnější a díky organizaci čtení se 

v některých z nich začalo projevovat i více 
samostatnosti. Cílem bylo žáky vzájem-
ně socializovat, sblížit a zároveň zbavit 
určitých obav a trémy. Četly se knihy 
na pokračování, pohádky, příběhy a také 
různé říkanky. Dále se do čtení zapojila 
a zároveň nám celou akci zakončila jedna 
milá dáma - písničkářka Jana Rychterová 
se svým úžasným pohádkově hudebním 
vystoupením. Oběma dámám bychom 
chtěli moc poděkovat za to, že k nám při-
jely a celou akci svými projevy příjemně 
obohatily. Bylo to krásné.

Andrea Bušová, 
učitelka

ZŠ BÁRTLOVA

ŠKOLY

ZAHRANIČNÍ PRAXE
Po roční přestávce způsobené koronavirovou pandemií vyjeli již během letošních 
prázdnin v rámci programu Erasmus+ naši studenti na zahraniční stáže, a to jak 
měsíční, tak dlouhodobé, které probíhají po dobu čtrnácti týdnů. Celkem se 
do zahraničí vydalo 86 studentů především čtvrtých ročníků, z toho čtyři absolventi.

Nejvíce našich stážistů zavítalo na Maltu, 
měsíc jich tam pobylo dvacet pět, šest 
dalších zůstává ve Vallettě do konce listo-
padu. Ve španělské Malaze praktikovalo 
dvanáct našich žáků, osm studentů, kteří 
vyjeli do Francie, se rozjelo do Albertville 
a do Grenoblu a v Drážďanech absolvova-
lo svoji praxi celkem patnáct žáků, čtyři 
z nich dlouhodobou. Poslední velká sku-
pina, kterou vysíláme na stáž v polovině 
října, vyrazí do Irska.

Své dovednosti studenti uplatňují a nové 
zkušenosti získávají nejen na administra-
tivních pozicích v právnických kancelá-
řích, personálních agenturách, nezisko-
vých organizacích, realitních kancelářích, 
státních úřadech, ale i v různých soukro-
mých firmách.

Kromě nových zážitků, poznatků 
a posunu v jazykových dovednostech se 

mnozí ze stážistů vrací také s odhodláním 
studovat vysokou školu v zahraničí. Ze 
zkušenosti víme, že absolvování zahra-
niční praxe je významným mezníkem 
v životě našich žáků, a jsme proto velmi 
rádi, že do programu Erasmus+ budeme 
zapojeni i v příštím roce.

VOLÍM, VOLÍŠ, VOLÍME

V úterý 21. září se u nás ve škole uskuteč-
nily Studentské volby, které zorganizovala 
jedna z maturitních tříd. V jejich průběhu 
nás navštívily dvě novinářky z Aktuál-
ně.cz, aby zjistily, jak tato aktivita pod 
hlavičkou JSNS (Člověk v tísni) reálně 
probíhá, co studentům přináší, zda se 
o skutečné volby zajímají, a tak vznikla 
zajímavá reportáž pro uvedený portál. 
Studentských voleb se zúčastnilo 650 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

žáků a ti rozhodli o vítězi – koalici Spolu. 
Druzí skončili Piráti a Starostové, za nimi 
s velkým odstupem Strana zelených, až 
čtvrté místo obsadilo s necelými třiceti 
hlasy ANO. Věříme, že účast ve volbách 
nanečisto se stane impulsem pro naše 
prvovoliče, kteří jistě vyrazí i k volbám 
skutečným.

Příkladem pro ně mohou být naši 
dlouhodobí stážisté na Maltě, kteří překo-
nali všechny překážky a vydali se volit až 
na české velvyslanectví do Říma. Při té 
příležitosti se setkali s paní velvyslankyní 
Hanou Hubáčkovou, která s nimi sdílela 
své zkušenosti diplomatky a ochotně 
odpovídala na všechny otázky.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ
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DEN S ARMÁDOU ČR  
– SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ  
S POSLÁNÍM A ÚKOLY AČR

ZŠ STOLÍŇSKÁ

Na čtvrtek 16. září 
se určitě každý žák 
naší školy těšil. 
Vždyť se vědělo, 
že k nám do školy 
přijede naše 
Armáda ČR a bude 
žáky seznamovat 
s tím, jaké je její 
poslání a jaké úkoly 
musí plnit.

Nejen to, byla prezentována historie 
naší armády, tradice, ale i řešení krizo-
vých situací vojenského i nevojenského 
charakteru. Pro 4 třídy druhého stupně 
byl připraven program, kdy na jednot-
livých stanovištích čekali vojáci, kteří 
žáky seznamovali a ukazovali, jak vypadá 
zahraniční mise, co obnáší protichemická 
příprava vojáků, jak ošetřit zranění a sa-
mozřejmě i poslání a úkoly Armády ČR.  
Již samotné oblečení protichemického 
obleku bylo velkým zážitkem. Největšímu 
zájmu se však těšilo stanoviště, které bylo 
v tělocvičně. Zde se žáci měli možnost 
seznámit s používanými zbraněmi, po-
těžkat si, co to obnáší s takovou zbraní 
manipulovat a s údivem všichni pozorovali 
ukázku obrany při útoku nožem, polní lo-
patkou či jen zákeřným chvatem. Skuteč-
ně se bylo na co dívat. Aby to nebylo líto 
našim žákům prvního stupně, byla pro ně 

