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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

12. 12.
Adventní neděle s andělem Gabrielem 
a vánočními tradicemi

21. 12.
Chvála pečení aneb jak se peče nejen 
v Horních Počernicích

do 23. 12.
Adventní kalendář s chvalskými anděly

24. 12.
Štědrý den na Chvalském zámku 

do 9. 1.
Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem 
našich prababiček a pradědečků

do 9. 1.
V ten vánoční čas - Jan Kudláček, ilustrace 
a kresby pro děti

do 9. 1.
Slaměný betlém Jany Sedlákové na zámeckém 
nádvoří

do 9. 1.
Záblesky svobody aneb konec 80. let 
ve fotografiích Miloše Fikejze

do 9. 1. 
Můj barevný svět – výstava

CHVALSKÁ STODOLA

4. 12., 18. 12. 
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod. 

6. 12. 
Sousedské posezení s harmonikou

 od 17.00 do 19.00 hod. 

13. 12. 
Hornopočernické stodolohraní aneb zatančete 
si s Big bandem

 od 19.00 do 22.00 hod. 

18. 12. 
Vánoční ples 

 od 19.00 do 23.00 hod.

19. 12. 
Vánoční sen Radima Schwaba - koncert 

 od 17.00 hod. 

30. 12. 
Silvestrovská tančírna 

 od 17.00 hod.

DIVADLO

4. 12.
Maxipes Fík

 od 15.00 hod.

6. 12. 
Láska a párečky  od 19.30 hod.

7. 12.
Zpátky do Betléma 

 od 9.00 a 10.30 hod.

7. 12. 
Karel  od 14.00 hod.

7. 12.
Radůza  od 19.30 hod.

8. 12.
Vánoční pohádka o kapru Karlovi

 od 9.00 a 10.30 hod.

8. 12.
*Adventní koncert - Malíček

 od 16.30 hod.

8. 12.
*Adventní koncert - Paleček

 od 18.30 hod.

9. 12. 
Dokud nás Bůh nerozdělil

 od 19.30 hod.

10. 12. 
Tajemství staré bambitky 2

 od 17.00 hod.

11. 12. 
Krkonošské pohádky 

 od 15.00 hod.

13. 12.
Vyšla hvězda nad Betlémem

 od 9.00 a 10.30 hod.

13. 12. 
Vánoční koncert nejen pro čtyři harfy

 od 18.00 hod.

14. 12. 
Zimní příhody včelích medvídků

 od 9.00 a 10.30 hod.

15. 12.
Zimní příhody včelích medvídků

 od 9.00 a 10.30 hod.

15. 12.
Velké lásky v malém hotelu

 od 19.30 hod.  

16. 12. 
*Dechový orchestr ZUŠ 

 od 18.00 hod. 

17. 12.
Malá mše vánoční

 od 9.00 a 10.30 hod.

18. 12. 
Malá mše vánoční 

 od 15.00 hod.

18. 12.
Známí neznámí 

 od 19.30 hod.

19. 12. 
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Zpívání pod vánočním stromem

 od 17.00 hod.

20. 12.
*Parybovka 

 od 19.30 hod. 

21. 12.
*Naďa Válová band 

 od 19.30 hod.

22. 12.
*Parybovka 

 od 19.30 hod.

DDM

12. 12. 
Turisťák – Petřínská rozhledna 

 od 8.00 hod. 

12. 12. 
Dílna FIMO  od 9.00 hod.

12. 12. 
Dílna Tiffany vitráže  od 14.00 hod.

MUMRAJ

10. 12. a 11. 12.
Létající workshopy pro děti i dospělé 
10. 12.  od 17.00 do 19.15 hod.
11. 12.  od 9.30 do 12.00 hod.

od 12. 12.
Věnce pro radost seniorům 

do 12. 12.
Zažij podzim všemi smysly
Venkovní hra 

14. 12.
Zimní skřítek

 od 18.00 do 19.30 hod.

20. 12. – 2. 1. 2022
Vánoční prázdniny

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

7. 12. 
Vánoční pozastavení  od 18.30 hod.

8. 12. 
Výroba drobných vánočních dárků  
a ozdob - workshop  od 17.00 hod.

9. 12. 
Výroba vánočních dekorací - věnce

 od 18.00 hod.

9. 12. 
Vánoční ozdoby z korálků  od 15.30 hod.

OSTATNÍ

do 2. 2.
Advent a Betlém – Svépravická kaplička

do 8. 12.
Ježíškova pošta - Chvalská tvrz

12. 12. 
Adventní zpívání u kapličky 

 od 16.00 hod.

7. 12. od 16.00  
do 17.30 hod.
budova úřadu  
Jívanská 647/10

VÝDEJ 
DESINFEKCE  
PRO OBČANY 
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé,

tak jsme se dočkali. Začal advent, přichází 
čas Vánoc. Čas, který všichni trávíme s ro-
dinami a se svými blízkými. A také závěr 
roku, který přímo vybízí k zamyšlení a bi-
lancování. Hodnocení toho, co se povedlo, 
i v čem bychom mohli naopak přidat.

Než ale usedneme ke štědrovečerní 
tabuli a vychutnáme si kapra, lososa, can-
dáta anebo třeba řízek, čeká nás spousta 
práce. Zvlášť pokud patříme k těm, kdo 
nakupují dárky na poslední chvíli. 

Minulé měsíce nám ovšem ukázaly, že 
největší hodnotou je zdraví a možnost 
být ve sváteční okamžiky spolu. To vydá 
nade všechny dárky a myslím, že nejeden 
z nás si to nyní naplno uvědomil. Tím 

vás samozřejmě nenabádám, abyste výběr 
dárků odbyli. Radost ale udělá i drobnost, 
ze které je poznat, že jsme na obdarova-
ného skutečně mysleli a chtěli ho potěšit 
a mile překvapit.

To je vždy cennější než se předhánět, 
kdo udělá větší gesto. Také je dobré mít 
na paměti, že právě procházíme obdobím, 
kdy na naše peněženky útočí zdražování 
energií a mnoha dalších věcí. Proto ze-
jména letos důrazně varuji před pořizo-
váním dárků na dluh – i kdyby nabídka 
vypadala sebevíc lákavě.

Užijme si advent v klidu a pohodě a se 
vším, co k němu patří. Děti už na začátku 
prosince odříkají básničku Mikuláši, který 

jim z „knihy hříchů“ přečte, jaké dobré 
skutky v minulém roce vykonaly a přátel-
sky je upozorní na to, co by naopak dělat 
neměly. Aby si, kdykoli můžou, vybraly tu 
lepší cestu.

Přeji vám, aby ta, po které vykročíte 
do roku 2022, byla co nejpřímější, bez 
hrbolů a výmolů, a naopak plná inspirace 
a radosti. Abyste se na ní dočkali úspě-
chů, splněných snů, nových přátelství 
a především zdraví pro sebe a pro své 
blízké. 

Krásné svátky!
Petr Měšťan, 

starosta

Jedná se o Smrk pichlavý (Picea pun-
gens), který MČ Praha 20 daroval pan 
Tomáš Kubíček ze Studnické ulice. 
Pokácení stromu a pomoc při převozu 
nám pomohl provést pan Jiří Matyska 
a pan Obst, který zajišťoval jeřábnické 
práce. Při transportu stromu asistovala 
též Městská police hl. m. Prahy, která 
zabezpečila bezproblémový průjezd Hor-
ními Počernicemi. Všem zúčastněným 
patří velký dík. 

Všichni pracovníci Odboru místního 
hospodářství vám přejí krásné prožití 
vánočních svátků a šťastné vykročení 
do nového roku 2022.

Vojtěch Šimáček, 
vedoucí Odboru místního hospodářství

PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU
Stejně tak, jako tomu bylo v předcházejících letech, i tento rok 
podpoří MČ Praha 20 kouzelnou vánoční atmosféru přípravou 
vánočního stromu, který je symbolem Vánoc. Navzdory 
pokračujícímu nelehkému období, které je provázeno četnými 
epidemiologickými opatřeními, zůstávají prosincové dny 
ve znamení radosti nejen v dětských očích, které se na Ježíška těší 
nejvíce, ale jsou spojeny i s okamžiky pohody u dospělých. A proto 
pro vás všechny zajišťovali ve středu 17. 11. 2021 pracovníci Odboru 
místního hospodářství převoz vánočního stromu na Chvalskou tvrz.

AKTUALITY

Na letošní advent jsme pro vás připra-
vili překvapení: nově jsme vánočně 
rozsvítili parky Jizbická a Ratibořická. 
A to se vším všudy – pod ozdobeným 
vzrostlým smrkem bude stát betlém. 
U stromečku na Chvalské tvrzi bude 
nově nainstalovaná světelná schránka 
Ježíškova pošta a v parku Jizbická 
bude vystavěna světelná pergola 
a také anděl zářící do tmy. Slavnostní 
adventní atmosféra tak prozáří naši 
čtvrť víc než kdy jindy.  

Petr Měšťan, starosta  
a Eva Alexová, místostarostka

ROZSVÍTILI  
JSME PARKY
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REZIGNACE ČLENA ZASTUPITELSTVA MČ 

Dne 16. 10. 2021 rezignoval na svůj mandát zastupitele pan 
Ing. Vilém Čáp. Na uvolněný post zastupitele nastoupil náhradník 
pan Mgr. Jakub Moudrý za Počernice JINAK.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:

Rada MČ
1)  schválila úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkami účelových 

neinvestičních dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy 
v roce 2020 (zkoušky odborné způsobilosti a projekty realizova-
né v rámci Programu primární prevence ve školách a školských 
zařízeních);

2)  přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ v celkové 
výši 330,0 tis. Kč (doprava); dofinancování pořízení parního 
mandlu ve výši 5,0 tis. Kč; ve výši 15,0 tis. Kč (sociální po-
hřby); ve výši 12,4 tis. Kč (elektřina pro sběrný dvůr); ve výši 
22,5 tis. Kč (odpisy MŠ + ZŠ Spojenců); ve výši 65,0 tis. Kč 
(odvodnění komunikace Češovská v souvislosti s odvodněním 
parku Jizbická); ve výši 18,0 tis. Kč (klimatizace v DDM);

3)  přijala do rozpočtu MČ poskytnutou dotaci MPO z programu 
COVID – Kultura/Kulturní dědictví ve výši 1 240,3 tis. Kč 
pro příspěvkovou organizaci Chvalský zámek.

Dotace: 
Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 
paní Bc. T. Š. na slopestyle snowboarding ve výši 15.000 Kč, panu 
J. K. na podporu sportovní přípravy ve výši 12.000 Kč; paní Ing. L. 
M. na pronájem a nákup sportovních potřeb ve výši 30.000 Kč; 
Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek ve výši 
50.000 Kč na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizo-
vané sportovní výchovy.

Dary:
Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 
na dofinancování celoroční činnosti spolku Svaz tělesně postiže-
ných v ČR, z. s., místní organizace Horní Počernice.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

ŽÁDOST CHVALSKÉHO ZÁMKU O ZAPOJENÍ 
DO DOTAČNÍHO PROGRAMU MPO „COVID – 
KULTURA, VÝZVA Č. 3.4 – KULTURA/KULTURNÍ 
DĚDICTVÍ

Rada MČ souhlasila s žádostí o zapojení se Chvalského zámku, 
příspěvkové organizace do dotačního programu MPO „COVID – 
Kultura, Výzva č. 3.4 - Kultura/kulturní dědictví “.

SCHVÁLENÍ ZMĚNY ODPISOVÉHO PLÁNU NA ROK 
2021 PRO ZŠ A MŠ SPOJENCŮ

Rada MČ schválila změnu odpisového plánu na rok 2021 pro 
Základní školu a Mateřskou školu Praha 9 - Horní Počernice, 
Spojenců 1408, který je zvýšen o odpisy ve výši 22 490 Kč v sou-
vislosti s pořízením čtyř interaktivních tabulí v celkové hodnotě 
457 878,52 Kč.

REPASE ELEKTROINSTALACE 2 VÝTAHŮ  
VE FZŠ CHODOVICKÁ

Rada MČ schválila uzavření smlouvy o dílo se společností CTI-
BŮREK VÝTAHY, s. r. o., s nabídkovou cenou 273 600 Kč bez 
DPH (331 056 Kč s DPH).

ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 
FUNKCE ŘEDITELE/ŘEDITELKY MVK

Rada MČ zrušila výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ře-
ditelky příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna.

SPORT

PŘIJETÍ PENĚŽNÍHO DARU OD SPOLEČNOSTI 
HORSEPOWER, S. R. O.

Rada MČ schválila přijetí peněžního daru ve výši 4 180 Kč 
od společnosti HorsePower, s. r. o., určeného na úhradu vstup-
ného na kulturní akci pro trenéry místních sportovních klubů.

OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU  
FZŠ CHODOVICKÁ

Rada MČ schválila pořízení venkovního osvětlení sportovního 
areálu FZŠ Chodovická s umístěním na budově DDM za maxi-
mální cenu 16 000 Kč bez DPH.

MAJETEK

VÝPŮJČKA POZEMKU CHVALSKÉMU ZÁMKU

Rada MČ schválila výpůjčku části obecních pozemků KN parc. 
č. 1990, parc. č. 1984 a parc. č. 1991 Chvalskému zámku, p. o., 
za účelem pořádání akce Počernická světýlka 2021.

ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ 

Rada MČ souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prosto-
ru určeného k podnikání, o výměře 17,7 m2, umístěného v 1. 
nadzemním podlaží budovy č. p. 2056, v ul. Mezilesí na dobu 

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY
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určitou, od 1. 1. 2022 do 31.12. 2026, za nájemné ve výši 2 018 Kč/
předmět pronájmu/měsíc, za účelem provozování kosmetického 
salónu.