připravena prohlídka obrněného vozidla 
a převleku zvaného „hejkal“. A vzhledem 
k předem realizované výtvarné soutěži si 
deset šťastných autorů obrázků odneslo 
i batůžek od AČR s dárkovými předměty. 
Dopoledne neskutečně rychle uteklo, ale 
krásné zážitky určitě zůstanou. Už jen 
ten příjezd pancéřového vozidla Tatra byl 
velkolepý a řidiči patří velká pochvala 
i obdiv, jak se dokázal protáhnout naší 
bránou až k budově školy. Děkujeme 
Ministerstvu obrany ČR a Armádě ČR 
za vynikající akci, která určitě dá žákům 
mnohem více než jen prezentace na in-
teraktivní tabuli. A samozřejmě děkuji 
i přítomným vojákům – i od nich to bylo 
skvěle zvládnuté, třebaže museli vstávat 
ve čtyři hodiny ráno, aby se z výcvikového 
prostoru k nám do školy přesunuli. 

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

ODPOLEDNE  
DESKOVÝCH HER 
NA STOLIŇSKÉ
Ve středu 6. 10. proběhlo na naší ško-
le Odpoledne deskových her. Na jed-
notlivých stanovištích byly připraveny 
deskové hry, klasické, nám všem 
známé, ale i ty nejnovější.

Žáci prvního stupně obklopili herní 
plochy a hrálo se a hrálo. Na počátku 
bylo rychlé seznámení od zástupce herní 
společnosti a s neskrývaným zápalem se 
začalo okamžitě hrát. Najednou nikdo 
nevnímal čas, každý si chtěl co nejvíce her 
vyzkoušet. Na vždy přítomný mobil si ni-
kdo ani nevzpomněl. Dokonce se většině 
žáků ani nechtělo domů. Nezbývá než po-
děkovat panu učiteli Václavu Skočdopole-
mu za vynikajícím způsobem připravenou 
akci a firmě HRAS za zapůjčení téměř 
všech dostupných her. Budeme se těšit, 
že před Vánocemi akci zopakujeme a snad 
pro rodiče bude i příležitost si případně 
vybranou hru zakoupit. 

Martin Březina, ZŠ Stoliňská
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NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU 
PRO MŠ CHODOVICKÁ MŠ CHODOVICKÁ

ŠKOLY

TÝDEN PLNÝ ZVÍŘAT
Svátek Františka z Assisi, ochránce všeho živého, naši 
školu letos změnil v dům plný nejrůznějších živočichů.

Přízemí školy prokouklo díky malé výsta-
vě Můj mazlíček. Přibyly naukové cedule 
s názvy zvířat v několika světových jazy-
cích. Další nástěnka propagovala adopci 
zvířat. V mnoha třídách děti seznamovaly 
spolužáky se životem svého mazlíčka. 
Téma proniklo do všech předmětů.

Všechny třídy absolvovaly výukové 
programy společnosti Penthea. 

„Smysly živočichů“ seznámily nejmenší 
s různými způsoby vnímání okolí pomo-
cí základních smyslů, např. echolokace 
u netopýrů. Někteří živočichové používají 
smysly i jiným způsobem než člověk. Del-
fín nás např. vidí stejně, jako se můžeme 
vidět na ultrazvuku. Sokol lovící hraboše 
zase sleduje cesvtičky moči, které za sebou 
hraboši zanechávají.

„Lovci a kořist” byl program pro žáky 5. 
až 7. tříd. Mluvilo se o rovnováze v příro-
dě, o rozdílných, často obtížných strategi-
ích, které lovci používají. Víme, že i kořist 
se může účinně bránit, hrdinné japonské 

včely např. dokážou doslova uhřát sršně.
Během přednášky na téma „Záchra-

na zvířat” se nejstarší žáci seznámili 
se zákony přírody a smyslem záchrany 
ohrožených zvířat. Velké nadšení vyvolala 
přítomnost bílého ježka.

Paní Radka Komárková se psem De-
mínkou nám v programu „Když oči mají 4 
nohy” vyprávěla o výcviku a práci vodících 

psů. Žáci se ptali i na další aspekty života 
nevidomých lidí a prohlédli si některé 
pomůcky, které jim ulehčují život. Osobní 
příběh pak připomněl dětem důležitost 
vztahů – s lidmi i se zvířaty.

Žáci druhého stupně se setkali se 
záchranářskými a zásahovými psy městské 
policie. Viděli ukázku poslušnosti a vy-
hledávání zasypaného člověka, při které se 
někteří stali figuranty. Policejní zásahoví 
psi předvedli vyhledávání a dopadení 
pachatele. 

Po celý týden probíhala také charitativ-
ní sbírka pro opuštěná zvířata. Všechny 
dary poputují do útulku v pražské Troji. 
O předání se postarají žáci naší školy 
spolu s rodiči.

Děkujeme kolegyním Žáčkové, Hložko-
vé a Jungwirthové za organizaci programů 
a všem dětem a vyučujícím za aktivní 
podporu zvířecího týdne. 

Martina Josefová, 
ZŠ Ratibořická

Na začátku roku 2020 žádala MŠ Chodovická o poskytnutí grantu hl. m. Prahy 
pro oblast životního prostředí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo 
dne 22. 5. 2020 poskytnout MŠ finanční prostředky ve výši 90 000 Kč na reali-
zaci projektu pod názvem Nádrže na dešťovou vodu s čerpáním. Doba reali-
zace projektu byla určena nejdéle do 31. 12. 2021. Stavební část projektu byla 
dokončena v září 2021.

Cílem projektu je umístění nádrží na za-
hradu mateřské školy tak, aby mohla být 
efektivně jímána dešťová voda ze střechy 
zahradního přístřešku a následně využi-
ta pro zálivku zahrady. Dešťová voda ze 
střechy je svedená do nádrží s výpustným 
kohoutem, umístěným nad terénem 
na nízké podezdívce u zdi přístřešku. Celé 
zařízení je navrženo tak, aby ho mohly 
využívat a obsluhovat děti předškolního 
věku. Zařízení bude využíváno v rámci 
environmentální výchovy se zaměřením 
na hospodaření s dešťovou vodou.
Děkujeme MHMP za poskytnutí fi-
nančních prostředků a také SRPMŠ, 
které škole pomáhalo s přípravou žádosti 
o grant a také s realizací projektu.

Dana Uhrová,  
ředitelka školy
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VLTAVA 2021
Na úsek z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny bude dlouho vzpomínat 16 žáků 9. B a dvě 
dvojice kluků z nižších ročníků. Nenechali se odradit ani chladnějším počasím. Přes-
tože seděli někteří v lodi poprvé, po prvních dnech by to nikdo ani nepoznal. Pravda, 
neobešlo se to bez cvaknutí, ale to k tomu prostě patří. Pod hladinu řeky se podívali 
i zkušenější vodáci. Ahoooj!

ŠUMAVA - ROHANOV 2021
Také žáci 7. C a 8. C vyrazili se svými 
třídními učitelkami na ozdravný pobyt 
do Rohanova na Šumavě. Děti si užily 
nejenom krásný bazén, který se nacházel 
přímo v areálu penzionu, táborák, bojov-
ku, ale také několik povedených výšlapů 
na Javorník, Krásnou vyhlídku a Klos-
termannovu rozhlednu. Také návštěva 
blízkého Vacova stojí za zmínku. Zde 
měly děti možnost ocenit krásný kostel 
sv. Mikuláše, ale také otestovat pevnost 
igelitových tašek místního COOPu. Byl 
to krásný týden spojený se spoustou 
zábavných a nevšedních zážitků. Děti byly 
skvělé!

SOUSTŘEDĚNÍ 6. B - MOZOLOV
Nově složená sportovní třída 6. B vyrazila zpevňovat kolektiv na kondiční soustře-
dění do Mozolova. V přírodě panovala super nálada a sluníčko přálo celý týden. 
Věříme, že děti úspěšně odstartovaly následující čtyři roky ve sportovní třídě. 

PRAŽSKÝ PRAMEN
Žáci naší školy se i letos zúčastní soutěže 
Pražský pramen. Jedná se o soutěž, která 
je zaměřena přírodovědným směrem. 
Týká se oblasti přírodopisu, zeměpisu, 
fyziky i chemie. Soutěžícím držíme palce 
a doufáme, že budou minimálně tak 
úspěšní, jako v předchozích letech. 

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL  
NA CHVALECH
Jako každý rok se v září žáci osmých 
a devátých ročníků zúčastnili Veletrhu 
středních škol na Chvalech. Byla to moc 
hezká akce, která každým rokem pomáhá 
žákům základních škol v rozhodování 
o jejich budoucnosti (kam jít na střední 
školu).

Tým učitelů FZŠ Chodovická

ZPÁTKY  
VE ŠKOLE
V září se naše třída zúčastnila 
akce Zpátky ve škole, 
pořádané Skautským 
institutem. Lektorky Daniela  
a Jitka nás přivítaly 
seznamovací hrou s otázkami 
na různá témata a zábavným 
počítáním do tří.

Ve venkovním areálu školy jsme hráli hry Sobolí šlacha nebo seřazování se podle barvy 
vlasů a velikosti boty. Velmi zábavnou činností byla hra na umělce, kteří se potřebují 
uživit během koronavirové pandemie. Sbírali jsme podpisy náhodných kolemjdoucích 
pro petici za znovuotevření galerií, vykonávali fyzické aktivity a natáčeli zábavná videa. 
Vrcholnou a nejvíce oblíbenou aktivitou se nakonec stalo malování celotřídního, tři 
metry dlouhého obrazu, který představuje půdu, trávu, poté nebe a mraky a nakonec 
planety a tělesa ve vesmíru. Na závěr jsme zaplétali tzv. síť zážitků, kde se každý chytl 
za část provazu a přitom oznámil celé třídě, která aktivita byla jeho oblíbená. Myslím 
si, že nás tato akce velmi sblížila a že upevnila náš kolektiv. 