Rada MČ schválila záměr rozšíření předmětu výpůjčky dle uza-
vřené Smlouvy o výpůjčce č. S/120/19/0117 o části I. NP budovy 
bez č. p./č. ev., umístěné na pozemku KN parc. č. 4413/2 a části 
pozemku parc. č. 4413/1 organizaci Junák – český skaut, středisko 
Oheň, na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2023.

UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K BYTU

Rada MČ schválila ukončit nájem bytu č. 5 v bytovém domě Tře-
bešovská 18 dohodou k 31. 10. 2021.

VYŘAZENÍ MAJETKU 

Rada MČ schválila vyřazení majetku MČ a příspěvkových orga-
nizací zřizovaných MČ Praha 20 v celkové výši 944 601, 10 Kč; 
vyřazení herního prvku, kterým je lanový jehlan na školní zahra-
dě MŠ Chodovická z evidence majetku MČ Praha 20 s následnou 
likvidací, a to z důvodu nebezpečnosti jeho provozu.

Rada MČ schválila odpuštění smluvní pokuty dodavateli GAR-
TENSTA PLUS, s. r. o., dle Smlouvy o dílo č. S/20/2021/0077 
za prodlení s předáním díla a prodloužila termín předání díla 
do 30. 11. 2021 z důvodu nedostatku materiálu na trhu.

INVESTICE

OBNOVA NOLČOVA PARKU - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce „Obnova Nolčova parku - veřejné 
osvětlení" se společností ELTRASTAV, s. r. o., s nabídkovou 
cenou 1 278 357,00 Kč bez DPH (1 546 811,97 Kč s DPH).

STAVBA BYTOVÉHO DOMU NÁCHODSKÁ 

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce „Bytový dům Náchodská – 
Horní Počernice" se způsobem hodnocení nabídek dle nabídkové 
ceny a doby realizace díla.

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE ČEŠOVSKÁ 
V SOUVISLOSTI S ODVODNĚNÍM PARKU JIZBICKÁ

Rada MČ schválila investiční záměr odvodnění komunikace Če-
šovská a vypracování projektové dokumentace pro společné řízení 
investiční akce „Odvodnění komunikace Češovská".

VÝSTAVBA

Rada MČ souhlasila s umístěním stavby „Nová STL plynovodní 
přípojka dn 32 pro objekt v ul. Khodlova č. p. 1707/3“, v rozsahu 
projektové dokumentace vypracované Techinfra, s. r. o., v dubnu 
2021, s provedením stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Semo-
nická p. č. 4262/25, nové kNN" v rozsahu projektové dokumen-
tace pro provedení stavby a uzavření Smlouvy budoucí o zřízení 
služebnosti k pozemku KN parc. č. 4254/11, 4262/3 a 4263/6 
za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní 
Počernice, Semonická p. č. 4262/25, nové kNN" se společností 
PREdistribuce, a. s.; s umístěním stavby „RD Horní Počerni-
ce p. č. 4232/33", v rozsahu PD vypracované HITEST, s. r. o., 
Praha 9 z 08/2020; s umístěním a provedením stavby „Praha 20 
– Horní Počernice, Jasenná, p. č. 2834/3, nové kNN" v rozsahu 
projektové dokumentace z 03/2016 spol. PREdistribuce, a. s., 
a uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN 

parc. č. 3862 za účelem umístění a provozování stavby „Praha 
20 – Horní Počernice, Jasenná, p. č. 2834/3, nové kNN" se spo-
lečností PREdistribuce, a. s.; s umístěním stavby „Novostavba 
rodinného domu Horní Počernice na poz. p. č. 4365/47 Horní 
Počernice", v rozsahu projektové dokumentace vypracované KT 
ING, s. r. o., z června 2020; se změnou územního rozhodnutí 
k projektu „Výstavba Bílý Vrch" v rozsahu projektové dokumen-
tace „SO.07 Kabely NN, Kabely VN, Distribuční TS – změna 
ÚR" vypracované společností Energo Praha, s. r. o., z 07/2021.

INFORMATIKA

POŘÍZENÍ SOFTWARE A ODPRODEJ HARDWARE

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na dodávku produktů 
společnosti Microsoft s dodavatelem Cheops, s. r. o.

Rada MČ neschválila odprodej notebooku Dell Vostro 15 panu 
Ing. V. Č.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ souhlasila s poskytnutím 2 kusů suchých exemplářů 
Prunus hillieri "Spire" pro potřeby pořádání výstav bonsají pořá-
daných Ing. H. formou darovací smlouvy.

Rada MČ schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se společ-
ností Etincelle, s. r. o., zajišťující pravidelný ruční úklid veřej-
ných prostranství, zajištěný osobami s mentálním nebo kombi-
novaným postižením, které dozoruje pracovní asistent.

DOPRAVA

SCHVÁLENÍ PLÁNU SNĚHOVÉ POHOTOVOSTI 
2021/2022

Rada MČ schválila plán sněhové pohotovosti v roce 2021/2022.

AKTUALITY
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ODBORY

Jedním z aktuálních 
nápadů naší komise 
kultury a zahraniční 
spolupráce RMČ Praha 20 
byla Podzimní zahrada, 
kterou jsme počátkem 
listopadu uspořádali pro 
radost a možnost setkání 
našich seniorů.

V příjemném zázemí radniční zahrady se jich sešlo něco přes tři desítky. Počasí nám 
přálo, déšť odpoledne ustal, takže si všichni mohli pohodlně posedět v zahradě Úřadu 
městské části v Jívanské ulici, popovídat si, zavzpomínat a dát si k tomu navíc něco dob-
rého. Ve stánku na zahradě si naši návštěvníci mohli vybrat i něco zajímavého ke čtení.

Kolegyně z Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20 zajistily občerstvení – 
výborné grilované špekáčky, ke kterým na zapití nechyběly pivo nebo káva a jako sladká 
tečka sušenky.  

Ač na Dušičky bylo počasí pravé dušičkové, setkání a posezení se moc povedlo. Děku-
jeme velmi i vedení úřadu a pracovníkům Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 
20 za přípravu a poskytnutí velice příjemného zázemí radniční zahrady. 

Za komisi kultury a zahraniční spolupráce RMČ Praha 20:  
Alžběta Cibochová a Jaroslav Kočí st.

PODZIMNÍ ZAHRADA  
PRO RADOST SENIORŮ

Termín Otevírací doba:

23. 12. 2021 čt od 8.30 do 17.00 hod.

24. 12. 2021 pá státní svátek - zavřeno

25. 12. 2021 so státní svátek - zavřeno

26. 12. 2021 ne státní svátek - zavřeno

27. 12. – 30. 12. 2021 po – čt od 8.30 do 17.00 hod.

31. 12. 2021 pá od 8.30 do 15.00 hod.

1. 1. 2022 so státní svátek - zavřeno

Těšíme se na vaši návštěvu.
Vojtěch Šimáček, 

vedoucí Odboru místního hospodářství

Rádi bychom vás informovali o otevírací době 
sběrného dvora v Horních Počernicích, který 
se nachází v ulici Chvalkovická 3, a to v období 
vánočních svátků a na Nový rok.

Řadí se mezi ně například světově uznávaný vědec a chemik 
profesor Antonín Holý, akademický sochař profesor Václav 
Markup, architekt specialista na dopravní stavby Dr. Ing. Jo-
sef Danda, letecký konstruktér sportovních letadel Ing. Karel 
Tomáš, osobní komorník prezidenta T. G. Masaryka, legionář 
Josef Hůza a mnoho dalších. 

Součástí tohoto místa odpočinku je kaplička, jejíž současný 
stav vyžaduje rekonstrukci. Odbor místního hospodářství proto 
zahájil opravu této kapličky ve smyslu opravy vnější fasády. 

Eva Alexová, místostarostka 
Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

OPRAVA KAPLIČKY  
NA CHVALSKÉM  
HŘBITOVĚ ZAHÁJENA

Chvalský hřbitov, který 
je plně ve správě naší 
městské části, se nachází 
na rohu ulic Náchodská 
a Bystrá a jeho nejstarší 
část je místem odpočinku 
řady významných 
osobností v dějinách 
Československa i světa.

OTEVÍRACÍ DOBA  
SBĚRNÉHO DVORA  
V OBDOBÍ  
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
V ROCE 2021
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Tak rychle, od 1. září 2022 budou staré 
neekologické kotle zakázané. Cesta k dotaci 
je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

Kotlíkové dotace vám zaplatí až 95 % 
 nákladů na pořízení nového kotle.

To není
 drb!

Pro děti z pěstounských a sociál-
ně znevýhodněných rodin v Hor-
ních Počernicích bychom rádi 
s vaší pomocí připravili krásného 
Mikuláše. Se správnou nadílkou, 
se sladkostmi a ovocem. 

Sběrné místo pro sbírku potravin, 
drogerie, hygienických potřeb 
Potravinové banky pro Prahu 
a Středočeský kraj je stále zřízeno 
přímo na Úřadě MČ Praha 20, 
Jívanská 635 (zelená budova 
s věžičkou, blíže nádraží Horní 
Počernice). Věci nejen do miku-
lášských balíčků pro děti lze nosit 
v pondělí a středu od 8 do 18 
hod., úterý a čtvrtek od 8 do 16 
hod. a v pátek od 8 do 13 hod. 

Stále můžete přinášet i dárky 
pro dospělé, určitě je dopravíme 
na správná místa.

Pro bližší informace o sbírce 
volejte případně na tel. čísla: 
604 554 194 (Ing. Monika Brzkov-
ská) a 724 829 283 (Mgr. Daniela 
Bendlová).

Děkujeme za podporu mikulášských 
balíčků pro děti z pěstounských ro-
din. Děkujeme vám za jejich radost 
a nadšení.

Místostarostka Eva Alexová, 
zastupitelé Mgr. Alena Štrobová 

a Mgr. Petr Růžička, MBA

MIKULÁŠ JE RADOST A PRO DĚTI JE JEHO PŘÍCHOD PŘEDZVĚSTÍ 
TOUŽEBNĚ OČEKÁVANÝCH VÁNOC. NAPADLO NÁS, ŽE I POTRAVINOVÉ 
SBÍRCE POČERNICE NEJEN SOBĚ BUDE MIKULÁŠSKÉ KOUZLO SLUŠET.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA SBÍRKY 
POČERNICE NEJEN SOBĚ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace dočasně pozastavujeme osobní 
gratulace seniorům a společné Vítání ob-
čánků. Přihlášky pro Vítání občánků však 
přijímáme i nadále a společně je přivítáme 
v nejbližším možném termínu, kdy to 
bude možné. Přihlášku na Vítání občán-
ků naleznete na stránce https://www.
pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-ob-
canku/ a můžete ji zaslat na e-mailovou 
adresu: vitani@pocernice.cz. Do při-
hlášky je nutné napsat také příjmení 

matky, protože v mnoha případech 
není totožné s příjmením dítěte 
a nemohli bychom vám doručit 
pozvánku. Vítáme děti pouze 
z Městské části Praha 20. Vítání 
občánků není povinné, je to ryze 
dobrovolná akce. Vítání občánků 
se koná v areálu Chvalské tvrze.

Hana Vostrá,
Odbor živnostenský  

a občanskosprávních agend

Bára Ladislav
Barcal Jan
Bäumlová Eva
Beneš Miloslav
Bernášek Jiří
Cafourek Miroslav
Diviš Zdeněk
Drdlíčková Eva
Dvořáková Jaromíra
Fotr Zdeněk
Francová Věra
Habrunová Iva
Hladíková Miluše
Chládková Marie
Chroustová Zdeňka
Kadeřábková Miroslava
Kadeřávková Eliška
Kleinová Eva
Klímová Marie
Klinerová Marie
Kolisková Eva

Koniakovská Jindřiška
Kredbová Věra
Křivánek Václav
Křížková Jaroslava
Kubíska Josef
Kučerová Jana
Kučerová Marie
Kudrlička František
Kulich Jiří
Lišková Marie
Malega Mikuláš
Málková Zdeňka
Matysková Hana
Olivová Eva
Paulíková Alena
Pešková Eva
Petráň Dušan
Petrášek Jiří
Prošková Eva
Příkaská Alena
Půrová Jitka
Reimer František
Sládková Helena

Sýkora Lubomír
Šejvlová Alena
Šíma Jiří
Štěpánková Ludmila
Švagera Vladimír
Tohl Josef
Tomsa Jan
Tůmová Blanka
Valdová Dagmar
Vohnická Jarmila
Volavka Antonín
Volfová Jaroslava
Vosecký František
Vrátný Josef
Vytlačil Miroslav
Záloha Karel
Záruba Jiří

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 NEMÁTE 
zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 657 Martina Krátká, 271 071 654 
Martina Procházková nebo pište na e-mail: vitani@pocernice.cz.

INFORMACE PRO JUBILANTY

STŘEDA 1. 12. KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

ČTVRTEK 2. 12. VÝSTAVA
Vánoční výstava - Botanická zahrada na Slupi 
Vstupné 50 Kč, sraz v 15.00 hod. před botan. 
zahradou.

PONDĚLÍ 6. 12. VÝSTAVA
Timeless Blanka Matragi
Obecní dům - snížené vstupné 80 Kč, sraz 
ve stanici metra Č. Most v 9.30 hod.,  
vede L. Frouzová.

ÚTERÝ 7. 12. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Karel, Divadlo Horní Počernice, začátek 
ve 14.00 hod.