Zlata Pavlíčková, sekunda A

OLYMPIJSKÉ  
HRY  
V BÁRTLOVCE

Tělesná výchova chyběla všem žákům 
naší školy. Proto se učitelé rozhodli 
přivítat žáky do nového školního roku 
zábavnou formou a uspořádali první 
školní olympijské hry. Převlečeni jako 
řečtí bohové s olympijskou vlajkou 
a pochodní a za hudebního doprovo-
du olympijské hymny zahájili první 
Bártlovské olympijské hry. Zúčastnili se 
jich žáci všech tříd. Soutěžilo se v pěti 
sportovních disciplínách (sprint, skok 
z místa, hod, opičí dráha a vytrvalostní 
běh). Všichni žáci splnili bez problémů 
a s plným nasazením všechny disciplíny. 
Někteří to zvládli sami a někteří s mír-
nou pomocí. Po splnění sportovních 
disciplín se žáci přemístili do svých 
tříd, kde si každý mohl vyrobit olym-
pijské kruhy, olympijskou medaili nebo 
mohl nakreslit podle obrázkové předlo-
hy jednoho z úspěšných českých olym-
pioniků z letošního Tokia. Po skončení 
všech těchto aktivit proběhlo předání 
diplomů a medailí za účast. Všichni žáci 
si tento den moc užili a těší se na další 
ročník.

Eva Krejčová, 
učitelka

ZŠ BÁRTLOVA

Začátek nového školního roku 
přinesl i rozvolnění některých 
epidemiologických opatření 
a s tím i možnost začít znovu 
sportovat ve školách.
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Tento název nese mezinárodní festival, který je 
každoročně pořádán již 16 let v obci Dolní Studénky 
a Šumperku. Letošní ročník byl však něčím 
výjimečný. Poprvé v historii festivalu na něj dorazil 
také orchestr z Prahy. A nebyl to jen tak ledajaký 
orchestr, ale náš milovaný Orchestr ZUŠ Praha 
Horní Počernice.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Za možnost účasti jako za většinu věcí, 
které s orchestrem podnikáme, vděčíme 
samozřejmě škole, ale hlavně naší paní 
učitelce a dirigentce Lucii Rapčákové
a panu učiteli Triebeneklovi, který jí s tím 
pomáhá.

Byli to totiž právě oni, kdo i přes všech-
na různá opatření a omezení, která nás 
v posledním roce potkala, nás neúnavně 
nutili do online zkoušek a domácího cvi-
čení. Právě díky tomu jsme mohli na kon-
ci srpna jako každoročně podniknout 
naše krásné soustředění, kde jsme již měli 

možnost se pohromadě sehrát a nacvičit 
nový repertoár, který jsme představili 
na festivalu.

Festival probíhal naprosto úžasně. 
Během pátku, kdy jsme přijeli, jsme měli 
hned během rozhlédnutí po novém pro-
středí možnost poslechnout si speciální 
koncert Ewy Farné. Druhý den jsme již 
měli možnost ukázat, co v nás je,

aby i Moraváci viděli, že v Praze umí-
me dělat pořádnou muziku. Na našich 
vystoupeních v Šumperku a na hlavním 
pódiu ve Studénkách jsme zahráli to 

KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ  
TŘÍDY JANY BOŠKOVÉ
Čtvrtek 4. 11., Chvalský zámek 
od 17.30 hod.

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
V programu koncertu se opět představí 
velký počet učitelů na různé nástroje 
včetně zpěvu. Pondělí 22. 11., Divadlo 
Horní Počernice od 18.00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO  
ODDĚLENÍ 
Středa 24. 11., Sál ZUŠ od 18.00 hod.

II. HUDEBNÍ VEČER
Tradiční koncert žáků ZUŠ. Pondělí 
29. 11., Chvalský zámek od 18.00 hod.

MEZINÁRODNÍ  
ORCHESTR  
V HORNÍCH  
POČERNICÍCH
Společné koncerty smyčcového orchestru 
ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 s orches-
trem a žáky partnerské Dithmarscher 
Musikschule byly na podzim roku 2019 
rozšířeny o spolupráci s hudebními ško-
lami v Polsku a Litvě. Vznikl tak projekt 
společného mezinárodního orchestru, 
který má za sebou již první dva společné 
koncerty, které se konaly v lednu 2020 
v německých městech Heide a Lübeck.

Letos je naplánován další společný orchestrální projekt, který nese název 
ABBA. Všichni žáci začali od září 2021 nacvičovat nové, upravené skladby 
švédské skupiny, které budou, pokud epidemická situace dovolí, představe-
ny posluchačům v Praze. 
Ve dnech 7. až 13. listopadu se žáci a studenti z Prahy, Heide, Varšavy 
a Vilniusu sejdou ke společným zkouškám v Chvalské stodole. A proto, že 
orchestr bude velmi početný, asi 65 mladých hudebníků, musí být ve Sto-
dole rozšířeno pódium. 
Srdečně zveme na koncerty mezinárodního orchestru, které budou ve stře-
du 10. listopadu 2021 od 18.00 hodin v sále Pražské konzervatoře a ve čtvr-
tek 11. listopadu 2021 od 18.00 hodin v Chvalské stodole.

Libor Zíka, ředitel školy

HUDBA BEZ HRANIC

nejlepší, co umíme. Celý festival byl za-
končen nádherným vystoupením domov-
ského orchestru ze Zábřehu, po kterém 
následoval nádherný ohňostroj.

V neděli nás už čekala jen rychlá snída-
ně a poté cesta zpět do Prahy vstříc dal-
ším zkouškám, cvičení a učení. Na tento 
festival budeme všichni s paní učitelkou 
jistě dlouho hezky vzpomínat. Myslím, že 
můžu mluvit za všechny své spoluhráče 
v orchestru, když alespoň touto cestou 
poděkuji všem, kteří nás podporují v na-
šem hraní a umožňují nám dělat to, co 
nás baví. DĚKUJEME.

Martin Kašpar

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2021 
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TRIATLON HORNÍ
POČERNICE

Pořadatel akce CSG TRI TEAM, z. s. ve spolupráci s měst-
skou částí Horní Počernice vyhlásil již termín následujícího 
ročníku. Těšit se můžete na neděli 31. 7. 2022. Registrace 
je již otevřená a více informací najdete na Facebooku  
@TriatlonHorniPocernice či webové stránce triatlonového 
týmu https://csgtriteam.cz/. 

Velké poděkování za spolupráci na letošním ročníku 
patří partnerům závodu - Computer System Group, a. s., 
Vršanská uhelná, P3 Logistic Parks, Donut Worry be 
Happy, Enervit, TRIEXPERT a záchranným složkám 
městských částí Horní Počernice a Běchovice. V neposlední 
řadě bychom chtěli poděkovat rodině Špačkových, jejíž 

SPORT

pozemky byly využité 
pro pořádání závodu. Bez 
jejich souhlasu bychom Triatlon 
Horní Počernice nemohli 
uskutečnit.

Umístěným na prvních dvou příčkách 
dané věkové kategorie letošního ročníku si dovolujeme připome-
nout registrační slevu na následující rok. Vouchery Vám byly zaslány 
na registrační emailové adresy a jsou platné do konce roku 2021. 
Těšíme se na Vás na Triatlonu Horní Počernice 2022, v jehož rámci 
budeme opět, vedle kategorie sprint 0,75–20–5 km pro dospělé, 
pořádat i dětské závody. 

S přicházejím podzimem se začínáme pomalu ohlí-
žet za letošní sportovní sezónou. Jsme moc rádi, že 
se nám podařilo úspěšně obnovit závod Triatlon 
Horní Počernice. Na start se postavilo bezmála 
150 závodníků ze čtyř zemí Evropy a celým 
závodem zúčastněné provedl sportovní 
moderátor Stanislav Bartůšek.

VIA LUCIS
Tak tu máme opět listopad. Pro někoho je to měsíc 
jako každý jiný. Pro jiného má své zvláštní kouzlo – 
listopad je tak trochu tajemný měsíc. A pro jiné je 
zase listopad nejhorším měsícem v roce.
Denního světla prudce ubývá, a i přes den 
bývá zataženo a šero. Světlo mizí, vege-
tace pomalu utichá, a i duši některých 
lidí jako by začala obestírat šeď. Existuje 
proto i jeden léčebný mechanismus zvaný 
fototerapie, tedy léčba světlem. Člověk 
zkrátka potřebuje světlo. Sluneční svit 
se dá částečně nahradit jinými, umělými 
zdroji světla, ale přeci jen to není ono. Ale 
nejde jen o světlo světa vnějšího, ale i toho 
světa vnitřního, který je v každém z nás.

Častým zdrojem takového světla pro 
nás bývají různé radostné zážitky. Ty velké 
a výjimečné jako svatba či narození dítěte, 
ale i zážitky menší a častější jako oslava 
narozenin, hezká dovolená, zážitek v di-

vadle nebo na koncertě, dojem z hezkého 
filmu, dovádění s dětmi, relaxační hudba, 
půlhodina strávená ve vaně při svíčkách 
apod. To jsou světla, která rozzařují naši 
všednodennost. Jsou to takové lampičky 
posázené kolem naší životní cesty. Jsou 
příjemné a dobré. Ale určitě stojí za to 
pokusit se sestoupit ještě o něco hlouběji.  
Světlo dopadající na nás jakoby z vnějšku, 
z vjemů a událostí života, časem odeznívá. 
Každá svatba jednou skončí, dítě odroste, 
narozeninový dort se dojí, hudba orchest-
ru dozní, vana naplněná éterickými oleji 
se vypustí. 

Nejhlubší zdroje světla pro život na-
cházíme ve vztazích: v přátelství,  

manželství, pomoci druhým... Také Bible 
jde touto hlubší cestou a ukazuje zdroj 
světla ve vztahu. Jistě i v tom mezilid-
ském. Ale otevírá před námi ještě jiný 
rozměr. Zve nás do tak trochu jiného 
vztahu, než jaké běžně známe. Zve 
do vztahu s Bohem. Jak mít ale vztah 
k někomu, koho nevidíme? Ale mnoho 
důležitých věcí našeho života je vlastně 
neviditelných. Dá se nějak změřit či zvá-
žit láska, věrnost, dobrota? To jsou věci 
neviditelné, a přece nadmíru důležité. Ty 
neviditelné vlastnosti však lze poznat, 
když se „vtělí“ do činů. Jestli má někdo 
v srdci lásku, se pozná podle toho, že 
tu lásku také nějak prakticky projeví. 
S Bohem je to podobné. Neviditelný Bůh 
se vtělil do příběhu Ježíše. Lidé, kteří 
se s ním setkali, se setkávali zvláštním 
způsobem i s Bohem. Setkání s ním při-
nášelo do jejich životů světlo a teplo Boží 
lásky, naděje a přijetí. Jan o něm napsal: 
„V něm byl život a život byl světlo lidí.“ 
(v. 4) Kéž smíme i my (nejen v listopadu) 
zahlédnout odlesky tohoto světla a života. 