STŘEDA 8. 12. KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 13. 12. KLUBOVNA-DOMEČEK
Vánoční posezení, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 22. 12. KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška pana Petra Velemínského, RNDr., 
Ph.D. z Národního muzea - Žena ze Zlatého 
koně v Koněprusích a příchod moderních lidí 
do Evropy, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 29. 12. KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod. 

Uvedené akce proběhnou, pokud epidem. 
situace dovolí.

Ve vaně se kapr šplouchá,
neví, že je na řízky.
Studený vítr Chvaly fouká
a zamrzlé jsou remízky.

Doma máme teplo, 
vůni z vánoček a cukroví,
a že zas budou Vánoce,
i HPZ nám napoví. 

Přejeme si být šťastni,
bez drastických změn
v naší krásné malé zemi
s vámi všemi!

Příjemné svátky vánoční a šťastný rok 2022!

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

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE
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INZERCE

Více informací na:

602 350 055

RODINNÉ
DOMY

v Horních Počernicích

stavba a prodej  zahájen

WWW.KONHEFROVYDOMY.CZ

WWW.KLANOVICKETERASY.CZ

13 bytů v centru Klánovic

Více informací na:

602 350 055

Pilotní projekt
nového žití a bytí

BYTOVÝ
DŮM

Klánovické terasy
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Radek Brunner se nesmazatelně zapsal 
do historie nejen české, ale i světové 
atletiky. Na Spartathlonu, závodu 
dlouhém 246 km, vedoucím z Atén 
do Sparty, získal stříbro a jako první 
závodník v historii se na stupně vítězů 
postavil již popáté v řadě. Ve svých 
šestačtyřiceti letech za sebou nechává 
mladé dravé sportovce, a i když sám 
bojuje s chronickým onemocněním 
(Bechtěrevova choroba), nenechá 
nikoho na pochybách, že do starého 
železa ještě rozhodně nepatří. Radek 
by měl být vzorem pro ostatní, v jeho 
podání slovo nejde opravdu neexistuje.

Nejprve obrovská gratulace k Vašemu výkonu. Pro Vás to 
byla pátá medaile z tohoto závodu v řadě, čímž jste se nesma-
zatelně vepsal do historie závodu. Jaké jsou teď Vaše pocity?

Pocity po skončení každého takového závodu, na který se 
dlouhodobě připravuji, jsou většinou podobné. Nejdřív je to 
radost z konce. Pokud to dopadne úspěšně, tak je to navíc 
radost z umístění. V dalších dnech se ale začne objevovat 
taková prázdnota z toho, že cíl, na který jsem se několik 
měsíců připravoval, je najednou pryč. Celá ta cesta je u kon-
ce. Přijde takový zvláštní pocit smutku a pozávodní deprese. 
Je to vlastně stejné, ať jsem úspěšný, nebo ne. Prostě skončí 
jedna etapa a je potřeba si najít zase nějaký nový fokus, něco, 
k čemu sportovně směřovat.

Závodem Vás provázelo několik momentů, které Vás trochu 
zdržely. První byl Váš už tradiční na závodě 65-75 km. Stává se 
Vám to jen při závodech, nebo i v tréninku?

Tím tradičním jsou asi myšleny problémy se žaludkem? Je to 
tak, zatím jsem nenašel cestu, jak se tomuto problému vyvarovat. 
Experimentoval jsem při tréninku s různými variantami, jak se 
na tuto situaci připravit, běhal jsem extrémně dlouhé tréninky 
s maximem doplňování energie, nebo naopak jen na čistou vodu. 
Ten problém je v podstatě vždy. Proto jsem se na tento závod 
připravoval v hlavě s tím, že to prostě přijde, že je to součást zá-
vodu a je to normální. Takže někde okolo 65. kilometru jsem si 
říkal, že to za chvíli přijde. A přišlo. Myslím, že tím, že se člověk 
předem na všechny nepříjemnosti v průběhu závodu připraví, 

RADEK BRUNNER  
PŘEPSAL HISTORII 

ROZHOVOR

SPARTATHLON TZV. OLYMPIJSKÉ HRY 
ULTRAMARATONU

246 KM Z ATÉN DO SPARTY

LIMIT STARTUJÍCÍCH: 390

PRŮMĚRNÁ ÚSPĚŠNOST DOKONČENÍ  
V LIMITU 36 HODIN: 52 %

ÚSPĚŠNOST RADKA BRUNNERA:  
3x STŘÍBRO, 2x BRONZ



je to pak jednodušší. Prostě je to jedna 
z překážek na trati, kterou překonám 
a běžím dál. 

Druhý byl následně poté, kdy jste zběhl 
z cesty a zabloudil. Nerozhodilo Vás to?

No to byla trochu divoká situace. Před 
letošním Spartathlonem jsem několikrát 
prohlásil, že tu trať už znám zpaměti. Že 
bych jí odběhl i poslepu. Moje chybné 
odbočení z trati přišlo někde okolo 90. 
kilometru. Místo vpravo jsem uhnul 
vlevo a začal zase sbíhat ke Korintu. Do-
dnes tomu nerozumím, jak se to mohlo 
stát. Běžel jsem vesnicí, po levé straně se 
objevil nějaký starý antický chrám, krás-
né sloupy… Běžím okolo, koukám na to 
a říkám si: „Tý brďo, pětkrát jsem okolo 
toho běžel a nikdy jsem si toho nevšiml, 
taková krása!“ No a po dalším kilometru 
jsem pochopil, proč jsem to ještě nikdy 
neviděl (smích). 

Naštvalo mě to, dal jsem si při zpáteč-
ní cestě tolik ošklivých jmen, že jsem se 
až sám divil, jaká slova znám.

Na cestě zpět na trať jste prý do sebe 
kopl colu a pivo. To je divoká kombi-
nace pro pokračování závodu. Nebál 
jste se, že díky tomu budete mít další 
nucenu pauzu?

Ne, toho jsem se v tu chvíli fakt 
nebál. Nealko pivo v průběhu závodu 
piju normálně a colu taky. Potřeboval 
jsem se trochu uklidnit, srovnat si ten 
průšvih v hlavě, restartovat se a začít 
zase od začátku. To spíš v tom obchůd-
ku, kam jsem zaběhl, koukali, co to je 
za blázna se startovním číslem (protože 
v těch místech závod nevedl) a jediný, co 
ho zajímá, je, jestli máme pivo a jestli se 
dá platit kartou. 

Závod jste uběhl s časem 23:17, jak 
vlastně během závodu řešíte jídlo, 
máte přesně rozfázované své výživové 
doplňky?

Na trati je celkem 73 občerstvovacích 
stanic. Ty jsou poměrně dobře vybavené 
- pití, ovoce, sušenky, sladké, slané, ně-
jaká polévka, občas těstoviny nebo rýže. 
Já si na pár občerstvovaček posílám jen 

svoje energetické gely, jinak využívám 
to, co pořadatel nabízí. Není v tom žádná 
alchymie. Posledních 70 km jsem stejně 
už neměl vzhledem k průběhu závodu čas 
ani zastavovat, takže jsem bral, co bylo 
po ruce a běžel hned dál. 

Který úsek trati byl pro Vás nejtěžší?
Nejtěžší je pro mě vždy část mezi 60. 

až 120. kilometrem, tam mám největší 
krize a trápím se. Vím, že tohle musím 
přečkat a pak to je většinou už dobrý 
a jen předbíhám a posouvám se pořa-
dím. Startuje se ráno v Aténách, celý 
den se pak většinou běží vedrem přes 30 
stupňů, tak tohle musím přežít. V noci je 
naopak v horách většinou zima okolo 0-5 
stupňů. A to je to, co mi vyhovuje. Letos 
tím, že jsem zabloudil, tak nebyl čas 
čekat na 120. kilometru, až se oklepu, 
ale probral jsem se o dost dřív. Takže to 
vlastně nakonec bylo k něčemu dobrý. 

Jaké jste měl pocity, když jste se ještě 
na trati dověděl, že jste druhý?

Tak on člověk průběžně o pořadí ví, 
takže to pro mě nebylo překvapení. Spíš 
to vždy nakopne, když se před vámi 
v noci objeví další čelovka, kterou do-
běhnete. Když jsem se prokousal na páté 
místo, byla už přede mnou jen samá zná-
má jména ultramaratonu. Takže každý 
zářez byl hodně cenný. Na druhé místo 
jsem se dostal ve chvíli, kdy jsem před-
běhl Maďara Tamáse Bodise. Tedy spíš 
než předběhl, tak jsem ho překročil. On 
na 190. kilometru na občerstvovačce ležel 
pod dekou, klepal se a zvracel. Na jednu 
stranu jsem byl rád, že jsem se posunul 
o místo dopředu, na druhou stranu mi 
ho bylo líto. Je to fajn chlapík a takhle 
skončit závod je vždy smutný. 

Na bedně stál ještě další Čech Mi-
lan Šumný. Jak si vysvětlujete takový 
úspěch našich ultramaratonců?

To, že v Řecku letos Češi zaběhnou 
skvěle, se tak trochu ukázalo už 
v červenci na Mistrovství ČR v běhu 
na 24 hodin. Tam jsme na prvních třech 
místech zaběhli tak výborné výkony, 
že se tohle dalo tak trochu očekávat. 

Nakonec jsme se i na Spartathlonu 
seřadili podle pořadí na národním 
šampionátu. A kromě třetího Milana 
doběhl ještě na 6. místě Jirka Horčička. 
A českou stopu doladil Marek 
Jirásek na 12. místě. Tenhle kluk 
bydlí v sousedních Satalicích a občas 
tréninkově taky přes naše Počernice 
běhá.

Toto měl být Váš poslední Spartathlon, 
nicméně, když už první emoce odpadly, 
myslíte, že byl opravdu poslední?

V tuhle chvíli do dalšího ročníku 
zbývá už jen 10 měsíců. To není až tak 
moc daleko. Možná by stálo za to, se o to 
nejcennější místo ještě jednou pokusit. 
V tuto chvíli to ale opravdu neumím říct 
na 100 %. Na případné rozhodnutí je 
zatím čas. Je mi už celkem dost a trénink 
na takový závod není úplná procházka, 
jak časově, zdravotně tak i po psychické 
stránce. Pokud někde člověk pětkrát 
zaběhne na medaili, nechce tam jet 
příště jen tak na výlet. Takže by to zase 
znamenalo dost práce. A to je právě to, 
co musím zvážit. Nastavit si hlavu na to, 
že na to snad ještě jednou mám. 

Jaký závod ve Vaší kariéře byl pro Vás 
nejtěžší?

Tohle nedokážu říct. Většinou je každý 
závod v ultramaratonu, pokud se jde 
na hraně možností, dost těžký. Takže 
vlastně každý byl těžký. Ale zároveň pěk-
ný. Běhám tohle, protože mě to baví. Až 
to pro mě bude nesnesitelně těžký, tak to 
prostě dělat nebudu. Spíš můžu říct, že 
jsem žádný ze závodů neodflákl. Pokud 
něco dělám, tak to chci udělat na 100 %. 
Jinak je to jen takový šudlání. Takže 
připravit se v rámci možností na 100 % 
a pak to v závodě splnit. Jasně že ne vždy 
se to povede, je to sport a kdyby bylo vše 
předem rozhodnutý, tak by to už nebylo 
zajímavý. I když to nedopadne podle 
toho, co jsem si naplánoval, tak chci do-
bíhat vždy do cíle s tím, že jsem na trati 
nechal všechno a nemusím se za svůj 
výkon stydět. 

Lenka Bartáková,  
redaktorka
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Za převzatý a zkolaudovaný park  
Jizbická stále platíme!

Pokračuje plýtvání investičních peněz 
v parku. Odbor hospodářské správy 
a investic objednal práce za 96,8 tis. Kč 
jen jednou větou: „Objednávka - Úprava 
vsaku mezi dětským hřištěm a boulde-
rovou stěnou v parku Jizbická“. Výkaz 
výměr neuvádí projektanta s autoriza-
cí, který úpravu vsaku v parku navrhl. 
Nejsou uvedeny požadované technické 
parametry drenáže pro příslušnou šikmou 
plochu parku k odvodnění. Není určeno 
provedení drenáže, jakou normu ČSN EN 
má splňovat, životnost, údržba a čištění 
drenáže. Návrh dimenze drénů je dán po-
žadavky směrnice ČHIS 06 DRENÁŽE. 
Objednávka vsaku neurčuje zaměření mís-
ta, kde bude realizovaná drenáž. Řešení 
nenavrhla autorizovaná osoba, ale stavební 
práce se už realizují. Byl jsem se podívat 
na místě stavby. Má drenáž o délce 19 m 

povolení nebo souhlas? Drenáž vede od-
nikud nikam, je dílem za nemalé peníze 
s nejasným výsledkem. Neví se, co úprava 
udělá po dešti, kde voda vyrazí na povrch, 
co zaplaví ve spodní části parku a v při-
lehlých nemovitostech. Velká otázka je, 
zdali se nezvýší spodní tlaková voda. 
Objednané dodatečné páce na nápravu vad 
parku u GARTENSTA PLUS zasáhnou 
do provedeného díla IPPOS Bohemia 
a tím může dojít ke ztrátě záruky na část 
parku pro stavební práce prováděné jiným 
dodavatelem. Je to smluvně ošetřeno? 
Samotná realizace objednané úpravy vsa-
ku vyvolává řadu otázek. Existuje vůbec 
projektová dokumentace na 19 m drenáže 
a vsakovací jímku? Podle mě by měl být 
zpracován technický návrh řešení s umís-
těním díla uvedeného v objednávce, a to 
odbornou firmou. Nebo to snad navrhují 
naši úředníci z Hospodářského odboru 
(OHSaI) sami? Mají k tomu oprávnění? 
Je někde prokázáno, že tento návrh bude 

dostatečný na požadovaný objem vsaku 
z plochy stráně nad drenáží?  Řešil někdo 
hydrogeologické poměry v místě plánova-
ného zásaku? Ve výkazu výměr jsou uve-
deny výkopy ve třídě horniny 3-4, jak se 
k těmto třídám došlo? Od třídy horniny 
se odvíjí i cena díla! Jedná se o naprosto 
zbytečnou nekoncepční investici a vyhoze-
né peníze MČ Praha 20. Převzetí i ko-
laudace parku proběhly v tichosti. Stále 
nejsou odstraněné vady z realizace pomocí 
reklamací, ale vady parku se stále řeší 
placenými objednávkami. Neodstranily se 
zahradnické ani stavební vady díla parku, 
přesto, že byly v roce 2021 výhrady oby-
vatel, stížnosti vlastníků nemovitostí pod 
parkem, které voda po deštích zaplavuje. 
Na interpelace zastupitelů ke kvalitě díla 
parku nejsou stále odborné odpovědi, ale 
jen politické.