Michal Žemlička, Církev bratrská
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Do dospělosti mu zbývají ještě dva roky, přesto se mu 
podařilo obsadit druhé místo na Mistrovství republiky 
v akrobatickém létání kluzáků, kde porazil ostřílené, 
o generaci starší piloty. Adama Pilce letadla lákala 
od dětství, do kokpitu poprvé usedl ve 12 letech a věděl, 
že tohle bude jeho cesta.

Adame, kdy se u tebe probudila láska 
k letadlům?

Zájem o létání se u mě projevil už 
v dětském věku, kdy mě zajímala hlavně 
vojenská stíhací letadla, jejich dovednosti, 
parametry, výzbroj. S tátou od malič-
ka navštěvujeme většinu leteckých dnů 
a akcí týkajících se letadel. Tady jsem se 
postupně začal seznamovat i s jinými typy 
a kategoriemi letadel a začal jsem snít 
i o svém létání.

Tvůj otec měl k letadlům také blízko, 
přivedl tě k nim on?

Ano, velký vliv na to mělo i to, že táta 
v minulosti amatérsky létal na malých 
sportovních letadlech i vrtulníku, takže 
mi vyprávěl spoustu historek, a to pro mě 
bylo inspirující.  Ve dvanácti letech jsem 
poprvé usedl na letišti ve Zbraslavicích při 
seznamovacím letu do větroně a tím začal 
můj letecký výcvik. Ujali se mě zkušení 
instruktoři a od té doby jsem měl možnost 
sbírat první zkušenosti s ovládáním letadla.

Jaký to byl pocit, když jsi poprvé used-
nul do kokpitu a vznesl se k nebesům?

Už první let byl úžasný. Unášející pocit 
z volného pohybu vzduchem, nové po-
hledy na krajinu z velké výšky, později se 
přidával adrenalin z přetížení při různých 
manévrech, pocity ze samostatného říze-
ní, prostě to byla láska na první pohled.

Nyní ti je 16 let, kolik máš za tu dobu 
nalétáno hodin?

Ve čtrnácti jsem absolvoval svůj první 
sólo let, což byl takový významný mezník. 
Byl to zase velmi zvláštní pocit poprvé 
ovládat letadlo úplně sám, bez přítomnos-
ti instruktora. Největší stres z toho ale 
prý měli rodiče, kteří mě ze země sledova-
li. Od té doby mám nalétáno asi 80 hodin 
a přes 250 startů. V letošním roce jsem 
dokončil kompletní kvalifikaci a zkoušky 
na pilotní průkaz pilota kluzáku, kde je 
podmínkou věková hranice 16 let. Tato 
kvalifikace mě opravňuje k samostatnému 
létání na všech typech, ke kterým jsem 
přeškolen. Létání mě chytlo natolik, že 
bych se mu do budoucna chtěl věnovat 
profesionálně. Přizpůsobil jsem tomu 
i výběr střední školy, kde jsem zvolil SPŠ 
dopravní, obor letectví.

Nedávno jsi byl na svých prvních 
závodech, a to rovnou na mistrovství re-
publiky, kde jsi získal stříbrnou medaili. 
Jaká je v této disciplíně konkurence 
a jak těžké bylo mezi nimi prorazit?

Pro další zvyšování kvalifikace a také 
jako sportovní činnost jsem v současnos-
ti absolvoval výcvik v akrobacii větroňů 
a byl nominován do závodů mistrovství 
republiky - kategorie Sportsman. Obsadil 
jsem v této kategorii druhé místo, což 
mě velmi potěšilo a překvapilo i moje 

instruktory, že jsem se v šestnácti dostal 
před ostřílené i o generaci starší piloty. 

Můžeš nám přiblížit, jak probíhá ak-
robacie u větroňů? Máte nějaké triky, 
které musíte splnit, či se jedná o libovol-
né kreace?

Jednalo se o třídenní závod, v kterém 
jsme mimo tréninkových letů museli 
absolvovat čtyři akrobatické sestavy, dvě 
tzv. známé a dvě tajné, které se dozvíte až 
ráno před závodem a nemáte možnost je 
natrénovat. Výsledek závodu mě samo-
zřejmě povzbudil do dalšího tréninku 

a práce na sobě. V příštím roce bych chtěl 
i z důvodu pozdější profesionální kariéry 
začít také s motorovým létáním. 

Dříve jsi se věnoval bojovým sportům 
a triatlonu. Máš na to ještě čas, nebo ti 
vše zabere létání?

Bohužel časová náročnost to už moc 
neumožňuje. Také finanční zátěž je v le-
teckém sportu značná, takže se snažím 
rodinnému rozpočtu ulevit občasnou 
brigádou.

Co tě teď v dohledné budoucnosti čeká?
V akrobacii větroňů jsem na začátku, 

čeká mě ještě hodně práce na zdokona-
lování pilotáže a zvyšování kvalifikace. 
Další cíl si dám probojovat se na některé 
mezinárodní závody.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

ZAČAL JSEM  
SI PLNIT SEN  
O LÉTÁNÍ
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POHÁR MLÁDEŽE NÁBOROVÝ DEN  
NA XAVEROVĚ

Do celorepublikového turnaje jsme přihlásili všechny kategorie, 
které se mohou zúčastnit. V našem případě to byl ročník U8 - 
U13. Turnaj začíná předkoly, kvalifikací a ti nejúspěšnější pak 
na jaře změří svoje síly v republikovém finále. Předkolo katego-
rie U9, U10, U11 jsme měli tu čest dokonce pořádat na našem 
stadionu. Naše týmy si vedly výborně a všechny postoupily 
do druhého předkola, v něm na-
vázaly na svoje výkony a kategorie 
U13, U12, U10 postoupily dokonce 
z prvního místa, kategorie U11 
z druhého místa a kategorie U9 
jako nejlepší tým ze čtvrtého místa.

Všem moc děkujeme za parád-
ní výkony a reprezentaci klubu. 
Děkujeme i městské části Horní 
Počernice. Už se těšíme na závěreč-
nou kvalifikaci. 

V září proběhl v našem klubu náborový den pro naše nejmen-
ší Šikuly - ročník 2015 a mladší. Na nábor dorazilo spoustu 
nových zájemců, trenéři pro ně připravili řadu pohybových 
aktivit a všichni si to náležitě užili. Vzhledem k počtu dětí jsme 
se rozhodli zajistit i pohybovou školičku pro ty věkově nejmlad-
ší, protože i těch dorazilo hojně. Budou se pohybově rozvíjet, 
a hlavně budou součástí našeho klubu. Je to pro nás příjemné 
vidět takový zájem a svým způsobem i odměna za to, jak v klu-
bu pracujeme s dětmi.

Stále hledáme i zkušené trenéry právě k malým dětem, kteří re-
spektují současné trendy, mají notnou dávku trpělivosti a energie.

Všem novým Šikulům a rodičům děkujeme za hojnou účast 
a budeme se těšit na další spolupráci

David Lukeš,
 šéftrenér mládeže

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
A ZÁVODY VS B
Již 19. září se konal v tělocvičně na Balkáně Přebor Prahy. V kategorii B si naše gymnastky 
vybojovaly 2x 1. místo – Laura Bohatová a Julie Brožová, 1x 2. místo – Kristýna Bartošová 
a 2x 3. místo - Julie Ohanková a Kateřina Jakešová.

Celkem 8 závodnic se kvalifikovalo 
na Mistrovství České republiky do Ostra-
vy ve dnech 1. - 3. října.

Nakonec závodilo 7 našich děvčat – K. 
Bartošová, J. Zahradníčková, V. Brožová, 
J. Brožová, K. Jakešová, A. Pospíšilová. 
Dvě vyřadil covid a na divokou kartu 
startovala E. Šrůtková. 

Nejlépe si vedla Jana Zahradníčková, 
která obsadila velmi pěknou 8. příčku. 

Moc gratulujeme!

V sobotu 9. října se 7 našich gymnas-
tek zúčastnilo závodů v Děčíně. Opět 2x 
zazářila Jana Zahradníčková, vyhrála nejen 
kategorii žen, ale i Pohár Věry Čáslavské 
za nejlepší prostná závodu. Gratulace patří 
i ostatním: V. Brožová a L. Česneková – 4. 
místo, v žákyních máme 10., 2x 13. a 15. 
místo z celkového počtu 23 závodnic. 

Děvčata, děkujeme za reprezentaci!

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu 
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Ve středu 22. září se uskutečnil tradiční 
podzimní běh pořádaný počernickým 
Europlantem. Na startu se sešli ženy 
i muži všech věkových kategorií. Trať 
měřila 7,5 km. Závod za městskou část 
odstartoval radní pro sport Jaroslav 
Kočí, ml., radní Jindřich Jukl měřil 
a zapisoval výsledné časy.

Za rok opět na viděnou,  
tentokrát u 22. ročníku.

Veronika Jáně, 
referent sportu

PODZIMNÍ 
BĚH OKOLO 
EUROPLANTU

Ve dnech 24. 9. – 26. 9. organizace WMAC a WKU 
pořádaly světové hry bojových sportů v horském 
středisku Wagrain v Rakousku.