Miloš Vacek,  
zastupitel

Jaké jsou plány radnice s cyklostezkou 
v ulici K Berance?

Ve vedení radnice jsme se snažili zacho-
vat cyklostezku v ulici K Berance v ze-
leni, a to v celé délce. Na jednání ZMČ 
dne 23. 9. 2019 byl však návrh Ing. arch. 
Věry Gabrielové, konzultovaný na OUR 
MHMP a IPR, na změnu vedení trasy 
komunikace a tím zachování cyklostezky 
v dnešní podobě, současným vedením 
radnice naprosto odmítnut jako nekon-
cepční. Návrh na úpravu trasy nebyl 
přijat.

Hned v březnu 2020 po našem 
odvolání nová radnice naše usnesení 
revokovala. Přitom pánové Ing. Jindřich 
Jukl s kolegou radním panem Bc. Jaro-
slavem Kočím psali v hornopočernickém 
Zpravodaji a na sociálních sítích, cituji: 

„Cyklostezka zůstane ve své stávající 
stopě a pro obávanou komunikaci bude 
navržena nová trasa.“ Jak pánové radní 
plní dané sliby a jaký je návrh řešení 
cyklostezky v ulici K Berance dnes?

Změna návrhu trasy cyklostezky není 
žádná a na komisi je připravován rovnou 
materiál pod názvem „Žádost o schválení 
situace dopravního napojení – Viladomy 
Beranka“, který už jakýsi materiál s ná-
vrhem dopravního přímo nabízí. Ovšem 
novým návrhem mizí polovina cyklo-
stezky, která se mění v silnici s jakýmsi 
obratištěm. Tento návrh je jen začát-
kem zrušení stávající cyklostezky v celé 
trase. Řešení v severní části nenavazuje 
na žádné dopravní stavby a končí v plotě, 
před soukromými pozemky a komunika-
ce nikam nevedou. Přitom na vedlejším 
pozemku je patrné případné budoucí 

komunikační propojení u stavby Řadové 
domy Beranka. Inu to je urbanisticky 
čistá koncepce! 

Viz obrázek. 

Co na to naše komise? Do komise výstav-
by a územního rozvoje se tento materiál 
„zatím“ nedostal, přestože žádost o stano-
visko investor podal již v srpnu 2021.

A komise životního prostředí a dopravy 
dala své nesouhlasné stanovisko již dne 
6. 10. 2021.

A naše zastupitelstvo? To ještě žádnou 
zázračnou územní studii od nového vedení 
radnice pro zachování cyklostezky v ulici 
k Berance nevidělo a možná ani neuvidí.

Karla Polydorová,
Společně pro Počernice

cyklostezka ulice  
K Berance
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Na co mohou být Počerničtí pyšní?

Nový rok nám již klepe na dveře a je třeba 
se tedy ohlédnout za tím starým, který 
nás opouští. Nám, občanům Horních Po-
černic, letošní rok přinesl několik změn. 
Ne na všechny však můžeme být pyšní.
Dopravní sitauce zůstává v naší městské 
části stále tristní a nepomůže tomu ani 
nově vzniklá autobusová zastávka Spor-
tovní centrum Horní Počernice.

Nový kabát knihovny stále budí emoce, 
další měsíce teprve ukážou, zda investice 
ve výši 600 tis. korun, dokáže přilákat 
nové čtenáře. Naše ulice jsou barev-
nější a veselejší i díky kresleným hrám 
na chodníky. Nápad, na kterém pracovala 
Hanka Štěpánková s Karlou Polydorovou, 
za městskou část pak realizovala Veronika 
Jáně. Snad se líbí i vám.

Dokončený park Jizbická nabízí všem 
generacím místo k relaxaci i aktivnímu 
odpočinku. Konečně byly umístěny dětské 

herní a vodní prvky, dokončena výsadba 
a psí hřiště. Jsem za to ráda, protože ta-
ková místa si počerničtí občané zaslou-
ží. Dobrá zpráva také je, že problémy 
s vlhkostí v parku začíná vedení pomalu 
řešit, bohužel budou stát naši městskou 
část další finanční prostředky. Zatím 
bylo provedeno odvodnění průlehu pod 
lezeckou stěnou a úprava vsaku, staveb-
ní práce  přibližně za cenu 300 tis. bez 
DPH. K tomu je třeba, dle názoru vedení 
městské části, investiční záměr odvodnění 
komunikace Češovská. V této souvislosti, 
s ohledem na nehospodárně vynaložené 
prostředky z obecní pokladny a na opa-
kované stížnosti občanů, kterým stavba 
parku způsobila škody na majetku, budu 
trvat na vyvození odpovědnosti za případ-
ná pochybení. Jak tomu budou nakloněni 
ostatní zastupitelé, na to se můžete přijít 
zeptat na jakékoliv jednání zastupitelstva.

Termíny jsou zveřejněny vždy na webu 
městské části nebo můžete dostávát 
informaci o jeho konání prostřednictvím 
krátké textové zprávy do svého mobilního 
telefonu. 

Milí spoluobčané, prožíváme čas ad-
ventu, dobu příprav a nadějného očeká-
vání. Přeji vám, abyste se nenechali příliš 
ovlivnit předvánočním shonem a prožili 
opravdu pokojné a radostné Vánoce.
Na shledanou po Novém roce. 

Jana Hájková, 
zastupitelka 

Dobrý den,

rád bych se vám touto cestou alespoň 
stručně představil. Jmenuji se Jakub 
Moudrý a v říjnu 2021 jsem se stal za-
stupitelem za Počernice JINAK. Je mi 28 
let a od narození žiji v Horních Počerni-
cích. Vystudoval jsem Přírodovědeckou 
fakultu UK a nyní studuji doktorské 
studium na Národohospodářské fakultě 
VŠE, obor Regionální rozvoj. Pracuji jako 
učitel na střední škole, mojí aprobací je 
biologie a zeměpis. V rámci zastupitelstva 
MČ jsem již nějaký čas členem finanč-
ního výboru a dříve jsem působil v ko-
misi školství. O místní politiku se tedy 
zajímám již několik let, i když jsem do ní 
přímo nezasahoval. To se teď mění a já 
jsem vám kdykoli k dispozici. Sám vím, 
že naskakovat do rozjetého vlaku je vždy 
náročné, věřím ale, že se mi podaří se 
brzy rozkoukat. Během jednoho roku se 
může podařit mnohé. 

Vy, co mě znáte, víte, že si raději poslech-
nu názory ostatních a expertů na danou 
problematiku, než se finálně vyjádřím. 
Dle mého, až po hlubší diskusi se za-
svěcenými, je možné zaujmout rozumné 
stanovisko, spíše než střílet od boku 
nerelevantní názory. Takto mohu půso-
bit jako člověk bez vlastního názoru, ale 
radši říkám: „Pojďme si sednout k jed-
nomu stolu s experty, diskutovat a řešit 
problémy fakticky spíše než subjektivně 
a emocionálně. Minimálně já se o to budu 
vždy snažit.“ 

Co jsem stihl zatím vypozorovat, je 
častá nechuť spolupracovat a vést věcnou 
diskusi na poli zastupitelstva. Z části 
opozice zaznívá, že není prostor k dis-
kusi. Z pohledu Počernice JINAK může 
k tomuto účelu i nadále sloužit Návrhový 
výbor, k čemuž však zaznívají připomín-
ky. Dobře tedy. Za mě osobně je vcelku 

jedno, jak to formálně nazveme. Jestli se 
sejdeme pod hlavičkou výboru či pracov-
ního setkání ZMČ. Nejde přece o název, 
ale o reálné výsledky. Zkusme se prostě 
jen o problémech bavit. Jde nám snad 
všem o jednu věc, a to jsou Horní Počer-
nice. Osobně se pokusím zasadit o to, aby 
se komunikace v zastupitelstvu zlepšila. 
Čeká nás mimo jiné rozpočet na příští rok 
a spoustu dalších věcí.  

Pokud máte, či budete mít jakýkoli pod-
nět, komentář či konstruktivní kritiku, 
neváhejte se na mě obrátit, budu rád. Můj 
e-mail je: jakub_moudry@pocernice.cz.

S pozdravem a přáním pěkných pod-
zimních dnů

Jakub Moudrý, 
Počernice JINAK

Milí čtenáři,

rád bych vám touto cestou popřál klidný 
a hezký adventní čas, hlavně pohodo-
vé prožití vánočních svátků v kruhu 
rodinném a hodně spokojenosti do celé-
ho nadcházejícího roku 2022. Zejména 
hodně zdraví a pohody.

Petr Růžička, 
zastupitel

Přejeme vám

krásný adventní čas a Vánoce plné 
radosti, naděje a štěstí.

Zastupitelé 
Hnutí občanů Počernic
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Knihovna má nový kabát

Jak jste v těchto dnech jistě všichni zazna-
menali, byla na naší knihovně provedena 
nová malba. To se povedlo díky participa-
tivnímu rozpočtu naší městské části.

Co je vlastně participativní rozpočet? 
Smyslem participativního rozpočtu 

je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváře-
ní místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou 
možnosti městské části i jak se mohou 
na tvoření městské části podílet, ale 
také naučit radnice způsobu, jak obča-
nům naslouchat a jak s nimi efektivně 
a konstruktivně komunikovat. Důleži-
tou součástí participativního rozpočtu 
jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, 
na nichž mohou vzniknout nové mezisou-
sedské vztahy i příjemná konstruktivní 
atmosféra v obci. V rozpočtu městské části 
jsou alokovány prostředky, o kterých si 
rozhodují sami občané. V rámci toho mají 
občané možnost si sami vymyslet jakýkoliv 
projekt, který chtějí v místě svého bydliště 
realizovat. 

Pravidla pro participativní rozpočet byla 
schválena radou městské části v roce 2019. 
Jednotliví autoři projektů představili své 
projekty na jednání zastupitelstva. Samot-
né hlasování proběhlo v období 22. 6. - 31. 
7. 2020. V tomto hlasování zvítězil projekt 
„Žít. Bydlet. Číst. Sdílet.“ paní Moniky 
Hruškové s celkovým počtem 1 157 hlasů 
a rozpočtem 598 950 Kč včetně DPH, 
který byl předem hlasujícím i zastupitelům 
znám. Tedy tyto hlasy rozhodly o tom, 
že vítězným projektem je nová fasáda 
naší knihovny. Cílem tohoto projektu je 
zviditelnit budovu knihovny a především 
motivovat děti a mladou generaci ke čtení.

Po sdělení výsledku hlasování byly určité 
pochybnosti na straně některých zastupi-
telů a občanů.

Cena je příliš vysoká 
Při hlasování o projektech měli hlasují-

cí k dispozici vždy celý projekt včetně roz-
počtu. Občané tedy hlasovali pro projekt 
s náklady 598 tisíc.

Finanční prostředky 600 tisíc byly 
schváleny v rozpočtu na rok 2020, a to 
všemi zastupiteli.

Polovina finančních prostředků se 
do našeho rozpočtu vrátí. Existuje usne-
sení pražského magistrátu na podporu 
participace ve znění, že magistrát vrátí 
městské části 50 % vynaložených finanč-
ních prostředků v rámci participativních 
projektů. Nová fasáda knihovny bude tedy 
městkou část stát 300 tisíc korun.

Realizace by se měla soutěžit
Zadání zhotoviteli neporušuje zákon 

o zadávání veřejných zakázek. I přesto si 
městská část nechala vypracovat posouze-
ní od právní kanceláře, se kterou spolu-
pracuje. Z jeho závěru vyplývá, že grafický 
návrh projektu je nutno posoudit jako 
dílo autorské a okamžikem jeho vzniku se 
na něj vztahují autorská práva. V případě, 
že by schválená pravidla obsahovala, že 
autor automaticky svůj návrh přenechává 
na základě licenční smlouvy městské části, 
mohlo se uskutečnit poptávkové řízení, 
jak někteří navrhovali. To však bude moci 
být uplatněno až se schválením nových 
pravidel.

Pravidla jsou schválena špatně
Pravidla byla schvalována několik 

let po sobě ve stejném znění. Nenastal 

do tohoto projektu žádný případ, kde by 
se musela řešit autorská práva. A v rámci 
této participace to byly dokonce projekty 
tři. Bylo tedy komisí Národní sítě zdra-
vých měst doporučeno, aby pravidla pro 
participaci byla zpřesněna, a to především 
s ohledem na autorská práva.