Náš kickbox klub KOSAGYM měl 
v reprezentační výpravě Českého svazu 
kickboxu silné zastoupení, čítající šest 
závodníků a závodnic plus dva trenéři. 
V konkurenci téměř devíti set účastníků 
ze čtyřiceti zemí jsme jako klub uspěli 
na výbornou. Závodníci z počernického 
Kosagymu vybojovali cenné kovy jak 
v tatami disciplínách, tak i v ringu. Na ta-
tami zářili a vítězství ve dvou kategoriích 
získali Alex Vištal, Vojta Fiala a Katka 
Gallusová. Jednou zvítězili také Petr 
Tahal i Jana Horová. V ringu získal třetí 
místo Wasmand Basharmal, ale kdyby 
ho nezastavilo zranění po faulu soupeře, 
určitě měl ambice na vítězství. Je skvělé, 
že se náročné tréninky v přípravě na tyto 

závody zúročily a přivezli jsme domů 
mnoho úspěchů z této významné světové 
soutěže. Je vidět, že podpora klubových 
závodníků má smysl a pevně doufáme, že 
to bude motivovat hlavně děti a mládež 
k chuti do dalšího sportování. 

VÝSLEDKY NA TATAMI:

Alexej Vištal 
2x 1. místo Pointfighting a Lightcontact, 
muži -65 kg

Vojtěch Fiala
2x 1. místo Kicklight a Lightcontact, 
muži -90 kg

Kateřina Gallusová
2x 1. místo Pointfighting, ženy a veterán-
ky +75 kg

Jana Horová 
1. místo Lightcontact, ženy +70 kg 
3x 3. místo Pointfighting, ženy a vete-
ránky +70 kg a Lightcontact, veteránky 
+70 kg

Petr Tahal
1. místo Lightcontact, veteráni -80 kg
3. místo Pointfighting, veteráni +80 kg 

VÝSLEDKY V RINGU:

Wasmand Basharmal 
3. místo Fullcontact, muži -70 kg

Kickbox klub Kosagym hrdě reprezento-
vali na světových hrách naši trenéři Petr 
Kotík a Rebeka Baťová.

Zpracoval: Petr Kotík,  
šéftrenér klubu

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2021 

ZÁVODNÍCI KOSAGYMU VYRAZILI  
DO RAKOUSKA NA SVĚTOVÉ HRY  
BOJOVÝCH SPORTŮ – WORLD MARTIAL 
ARTS GAMES 2021
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SERVISNÍ TECHNIK
Náplň práce:
  opravy a servis pracovních plošin v servisní hale 

společnosti nebo u zákazníků

Co požadujeme:
  odborné vyučení/SŠ vzdělání technického směru 

(např. slaboproud, silnoproud, strojní, hydraulika)
  zkušenosti s opravou strojů, technické znalosti
  ochotu učit se nové věci, pracovat samostatně nebo v týmu

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
Náplň práce:
  zámečnické nebo svářečské práce při výrobě nástaveb 

pracovních plošin na podvozky automobilů

Co požadujeme:
  vyučení v oboru
  samostatnost, fl exibilitu, ochotu učit se nové věci
  zkušenosti vítány

CO NABÍZÍME:
  práci v Horních Počernicích, 

v silné české společnosti, 
v moderně vybaveném prostředí

  zázemí mezinárodní servisní 
a prodejní organizace

  možnost uplatnění technických 
znalostí a nápadů

  dlouhodobou perspektivu a odborný růst
  nadstandardní platové podmínky
  roční bonusy, prémie 

a zaměstnanecké benefi ty
  jeden týden dovolené navíc

Naše společnost působí již téměř 30 let v oblasti prodeje, servisu 
a výroby pracovních plošin v ČR.

STÁLE HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | Mezi úvozy 2512/2a | 193 00 Praha - Horní Počernice | www.rothlehner.cz

V případě zájmu zasílejte své životopisy na 
e-mail: marek.tomasek@rothlehner.cz 

nebo volejte na telefonní číslo: 602 289 300

MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

TV A INTERNET

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.
95 Kč 

/měs.
300

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER

800 555 025 www.starnet.cz/akce

AKC
E P

RO 

HORNÍ P
OČER

NIC
E
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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

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

Stavební a demoliční práce,  
odvoz odpadu od 2 400 Kč.  
F. Janeček, tel: 723 023 972

Hájek – zednictví – malířství. 
Kompletní rekonstrukce bytů, domů, 
nebytových prostor. Veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské, malířské 
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Mob.: 777 670 326

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, ročník 69, listopad 
2021 (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

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 
Vojtěch Jasanský. Neníli uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.

REDAKČNÍ RADA: Předseda Martin 
Velíšek, místopředseda Jan Brunner, 
Mgr. Iva Rosová, Klára Pazderková, 
Růžena Beránková, Mgr. Alžběta 
Cibochová.

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

REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,  
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Oxytechnic spol. s r. o. hledá 
administrativní sílu s nástupem 
od ledna 2022. Požadujeme: ukončené 
středoškolské vzdělání, prokazatelné 
zkušenosti s prací na PC (Word, Excel), 
organizační schopnosti. 
Jedná se o práci na poloviční úvazek 
s vyhlídkou na úvazek plný.
Náplň práce: fakturace, administrativa, 
komunikace s klienty a zdravotními 
pojišťovnami.
Místo zaměstnání: Šestajovice
Kontakt: oxytechnic@oxytechnic.cz
Ing. Bohumír Zachariáš, 608 734 398

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788 

Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852
Zdoňovská 2992/15

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

Kominictví Němec  
opravy, čištění, revize. 775 132 921 