Jedná se o netransparentní nakládání s veřej-
nými prostředky

Co více může být transparentnějšího 
než projekt, o kterém nerozhodují politici, 
ale samotní občané.

A nakonec tedy došlo na schválení 
projektu radou městské části. Realizace se 
z důvodu koronavirové pandemie a také 
z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek v posledních měsících loňské-
ho roku posunula na rok letošní. A tak 
koncem září se naše knihovna objevila 
v nových barvách. Knihovna společně 
s vedením radnice uspořádala pro malé 
čtenáře autogramiádu spisovatelky Evy 
Hotovcové, která byla spojena s vyprávě-
ním paní spisovatelky o pražských straši-
dlech a malým divadelním představením. 

Závěrem tedy můžeme říct, že naše 
knihovna svou novou fasádou rozzářila 
nejen svou budovu, ale i ulici Náchod-
skou. A my věříme, že bude přitažlivější 
i pro malé čtenáře.

Radostné prožití vánočních svátků a hoj-
nost Božího pokoje v novém roce 2021.

Zastupitelé Šance pro Počernice: 
Hana Markulinec Moravcová, 

Kristine Karhanová Grigoryan, 
Pavel Wágner a Jaroslav Kočí ml.
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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

• max. šetrnost při broušení
všech lyží a snowboardů

• úhlování a tuning hran

• mazání lyží technologií Wax Master II

• montáž a seřizování vázání s tištěným protokolem

Půjčovna lyží, snowboardů a běžek
Prodej jízdních kol MAXBIKE, servis jízdních kol

            AUTORIZOVANÝ SKISERVIS

MB KOLO s. r. o. 
Náchodská 490/148, 193 00 PRAHA 9 
tel.: +420 233 320 960 

www.mbkolo.cz

Otevírací doba: 
Po–St, Pá: 9–18 
Čt:	 9–19 
So: 9–12 

INZERCE



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2021 

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 převážně 
z měšťanských rodin v době první republiky. Exponáty do výstavy 
zapůjčilo Muzeum hraček z Rychnova nad Kněžnou. 

Expozici doplní i kolekce reprintů vánočních historických 
pohlednic, které má ve své sbírce Východočeské muzeum v Par-
dubicích. Kolorované i černobílé dopisnice přiblíží atmosféru nejoče-
kávanější části roku v časech zkraje 20. století. Součástí výstavy bude 
i dílnička, kde si děti mohou namalovat vlastní vánoční pohlednici, při-
psat adresu babičky či kamaráda, na recepci zakoupit poštovní známku 
a cestou domů vhodit do schránky. A vánoční radost je na světě!

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

ZÁMEK

ŠTĚDRÉ VÁNOCE ANEB POD 
VÁNOČNÍM STROMKEM NAŠICH 
PRABABIČEK A PRADĚDEČKŮ 
27. 11. 2021 – 9. 1. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod.,  
24. 12. od 10.00 do 16.00 hod.,  
zavřeno 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

V TEN VÁNOČNÍ ČAS – JAN KUDLÁČEK / ILUSTRACE A KRESBY PRO DĚTI

27. 11. 2021 – 9. 1. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod., 
24. 12. od 10.00 do 16.00 hod., 
zavřeno 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

V ten vánoční čas se nechte unést i poetickými kresbami ilustrátora Jana Kud-
láčka, které potěší oko a pohladí duši. Ilustrace určené především dětem nabíd-
nou sněhobílé vánoční krajiny i putování pohádkovým světem. Ostatně poetika 
a lyričnost Kudláčkových kreslených příběhů má hodně společného s ilustracemi 
Jiřího Trnky. Přijďte se přesvědčit! Na výstavě děti najdou herní prvky i tvořivou 
dílničku v duchu Kudláčkových ilustrací. 

Vážení návštěvníci, v době uzávěrky Hornopočernického zpravodaje není ještě zřejmé, jaký program Vám můžeme slíbit 
pro adventní a vánoční čas. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budeme mít pro Vás otevřeno téměř celý prosinec. 
Sledujte, prosím, aktuální program na webu Chvalského zámku i FB. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a děkujeme 
za Vaši přízeň v roce 2021.

Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

DOPROVODNÝ PROGRAM VÁNOČNÍCH VÝSTAV:
27. 11. – 9. 1.  Slaměný betlém Jany Sedlákové na zámeckém nádvoří
12. 12.   Adventní neděle s andělem Gabrielem a vánočními tradicemi 

– komorní komentované prohlídky jen pro vaši rodinu
24. 12.  Štědrý den na Chvalském zámku
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ZÁMEK

ZÁBLESKY SVOBODY ANEB KONEC 80. LET  
VE FOTOGRAFIÍCH MILOŠE FIKEJZE
27. 11. 2021 – 9. 1. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod., 
24. 12. od 10.00 do 16.00 hod., 
zavřeno 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

Výstava k výročí 85 let od naroze-
ní a 10 let od úmrtí Václava Havla 
představí výjimečné snímky počer-
nického fotografa Miloše Fikejze za-
chycující příběh ikonického plakátu 
"Havel na hrad", atmosféru sametové 
revoluce, režimem ostrakizované 
umělce nebo folkový festival v Lip-
nici z roku 1988, kde Václav Havel 
po dlouhé době veřejně vystoupil. 

Záštitu nad výstavou převzal 
senátor Pavel Fischer a expozice je 
realizována ve spolupráci s Knihov-

nou Václava Havla. Slavnostní vernisáž plánovaná ve čtvrtek 
9. prosince je zrušena.

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

KULTURNÍ AKCE 
ADVENTNÍ KALENDÁŘ S CHVALSKÝMI ANDĚLY
od 1. 12. do 23. 12.

I letos se můžete těšit na loňskou novinku - autorský Adventní 
kalendář s chvalskými anděly. Tentokrát však ve vyšší kvalitě! 
Denně, od 1. prosince, si děti mohou vystřihnout jednoho an-
děla a přečíst si o něm krátký příběh. Stejní andělé, však o tro-
chu větší, se každým dnem začnou objevovat i za zámeckými 
okny. Kalendáře s ilustracemi výtvarnice Kláry Tökölyové jsou 
k zakoupení na recepci Chvalského zámku. Budou se vám líbit! 
Vydali jsme je na kvalitním tvrdém papíru jako knižní brožuru.

ADVENTNÍ NEDĚLE S ANDĚLEM GABRIELEM A VÁ-
NOČNÍMI TRADICEMI – KOMORNÍ KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY JEN PRO VAŠI RODINU
neděle 12. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

Jaké to je, když vás doprovází 
anděl? O třetí adventní neděli 
vás zveme na komorní komen-
tované prohlídky s andělem 
Gabrielem, rezervované jen 
pro vaši rodinu! Společně si 
prohlédnete zámecké salonky, 
nahlédnete do míst, kam je 
běžným návštěvníkům vstup 
zapovězen, vyzkoušíte vánoční 
tradice, poslechnete si zámecký 
orchestrion hrající jen ve vel-

ké svátky a navštívíte vánoční výstavy. Po skončení prohlídky 
můžete na zámku zůstat ještě jak dlouho chcete. K dispozici 
jsou herní prvky ve výstavách i tvořivé dílničky. Nezapomeňte 
nakouknout také na zámecké nádvoří, kde můžete obdivovat 
betlém ze sena a slámy z dílny Jany Sedlákové. Děti, které ještě 
nestihly odeslat dopis Ježíškovi, mohou při prohlídce požádat 
anděla Gabriela o expresní předání.

CHVÁLA PEČENÍ ANEB JAK SE PEČE NEJEN  
V HORNÍCH POČERNICÍCH – LETOS ONLINE
útery 21. 12. 

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

Pošlete nám do 21. 12. 2021 do 12.00 hodin jednu fotografii 
vámi upečeného cukroví vánočně naservírovaného na jeden velký 
mělký talíř s cedulkou CHVÁLA PEČENÍ. Ideálně může být 
v rukou autora či autorů, kteří cukroví napekli, abychom mohli 
posoudit, jak se letos peklo právě u vás doma. Zajímat nás bude 
podoba vašeho vánočního cukroví, jeho naservírování a také 
celková atmosféra fotografie. 

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

MŮJ BAREVNÝ SVĚT
1. 12. 2021– 9. 1. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod., 
24. 12. od 10.00 do 16.00 hod., 
zavřeno 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1.

Výstava s názvem Můj barevný 
svět představí kolekci obrazů 
výtvarnice Jitky Chomové, jejíž 
inspirací je příroda a její proměn-
livost v čase. Zkoušení nových 
výtvarných médií i technik a je-
jich vzájemné kombinování je pro 
Chomovou výzvou i prostředkem 
k vyjadřování myšlenek. Právě 
ta chuť zkoušet a hledat přivedla 
výtvarnici například i ke studiu 
japonské kultury a čínské tušové 
malby. 
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ZÁMEK

VÝHERCEM   
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC ŘÍJEN SE STAL TOMÁŠ ČERMÁK, BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA  

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 přátelství? 
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. 

PŘIPRAVUJEME  
NA LEDEN:

9. 1. Zavírání Vánoc na Chvalském zámku
9. 1.  Uzávěrka výtvarné soutěže pro děti: 

Nečekané přátelství
22. 1. – 15. 5.  Myši patří do nebe - výpravná výsta-

va loutek a dekorací k letošní filmové 
novince. 

ŠTĚDRÝ DEN NA CHVALSKÉM ZÁMKU
pátek 24. 12. od 10.00 do 16.00 hod.

I když se o letošním Štědrém dnu společně nepotkáme v jeden čas u jesliček, 
budeme mít otevřeno skoro celý den. Od 10 do 16 hodin pro vás otevřeme 
vánoční výstavy. Ve stejném čase si budete moci odnést domů betlémské světlo 
rozdávané počernickými skauty - ve svých lucernách či v námi připravených hr-
níčcích, obdivovat slaměný betlém na nádvoří, potěšit se živými zvířátky a snad 
i ocenit zpěv a muzicírování chvalských andělů. K návštěvě bude přístupný 
i kostel sv. Ludmily. Pro aktuální informace sledujte naše webové a FB stránky.

Podrobnější informace na: 
 www.chvalskyzamek.cz, v sekci Akce 
nebo u produkční Kláry Tökölyové na:  
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz. 
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ZÁMEK

BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 4. 12., 18. 12., 8. 1.  
a 22. 1. od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné 
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let v do-
provodu dospělé osoby vstup zdarma. Více 
informací na: www.burzarybicek.cz.

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.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ 
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
pondělí 13. 12. od 19.00 do 22.00 hod.

Chcete si zatančit společenské tance, 
potkat se s přáteli a prožít příjemný večer 
se skvělou hudbou Big Bandu hornopočer-
nické ZUŠ? Právě pro vás je tu Hornopo-
černické stodolohraní. Sál i nápojový bar 
s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30 
hod., akce začíná v 19.00 hodin. Jednotné 
vstupné na místě 80 Kč. Oděv neformální 
ale společenský, čistá obuv. Těší se na vás 
organizátoři Chvalský zámek a ZUŠ Horní 
Počernice.

VÁNOČNÍ PLES
sobota 18. 12. od 19.00 do 23.00 hod.
Taneční škola Artimo srdečně zve na Vá-
noční 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.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 3. 1. 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.

HASIČSKÝ PLES
sobota 15. 1. od 19.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly 
za podpory Městské části Praha 20 srdečně 
zve na 1. hasičský ples. K tanci i k poslechu 
zahraje kapela Rošáda. Předprodej vstupe-
nek na adrese: kristova@atlas.cz

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 28. 1. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hud-
bou. Akci pro vás připravujeme ve spo-
lupráci s taneční školou Artimo. Sál 
i nápojový bar s lehkým občerstvením 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  
PROSINEC/LEDEN:

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

•  Celoroční rodinná vstupenka na výstavy Chvalského zámku, cena 800 Kč.
•  POHŘEBNÍ KAPELA, vstupenka na koncert ve Chvalské stodole, termín 18. 2. 2022, cena 250 Kč
•  BARBORA POLÁKOVÁ, vstupenka na koncert ve Chvalské stodole, termín 13. 5. 2022, cena 400 Kč
•  ČESKÁ SMYČCOVÁ ROCKHARMONIE (Dvořákův festival), vstupenka na koncert na nádvoří Chvalského zámku,  

termín 13. 7. 2022, cena 300 Kč
•  ZRNÍ, vstupenka na Svatoludmilský koncert na nádvoří Chvalského zámku, termín 18. 9. 2022, cena 350 Kč
•  BRATŘI EBENOVÉ, vstupenka na koncert ve Chvalské stodole, termín 9. 11. 2022, cena 450 Kč
•  Permanentka na 5 vstupů do Tančírny ve Chvalské stodole, poslední pátky v měsíci, 300 Kč
•  Permanentka na 5 vstupů na akci Sousedské posezení s harmonikou (připravováno pro seniory), první pondělky v měsíci, 250 Kč

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



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2021 

Milí diváci,

blíží se konec roku a pravdou je, že ten le-
tošní byl opravdu náročný. Ráda bych vám 
za celé naše divadlo poděkovala, že jste 
s námi. Že jste na nás i přesto, že návštěva 
kulturních akcí je čím dál tím složitější, 
nezanevřeli a že se stále chodíte bavit. 
Vaše přítomnost v hledišti divadla je pro 
nás tou největší odměnou. V prosinci 
bych vás chtěla pozvat především na dvě 
tradiční akce, bez kterých si Vánoce ani 
neumíme představit a které jsme si v loň-
ském roce dopřát nemohli. Mám radost, 
že letos to možné je. Přijměte tedy moje 
pozvání na jedinečný Koncert nejen pro 
čtyři harfy v podání paní Jany Bouškové 
a jejích studentek z Akademie múzických 
umění v Praze. Koncert se koná v pondělí 
13. prosince. Druhou akcí je Zpívání pod 
vánočním stromem v neděli 19. prosince 
v Přírodním divadle Dády Stoklasy. Moc 
se na vás těšíme nejen my, ale také Dita 
Hořínková a její hosté. Přijďte si s námi 
zazpívat koledy a příjemně se naladit 
na Štědrý večer.

Náš divadelní program je ale samozřej-
mě ještě pestřejší, odpočinout od vá-
nočního shonu si můžete u divadelních 
komedií, koncertů nebo filmů.

Na závěr bych vám chtěla popřát úspěš-
ný, a hlavně bezcovidový nový rok 2022. 

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 PRÁVĚ HRAJEME

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.
KAREL
(promítání nejen pro seniory)

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

středa 8. prosince v 16.30 hod.
*ADVENTNÍ KONCERT – MALÍČEK

Koncertní vystoupení mladšího pěvec-
kého sboru ZUŠ Ratibořická pod vede-
ním sbormistryně Šárky Mistrové.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 8. prosince v 18.30 hod.   
*ADVENTNÍ KONCERT – PALEČEK

Koncertní vystoupení staršího pěvecké-
ho sboru ZUŠ Ratibořická pod vedením 
sbormistryně Šárky Mistrové.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

čtvrtek 9. prosince v 19.30 hod.
DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL

A kdyby vás místo Boha rozdělil 
soudce, který prohlásí vaše manželství 
za neplatné, protože vás oddal kněz, který 
nebyl skutečným knězem? Co uděláte, 
pokud po letech ve vztahu zjistíte, že jste 
nikdy nebyli oddáni a že budete moci 
znovu říct své ANO (nebo taky NE) tomu 
samému člověku? Od tvůrců nejúspěš-
nějšího italského filmu posledních let 
Naprostí cizinci.
Vstupné: 130 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 večer-
níčku o vychytralém pánovi Trautenber-
kovi, rázné děvečce Ančeti, jejím milém 
Kubovi, popleteném hajném a samozřejmě 
i spravedlivém vládci hor Krakonošovi 
s jeho sojkou. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

Pokladna je otevřena každý všední den 
od 16.00 do 19.00 hodin a také vždy hodi-
nu před každým představením. Vstupenky 
na všechna představení jsou již v prodeji. Je 
možná platba hotově nebo kartou. Vstu-
penky je možné také koupit nebo rezervovat 
online na: www.divadlopocernice.cz.

VÝSTAVA VE FOYER DIVADLA

RADOVAN PAUCH:  
TVOŘÍM, TEDY JSEM 2021

Výstava obrazů a soch Radovana Paucha, 
který žije a tvoří v Horních Počernicích, je 
připravená ve spolupráci s Galerií La Femme.
Výstava je přístupná ve všední dny od 10 
do 18 hod., o víkendech a od 23. 12 do 2. 1.  
podle otvírací doby Divadelní kavárny. 
Vstup je zdarma.

DIVADLO
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Kadeřávková, Sväto Malachovský 
Hořkosladká komedie o partě přátel, 

kteří se sejdou v pražském bytě, aby osla-
vili příchod Nového roku. 
Vstupné: 140 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 

pondělí 20. prosince v 19.30 hod.
*PARYBOVKA
Divadlo Hlad

Česká mše vánoční pojatá poněkud 
netradičně, a to jako divadlo. 
Vstupné: 150 Kč
děti, studenti, senioři a ZTP: 110 Kč 
(slevu je možné uplatnit jen v pokladně 
divadla)  

úterý 21. prosince v 19.30 hod. 
*NAĎA VÁLOVÁ BAND

Průřez českou hudební scénou v novém 
aranžmá.
Vstupné: 350 Kč

středa 22. prosince v 19.30 hod.  
*PARYBOVKA
Divadlo Hlad

Přírodní divadlo DS

Česká mše vánoční pojatá poněkud netra-
dičně, a to jako divadlo. 
Vstupné: 150 Kč
děti, studenti, senioři a ZTP: 110 Kč 
(slevu je možné uplatnit jen v pokladně 
divadla)  

LEDEN 2022
úterý 4. ledna ve 14.00 hod. 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
(promítání nejen pro seniory)

Režie: Radek Bajgar
Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, Len-
ka Vlasáková, Radek Holub, Jana Plodko-
vá, Stanislav Majer a další

Od tvůrců filmu Teorie tygra a Tero-
ristka. Dá se objetí, jeho intenzita a délka 
správně nastavit tak, aby byli oba partneři 
spokojení? Je to jen iluze, které chceme 
věřit a na které se dá vydělat, když máte 
odvahu a snad i drzost? Film KURZ 
MANŽELSKÉ TOUHY vidí takové 
koučování v nadsázce. Zvlášť Vojta Kotek 
je tak přesvědčivý, že mu lze uvěřit, že ví, 
jak na to. I když…
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 6. ledna v 19.30 hod. 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 

Hrají: Táňa Pauhofová, Antónia Liš-
ková, Gabriela Marcinková, Zuzana 
Norisová, Emília Vašáryová, Dagmar 
Havlová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, 
Jiří Bartoška a další.

Příběh je volným pokračováním úspěš-
ného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Za-
číná na Silvestra, kdy Marek požádá Hanu 
o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý 
kolotoč událostí, které předcházejí svatbě 
v nádherném prostředí u „československé-
ho“ moře v Chorvatsku.
Vstupné: 140 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 
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 Gondíko-
vá / Betka Stanková, Filip Tomsa, Marcel 
Vašinka, Ivana Andrlová / Veronika 
Jeníková / Pavla Vojáčková, Pavel Nečas / 
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 koncertu 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 (nutná vstupenka)

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 19.30 hod.   
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, 
Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, 
Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna 
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Sobota 8. ledna v 17.00 hod.
ZPÍVEJ 2

Volné pokračování úspěšného animova-
ného filmu.
Vstupné: 130 Kč, děti 110 Kč (slevu je 
možné uplatnit pouze u pokladny)

neděle 9. ledna v 15.00 hod. 
Jiří Trnka, Michaela Sajlerová,  
Zdeněk Tomeš  
ZAHRADA 

Divadlo Krapet
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
A co teprve, když se ocitnou v takové 
tajemné zahradě plné překvapení.

Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící 
trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba 
a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační 
sloni. A právě do takové zahrady se zatou-
lají tři zvědaví kluci. A s nimi se můžete 
zatoulat i vy. 
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

středa 12. ledna v 19.30 hod. 
Robin Hawdon
*ŠPINAVÝ OBCHOD
JT Promotion 
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Miroslav Etzler, Jiří Štrébl / Denny 
Ratajský, Martin Kraus, Robert Hájek, 
Markéta Procházková, Kateřina Pechová

Bláznivá komedie s kriminální záplet-
kou, plná nečekaných komických situací. 
Mandy a Tania, dvě krásné tanečnice 
z nočního klubu v londýnském Soho, se 
dostaly do svízelné situace. Co se stane, až 
se nesmlouvavý majitel klubu Velký Mack 
dozví, že Mandy má aférku s Gerrym 
a Tania zase s Terrym a pošle na ně své 
kumpány? A co se stane, až se dozví, že 
nejde jenom o aférky jeho zaměstnankyň, 
ale také o hodně velké peníze? 
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

neděle 16. ledna v 15.00 hod.
Jaromír Kincl, Denisa Dašková
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY 
Divadlo Anfas 

Režie: Petr Mikeska
Nová dramatizace dalšího známého večer-

níčkového seriálu. Jak to dopadne, když si 
Rákosníček chce vysloužit u vesmírného hvěz-
dáře hvězdu a místo toho spadne dolů na Zem 
s hvězdičkou Leničkou i Malým vozem?
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

středa 19. ledna v 18.00 hod.
OČIMA A NEJEN PEREM  
RUDOLFA POLLÁKA ANEB KRAJINA 
A ŽENA ČESKÁ JAK JE HEZKÁ…

Výstava představí průřez tvorby - kolo-
rované perokresby, kombinované techniky 
a ryté malované obrazy na dřevě.
Vstup volný.

čtvrtek 20. ledna 19.30 hod.
Luboš Balák
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO,  
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ 
Divadlo Komediograf 
Režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha, Vladimír Polív-
ka / Tomáš Měcháček 

Originální zpracování naší nedávné 
minulosti. Gustáv Husák a Věra Čáslavská 
– dva protipóly jednoho období. Anoda 
a katoda. Není lepší zadání pro grotes-
ky. Není lepší východisko pro klauny. 
Gustáv Husák jako komik. Nejpomalejší 
komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až 
je směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? 
Komunista versus gymnastka. To tady 
ještě nebylo. Anebo bylo? Tomáš Mato-
noha s Vladimírem Polívkou (alt. Tomáš 
Měcháček) v grotesce z českého života. 
Vstupné: 320, 300, 280 Kč  
(studenti 20% sleva)

neděle 23. ledna v 15.00 hod. 
Ondřej Sekora, Jana Galinová
BROUK PYTLÍK
Docela velké divadlo Litvínov

Pokračování příběhů dvou kamarádů 
Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka ve vý-
pravné činoherní pohádce.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

Nebuď konzerva

úterý 25. ledna v 19.30 hod. 
Paula Vogel
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
VIP Art Company

Režie: Petr Svojtka
Hrají: Valerie Zawadská, Veronika Ga-
jerová, Jana Švandová, Zuzana Slavíková, 
Michaela Dolinová 

Známá americká dramatička popisuje 
s hořkým humorem život dam, které 
se cele a doživotně upsaly nejstaršímu 
řemeslu. 

Pět dam v nejlepším věku se přes pole-
dní pauzu sluní na lavičce v parku kdesi 
v New Yorku. Znají se celý život, ví o sobě 
vše a nikdy se neopustí. Co je drží po-
hromadě? Potřebuje jejich řemeslo účinný 
marketing, efektivní komunikaci a funkč-
ní management, aby obstálo v ekonomic-
ké konkurenci? Nebo jim zbývá jen dřít 
do roztrhání těla? 
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Změna programu vyhrazena.

Další filmová představení budou do pro-
gramu doplňována postupně, kompletní 
přehled najdete v příštím čísle HPZ 
nebo na www.divadlopocernice.cz.

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

PŘEDPRODEJ NA MĚSÍC ÚNOR 
ZAHÁJÍME 21. PROSINCE. 

DIVADLO
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NEJLEPŠÍ DRAMATIK JE 
ŽIVOT SÁM: JAROSLAV 
ŠTURMA V ROZHOVORU 
S VÍTEM HÁJKEM: 
JAROSLAV ŠTURMA, VÍT 
HÁJEK (KARMELITÁNSKÉ 
NAKLADATELSTVÍ)
Jaroslav Šturma zasvětil svůj 

život dětské klinické psychologii. V kniž-
ním rozhovoru sledujeme jeho inspirativní 
životní příběh a pronikáme do podstaty 
a zákulisí nejen dětské psychologie. Vzni-
kl tak působivý portrét muže, který se 
zasloužil o vyšší kvalitu života mnoha dětí 
a jejich rodin.

SRDCE EVROPY:  
PAVLA HORÁKOVÁ 
(ARGO)
Nový román Pavly Horáko-
vé nabízí pozoruhodný dia-
log dvou vyprávěcích hlasů, 
které dělí více než sto let.

PROPAST SMRTI: ROBERT 
BRYNDZA (COSMOPOLIS)
Nový thriller Roberta 
Bryndzy ukáže, jak hluboká 
může být PROPAST SMRTI. 
Soukromá detektivní kancelář 

Kate Marshallové a Tristana Harpera má 
svůj první velký případ. Před dvanácti lety 
odhalila novinářka Joanna Duncanová 
politický skandál a poté záhadně zmizela. 
Většina lidí už zapomněla, jen Joannina 
matka stále po své dceři pátrá.

PŘÍLIŠ MNOHO 
TAJEMSTVÍ: KATARÍNA 
GILLEROVÁ (MOTTO)
Proč Romana nečekaně 
nastoupila jako prodavačka 
do obchodu s kabelkami? 
A proč ji majitelka butiku 

zatahuje do svých soukromých záležitos-
tí? Přidává jí práci a Romana tak nemá 
čas na své rodiče, nejlepšího kamaráda 

z dětství ani bývalého přítele, který ji chce 
získat zpět. Každý před ní skrývá nějaké 
tajemství.

KRÁLOVRAŽDA 
NA KŘIVOKLÁTĚ: 
VLASTIMIL VONDRUŠKA 
(MOBA)
Přemysl Otakar II. slaví 
patnácté výročí koruno-
vace českým králem. Jeho 
manželka Kunhuta mu spolu 

s několika předními velmoži uchystá jako 
překvapení okázalou oslavu na Křivoklátě, 
kam se sjedou nejen jeho věrní stoupen-
ci, ale také řada zahraničních spojenců. 
Mezi hosty je i Oldřich z Chlumu se 
svým pomocníkem panošem Otu. Jedním 
z vrcholů slavnosti je rytířský turnaj, 
jehož se účastní všichni rytíři a také český 
král. A právě tímto turnajem začíná řada 
krutých vražd.

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,

rok plyne pomalu ke svému závěru, je tu adventní doba usebrání 
a za chvíli Vánoce.

Pokaždé si vzájemně přejeme vše jen to nejlepší, sháníme dárky, 
překvapení a těšíme se. 

CO SI TEDY POPŘÁT DO TÉHLE NEPOKOJNÉ DOBY?
Pokoj v duši, vědomí, že nejsme sami, že máme kolem sebe přátele, 

na které je spolehnutí a my rovněž můžeme být oporou pro druhé.
Naději, která nás přesahuje a víru, že to malé bezbranné dítě – polo-

žené do jeslí v Betlémě před dvěma tisící lety, může dát smysl našemu 
životu i dnes, jakkoli se to příčí našemu rozumu.

Přece „nám, nám narodil se!“
Božena Beňová

CO SE DĚJE V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Hra o nejlepšího lovce perel se nám hezky rozjíždí. Přihlášeno je již 28 
lovců. V moři je dost místa, mohou se stále hlásit noví. Běží i nová lite-
rárně výtvarná soutěž, tentokrát na volnější téma – Moje nejoblíbenější 
kniha se představuje. Napište nám, která je vaše nejmilejší, o čem je, 
proč zrovna tuhle knihu máte nejraději, která z postav je vám nejbližší, 
kterou nemáte rádi a proč atd. 

Nebo si třeba představte, že jste se na jeden den ocitli v takové knize. 
Anebo naopak, že se vaše oblíbená postava dostala do našeho světa. Po-
kud se nemůžete rozhodnout, o které knize budete psát, pošlete nám 
klidně i více příspěvků.

Kateřina Oktábcová
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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 dospělé, každý čtvrtek od 19.00 do 20.30 hod.  
Techniky pohybové improvizace, z kterých vycházela jedna z prvních 
tanečnic a choreografů moderního tance, Isadora Duncan, nám umož-
ní odhodit, setřást a smýt co nás tíží a odejít lehčí jako motýl. U dětí 
tyto techniky rozvíjí pohybovou fantazii. Taneční průprava není nutná.

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

PROGRAM NA PROSINEC

7. prosince 2021 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: VÁNOČNÍ POZASTAVENÍ
Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, přitom je to dost 
často jedno z nejnáročnějších období v roce. Pojďme se společ-
ně jenom tak pozastavit a spočinout, dovolit si jenom tak být.

V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, 
meditace, hudby a pohybu. Otevřená skupina, účast možná 
na jednom nebo více setkáních.

Seminář vede lektorka Ing. Marie Půrová.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.

8. prosince 2021 od 17.00 do 19.00 hod.
Workshop:  VÝROBA DROBNÝCH VÁNOČNÍCH  

DÁRKŮ A OZDOB.
Pevné nůžky s sebou.
Workshop vede Regina Štefanová.

9. prosince 2021 od 18.00 do 20.00 hod.
Workshop: VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ – VĚNCE.
Možnost zakoupit si slaměný korpus.
Workshop vede Zuzana Janovicová.

9. prosince 2021 od 15.30 do 17.30 hod.
Workshop: VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ
Přijďte si užít předvánoční atmosféru a vyrobit si vlastní korálko-
vé ozdoby! Vánoční hvězdu zvládnou i malé děti, pokročilejší si 
mohou vyrobit anděla, kapříka nebo popustit uzdu svojí fantazie.

Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižute-
rie pod značkou Bája Šmídová.

Bližší informace a rezervace na www.bajasmidova.cz,  
sekce Workshopy.

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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VOLNOČASOVÝ KLUB PRÁDELNA
Volnočasový klub je místem, kde děti mohou trávit volný čas 
mezi kroužky nebo jen tak s kamarády po škole. Je zde k dispo-
zici Xbox s trenažérem řízení a herními sedačkami, kde si děti 
mohou proti sobě zazávodit. Dále zde máme stolní tenis, boxovací 
koutek nebo stolní fotbálek. V prostorech 
ovšem nechybí ani výtvarný koutek či 
knihovnička. Děti můžou samo-
zřejmě využít i možnosti vypra-
covat si domácí úkoly nebo se 
učit na další školní den.
Klub je otevřen od pon-
dělí do čtvrtka od 12.30 
do 17.00 hodin a je 
určen pro děti, které 
dochází na základní 
školu. 

CO NÁS V PROSINCI V DDM ČEKÁ?

I letos pro vás máme připravený online ADVENTNÍ KALEN-
DÁŘ. Za okénky se skrývají jednoduché vánoční dílničky, 
do kterých můžete zapojit i vaše děti a společně vyrobit vánoční 
dekorace nebo dárky. Každý den se vám odemkne nové okén-
ko s novou dílničkou, abyste mohli tvořit. Pokud se zapojíte 
a budete chtít svůj výtvor sdílet s přáteli, například na sociál-
ních sítích, můžete nás v příspěvku označit, abychom viděli, jak 
krásně se vám to povedlo. Těšíme se na vaše výrobky!

ADVENTNÍ KALENDÁŘ NAJDETE 
od 1. 12. na našem webu: ddm-hp.cz. 

V neděli 12. 12. se vydáme na TURISŤÁK, tak se připojte! Hlá-
sit se můžete prostřednictvím našich webových stránek.

12. 12. vás zveme také na DÍLNU FIMO (9.00–12.30 hod.) 
a DÍLNU TIFFANY VITRÁŽE (14.00–19.00 hod.)
Přijďte si vyrobit krásné dekorace nebo originální vánoční 
dárek. Naše výtvarnice vám velmi rády 
pomůžou a poradí, tak se nevá-
hejte na ně obrátit s jakýmko-
liv dotazem.
Přihlásit se můžete na na-
šem webu nebo na čísle: 
605 700 772. 

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.

SLEDUJTE NÁS  
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!
Instragram: @ddm_hp
Facebook: Dům dětí a mládeže 
Horní Počernice (@ddmhp)

Přejeme vám radostné prožití 
vánočních svátků v kruhu nejbliž-
ších, mnoho zdraví, štěstí a úspě-
chů v novém roce.



od 20. 12. do 2. 1. 2022
V tento čas budeme v Mumraji odpočívat 
a užívat si rodinné atmosféry svátků. 
To samé si náležitě užijte i vy se svými 
blízkými.

Do nového roku vám přejeme rodinnou 
pohodu a srdečné a milé přátele.

ZÁPISY DO KURZŮ na 2. pololetí
od 17. 1. 2022
•  Pohybové, umělecké a jazykové kurzy
•  Školička
Široká nabídka pro celou rodinu.

Velký maškarní bál pro děti  
a Zimní ples pro dospělé
12. 2. 2022
Vstupenky 
v prodeji 
od ledna 2022.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

PŘIPRAVUJEME

Podrobné Informace najdete na:  
www.domumraje.cz/akce

ZIMNÍ KERAMICKÝ SKŘÍTEK
14. 12. od 18.00 do 19.30 hod.

Rádi tvoříte z keramické hlíny? Vyrobte 
si zimního skřítka a ozdobte si váš domov 
nebo ho věnujte jako milý dárek.

Nehodí se vám termín? Vyrobte si skřítka 
doma. Zastavte se u nás pro keramickou 
hlínu s podrobným návodem a poté 
přineste hotový výrobek zpět k vypálení 
a nabarvení.

Dárek pro nejbližší – novinka
Zakupte si hlínu i s návodem a udělejte 
radost svým blízkým dárkem pod 
stromeček.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete 
nerušeně pracovat, zatímco se vám 
profesionální chůvy postarají o vaše děti.

Kdy:  po–čt 8.00–12.30 hod.,  
pá 8.00–12.00 hod.,  
čt 15.00–18.00 hod.

K dispozici máte: sdílenou kancelář, 
rukodělnou dílnu či studio péče o tělo 
(masážní lehátko, kosmetika), zasedačku 
a vybavení (notebook, šicí stroj, overlock).
Cena: 73–120 Kč/hod. včetně hlídání dětí
Více informací u Zuzky: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz

KREATIVEC PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Hledáme kreativce s vášní pro písmenka, 
který bude se zapálením spravovat náš 
Facebook, Instagram a dá šťávu dalším 
našim textům. Zvládne se vypořádat 
s Canvou či jiným grafickým nástrojem. 
60 hod. měsíčně, odměna 160 Kč/hod. 
Práce na DPP, z větší části z domova. 

Pište Hance: hana.hola@domumraje.cz 

LEKTORY EKOPROGRAMŮ
Vedení EKOprogramů dle předem 
připravené metodiky spolu s druhým 
lektorem. Nadšení pro EKOtémata, chuť 
se vzdělávat a předávat poznatky dál. 
Proškolíme vás. Programy probíhají obvykle 
dopoledne. Práce je na DPP. 150 Kč/hod.

Pište Anitě: anita.bonkova@domumraje.cz

COWORKING*

DO TÝMU HLEDÁME 

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,

přejeme vám klidný adventní čas, mnoho 
pohody v rodině, šťastný vstup do nového 
roku a především hodně zdraví.
Děkujeme, že jste se přidali k již tradič-
ní akci a tvořili vánoční věnce pro radost 
seniorům.

Těšíme se na další společné akce. 

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.
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AKCE PRO CELOU RODINU

ZAŽIJ PODZIM VŠEMI SMYSLY
VENKOVNÍ HRA
12. 11. – 12. 12.

Podzimní dobrodružství, které zapojí tvé 
smysly i mozkové závity je stále ve hře. 
Dokážeš vyluštit všechny skřítkovy šifry 
a odhalit tak úkoly, které na tebe čekají? 
5 stanovišť, 5 smyslů. Hra je vhodná pro 
celou rodinu a hraje se o krásné ceny 
od Albi.

Hra je zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY  
pro děti i dospělé
10. 12. od 17.00 do 19.15 hod.
11. 12. od 9.30 do 12.00 hod.
Díky unikátní pomůcce, závěsné síti, 
zažijete 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. do 12. 12.
I tento rok máte možnost potěšit 
počernické seniory. Veškerý materiál si 
lze, po předchozí rezervaci, vyzvednou 
u nás v Mumraji, nejpozději však 
do 6. 12. a vyrobené věnce je potřeba 
odevzdat do 12. 12.
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Hana Markulinec Moravcová je v Horních Počernicích 
ostřílená politička. Vyzkoušela si jak práci starostky, 
kterou dvě volební období vykonávala, tak práci 
radní, zastupitelky v koalici i opozici. Jejím přáním je, 
aby se společnost uzdravila a lidé se začali mít rádi.

Kdy jste vstoupila do komunální politiky 
a co Vás k tomu přimělo?

Důvodem byl příklad z rodiny, jelikož 
můj tatínek byl v zastupitelstvu a pro mě 
byl vzorem. Nejdříve jsem byla v OF, ná-
sledně v ODS. Chtěla jsem se také podílet 
na dění v naší městské části, a tak jsem 
tedy po vzoru tatínka kandidovala v roce 
2006 do zastupitelstva. Nejdříve jsem 
nebyla úplně aktivní politička a prakticky 
chodila jen na zastupitelstvo, v roce 2008 
jsem se stala neuvolněnou radní za ODS. 
Jenže po čase mi začalo spoustu věcí vadit, 
chtěla jsem je změnit a více se podílet 
na dění v Horních Počernicích, lépe 
investovat peníze a zkrátka přinést změnu. 
To se v roce 2010 podařilo a s naším sdru-
žením Šance pro Počernice jsme vyhráli 
v roce 2010 volby a já se stala starostkou.

 
Nyní jste kandidovala do Poslanecké 
sněmovny za hnutí Trikolora, v minu-
losti za STAN. Jaká byla Vaše zkušenost 
z „velké“ politiky? 

STAN tehdy pro mě byla cesta, znala 
jsem spoustu kolegů z komunální politi-
ky, kteří za ně kandidovali. Ti lidé věděli, 
jak to chodí dole v podzámčí a to mi bylo 

sympatické. Jenže se po čase objevilo to, 
co jsem zažila v ODS. Když je někdo moc 
aktivní, tak se ti nahoře cítí ohroženi 
a bojí se o svá místa neboli koryta. Ze 
strany vedení pak došlo ke zradě, která 
pro mě byla nepřekonatelná, a tak jsem 
od nich odešla. Zradu já nedokážu od-
pustit, a i když to bylo jen díky jednomu 
člověku, nechtěla jsem takové chování 
akceptovat. Kandidovat za Trikoloru pak 
bylo logické vyústění, jelikož je to pravi-
cová strana, říká věci na rovinu stejně jako 
já. Jelikož je to menší strana, tak je tam 
i větší otevřenost, je tam větší vyrovna-
nost mezi předsednictvem a členy.
 
Budete se v Trikolóře i nadále  
angažovat?

Nyní budeme mít pražský sněm, kde si 
zhodnotíme věci ohledně voleb a samo-
zřejmě i budoucích věcí. Pro mě je toto 
uskupení definitivní. Je velmi podobné jak 
Starostům, tak i ODS, ale myslím si, že 
čas pro Trikolóru ještě přijde. 

 
Jaké jsou Vaše politické cíle?

Nevím, jestli je to politický cíl, ale přála 
bych si, aby se naše společnost uzdravila. 

Lidé by se měli mít sami i navzájem rádi. 
Tou situací, která kolem nás je, jsme 
zasaženi. Společnost je hrubá, nenávistná, 
zlá, což je pro mě šílené. Byla bych ráda, 
aby spolu lidé víc mluvili, nebáli si říct 
věci na rovinu, vyříkat si nepříjemné věci. 
Dnes se každý na sociálních sítích rozepí-
še, ale ve skutečnosti se bojí cokoliv říct. 

Já mám teď víc času mluvit s lidmi, 
naslouchat jim a to je to, co by měl politik 
dělat. Najít si čas naslouchat lidem.

 
Máte zkušenost s fungováním jako sta-
rostka i jako zastupitel. Je těžké cokoliv 
prosadit i třeba z opozice?

Když je rozumné složení zastupitel-
stva, tak lze prosadit spoustu návrhů 
i z opozice. Pokud je rozštěpené tak, že 
hlasuje jen opozice, nebo koalice, tak 
není šance cokoliv prosadit a musím říct, 
že za tyto tři roky je zastupitelstvo tak 
strašně rozštěpené, jako nikdy nebylo. 
Není tam žádná kolegialita, zastupitelé 
přelétávají z kytičky na kytičku, hlasují 
proti druhým nikoliv pro dobro věci, to 
je špatně. Podle mého by měli zastupitelé 
procházet psychotestem, než je někdo 
pustí k volbám. 

Na jaký projekt z období, kdy jste pů-
sobila jako starostka, jste nejvíc pyšná 
a na který ne?

Jsem ráda za dokončení výstavby MŠ 
Chodovická, kterou započal Ivan Liška 
a my ji dokončili. A pyšná jsem na ve-
stavbu v Ratibořické škole, kde vznikla 
fyzikální učebna. Nepovedla se rekon-
strukce Mumraje, na kterou jsme sehnali 
peníze, ale protože jsme nevyhráli volby, 
tak se finance musely vrátit. Stejně tak to 

ROZHOVOR

POLITIK SI MUSÍ  
NAJÍT ČAS  
NASLOUCHAT  
LIDEM
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ROZHOVOR

bylo u Nolčova parku. Mrzí mě, že jsme 
nepřesvědčili zastupitele, že je to potřebný 
projekt.

Největším problémem je zde dopravní 
situace. Myslíte, že se jednou Počernice 
a zejména Náchodská opravdu zklidní?

Náchodská se zklidní, jen když bude 
hotový okruh a napojení na Hradeckou 
dálnici. Do té doby se nemůže dělat 
omezení na Náchodské, jelikož je to 
dopravní tepna. Další obrovské zklidnění 
by přineslo protažení metra na hranici se 
Středočeským krajem. 

Vzhledem k tomu, že se nezačalo ještě se 
stavbou trasy D, která je již léta plánova-
ná, tak asi není reálné, aby v blízké době 
bylo metro v Horních Počernicích.

To záleží na tom, jak moc ho měst-
ská část bude chtít.  Pokud to podmíní 
například tím, že povolí dobudování 
okruhu, tak by ta vůle udělat zde metro 
určitě byla. Zatím Praha nemá důvod 
dávat něco navíc do Počernic. Každopád-
ně je již studie, že technicky lze metro 
v Horních Počernicích udělat s dvěma 
zastávkami. Oproti trase D máme výhodu, 
že neřešíme pozemky, jeden je v majetku 
městské části, konečná je ve vlastnictví hl. 
m Prahy.

Problém je, že tři roky nikdo u nás 
o metru nemluví. Jakmile se aktivně ne-
zajímáte, tak je to taky nezajímá. Tady je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍZÍME  
PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ 

Božanovská 2351, 193 00  Praha 20 - Horní 
Počernice Cena: 1.200,- Kč - 1.300,-Kč/měsíc 

Tel.: 974 849 728 
E-mail: bsmv@bsmv.cz 

potřeba každý měsíc chodit na magistrát 
a opakovat, jak je metro u nás důležité. 

Na Černém Mostě ale teď vznikl parko-
vací dům, což dopravě také nepomůže.

Podle mě je to opravdu špatně. Teď i ti, 
co přes nás dosud nejezdili, tak začnou. 
Dávali jsme na projekt námitky, chtě-
li jsme parkovací dům s prodloužením 
metra u Beranky, mezitím se ale dokončil 
tento projekt a nám to akorát ublíží.

 
Jak byste ráda viděla Horní Počernice 
v horizontu 5, 10 let?

Přemýšlíme o projektu, díky němuž 
by se Počernice staly plícemi Prahy. Je 
tady spoustu území v zeleni, ale jsou 
soukromých vlastníků. My bychom měli 
vykoupit tyto pozemky a díky tomu 
zachovat zeleň. Nehrozilo by, že by se toto 

území někdy změnilo na stavební pozem-
ky a město by zajistilo údržbu této zeleně. 
Již jsme s některými vlastníky předběžně 
jednali a zájem by od nich byl. Dále by se 
zde měla udělat obecní výstavba, například 
družstevní dvojdomky pro mladé rodiny, 
kde by se za určitou dobu splácení lidem 
domky převedly do majetku. Lidé stárnou, 
jsme plní ubytoven a díky ceně bytů v hl. 
městě mladí odcházejí do kraje, kde je ještě 
dosažitelné bydlení. Počernice by se měly 
rozumně rozvíjet a mělo by zde být více 
obecních bytů. 

Jaké místo zde máte nejraději, kde ráda 
trávíte svůj volný čas?

Když je mi ouvej, tak ráda jezdím dolů 
ke koním do Xaverova. To je mé oblíbené 
místo. 

Lenka Bartáková, redaktorka

INZERCE



NEZISKOVKY

„Adventní zpívání  
u kapličky“

Divizna a sousedé ze Svépravic  
s radostí opět zvou na

V neděli 12. prosince 2021 od 16 hodin 
zazpívá Majda Moudrá a její hosté.

Svařák zdarma, nabídka výrobků studentů 
Střední školy gastronomie a podnikání 
Praha 9 a svépravická adventní pohoda.

ve svépravické kapličce
otevřeno každý den 9–18 hod.
Praha 9 - Horní  Počernice, Šanovská ulice

Advent  
a Betlém

24. 12. 2021–2. 2. 2022 

od 28. 11. 2021 

Letos jsme naplánovali mimo běžný úklid pozemku dvě velké akce: rekonstruk-
ci rybníčku s čerpadlem, filtrací (oboje dar od TNB) a rybičkami, a úklid zeleně, 
přesahující hranici pozemku do ulice Zábrodí. Do akce se zapojilo 40 dobrovolníků 
a všechny tyto akce byly kompletně dokončeny. Z areálu LRS bylo odvezeno pět 
velkých kontejnerů zeleného odpadu a areál se opět projasnil a zkrásněl. Pozitivní 
atmosféra vzájemné pomoci a sounáležitosti zpříjemnila den i našim pracovníkům 
a pacientům LRS Chvaly. 

Opět jsme byli svědky toho, že tvrdá a nelákavá práce výzkumníkům z TNB není 
cizí, protože mají velké srdce a jsou ochotni věnovat svůj čas a energii jiným lidem, 
kteří potřebují pomoc. Proto jim chceme za to i touto cestou poděkovat.

Za LRS Chvaly:  
Dagmar Fialová

Díky firmě RESPILON, která 
darovala našemu nadačnímu 
fondu respirátory a nákrčníky 
z nanovlákna, jsme je mohli 
darovat počernickým 
seniorům. Děkujeme této 
firmě za velmi štědrý dar, který 
udělal radost těm, kdo si to 
opravdu zaslouží.

Hana Markulinec Moravcová, 
předsedkyně NF Šance

RESPIRÁTORY  
ZÍSKALI  
NAŠI SENIOŘI

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM  
Z FIRMY TROUW NUTRITION  
BIOFACTORY, S. R. O.
Dne 17. 9. 2021 už po čtvrté (od r. 2017 každoročně 
s výjimkou covidového roku 2020) prožili manažeři 
a zaměstnanci firmy Trouw Nutrition Biofactory, s. r. o. 
svůj komunitní den v areálu LRS Chvaly. Pod pojmem 
komunitní den si ale nepředstavujte žádný výlet či 
piknik. Team building ano, ale při tvrdé práci pro 
dobro někoho jiného, potřebného.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2021 
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CÍRKEV

Slovo advent je sice odvozeno do latinského „příchod“, ale u nás 
znamená spíše něco jako „očekávání“ nebo jen „čekání“, což je 
skutečně téma pro naši přítomnost. Na co všechno čekáme!
Čekáme na konec pandemie, nebo aspoň 
na konec různých omezení, čekáme až 
budeme chodit bez roušek či respirátorů, 
čekáme, že budeme vstupovat do restau-
rací bez kontrol očkování nebo prodělané 
nemoci a také čekáme (v době, kdy píšu 
tyto řádky) na jmenování premiéra a novou 
vládu. Buďme upřímní – sice čekáme, ale 
současně podle zkušeností z dob minulých 
(osobních nebo obecně lidských) se spíše 
těšíme, kdy už to bude.

Jsou totiž jiná čekání, kdy vůbec není 
jisté, jak to nakonec dopadne – jsou to 

spíše doufání: je mnoho manželských párů, 
které dlouho čekají na narození prvního 
dítěte, je mnoho nemocných, kteří čekají 
na vhodného dárce, je mnoho osamoce-
ných, kteří čekají na životního partnera, 
jsou i tací, kteří čekají na zázrak!

A pak jsou čekání zakrývající realitu, 
kterou si nechceme nebo neumíme přiznat: 
čekání na návrat toho, kdo odešel, čekání 
na lepší časy nebo aspoň normální časy, 
čekání na návrat mládí, čekání…

Jenže advent je skutečně čekání, které 
obsahuje odpověď na všechny výše uvedené 

postoje: o Vánocích si připomínáme, že 
Naděje přišla k nám, že věčné Slovo Boží 
přijalo lidskou přirozenost, že Bůh sestou-
pil do našeho chlíva (v Betlémě dokonce 
doslovně), aby dal lidstvu – každému z nás 
– reálnou naději jako odpověď na naše 
čekání.

Kéž do každé domácnosti s vůní 
purpury, vánoček i mihotavým světlem 
svíček přijde Naděje, skrytá v bezmocném 
Ježíškovi.

Vojtěch Eliáš, 
farář na Chvalech

ADVENT 2021
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Milý Ježíšku, 

jmenuji se 
 ,

je mi  let.

Moc si přeji najít pod stromečkem  

tento dárek.

J EŽÍŠKOVA  J EŽÍŠKOVA  
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Prosíme o uvedení kontaktu.
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Milí rodiče, 

a je to tu zas. Nastává adventní čas. Čas, kdy stoupá napětí 
našich dětí z příchodu Ježíška, kdy se všichni společně těšíme 
na Vánoce.

Na Chvalské tvrzi, vedle vánočního stromu, jsme na první 
adventní neděli umístili schránku, kam vaše děti mohou 
Ježíškovi vhodit dopis se svým přáním.

Dopis je součástí prosincového Zpravodaje. Můžete ho 
vystřihnout, vyplnit a příjemnou procházkou Počernicemi 
s ním dojít na Chvaly a zde ho odevzdat do zmiňované Ježíš-
kovy schránky. 

Starosta Petr Měšťan se svým týmem 10. 12. 2021 vylosují 
tři malé výherce, kteří budou odměněni dárkem, který si 
přejí najít pod stromečkem.

Ježíškova pošta probíhá od 28. 11. do 8. 12. 2021 tak, aby 
měl Ježíšek dostatek času dárek zajistit.

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

Veronika Jáně, 
koordinátorka sportu a MA21
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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

Výživový doplněk k normální funkci 
imunitního systému, snížení míry únavy 
a pocitu vyčerpání. Každá tableta v 
tomto výhodné balení obsahuje 13 
vitamínů a 9 minerálů.

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.

425 Kč

Supradyn
90 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

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

Výživový doplněk k normální funkci 
imunitního systému, snížení míry únavy 
a pocitu vyčerpání. Každá tableta v 
tomto výhodné balení obsahuje 13 
vitamínů a 9 minerálů.

Email: info@ocnioptikahp.cz

Darujte svým
 blízkým ostrý zrak

Tel.: 281 865 665

Vytvoríme Vám dárkovou poukázku 
na míru. Napište nám nebo zavolejte 

a my se o vše postaráme.

JEŽÍŠKOVA  
POŠTA

INZERCE

INZERCE
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 152
Co ještě bylo zaznamenáno, 
perličky

Jako neobvyklá událost bez dokončení, 
zda se někdy později zloděje podařilo 
chytit či nikoliv, byla zaznamenána tato 
loupež: 

V noci na 15. února 1898 vnikla tlupa 
zlodějů vzdor okenicím do prvního 
poschodí domu u Županských v Čer-
tousích, ve kterém bydlí nájemce pan 
Ludvík Novák. Ze dvou pokojů vedle 
světnice, ve které manželé Novákovi 
spali, pobrali zloději všechny svršky, 
prádlo, šaty, peřiny i 42 zlatých v hoto-
vosti z příruční kasy. Jedině do pokladny 
Wertheimky se nedostali. Panu Novákovi 
zůstaly pouze všední šaty, které měl při 
sobě ve světnici, kde spal. Paní Nová-
ková přišla o veškerou výbavu a téměř 
o veškeré ošacení. Potřebný žebřík pro 
loupežnou výpravu si zloději vzali z ved-
lejšího dvora. Provedené šetření ukázalo, 
že lupiči lup odvezli povozem směrem 
k Radonicím. Ubohý nájemce dvora, 
který zde již nešťastně přišel o ruku, byl 
znovu postižen i na majetku.

Z Národních listů ze dne 28. dubna 1900 
bylo do pamětní knihy obcí Horní Po-
černice a Čertousy vypsáno následující:
Nový velkostatek - Místodržitelství pro 
Království České se souhlasem výboru 
Království českého svolilo, aby bývalému 
říšskému poslanci Vítězslavu Veselému 
v osadě Čertousích, statek o výměře 108 
hektarů co velkostatek v Desky zemské 
byl vložen. Tento statek ve století čtrnác-
tém patřil mocným rodům měšťanským 
- Seibotha z Benešova a Dětřicha z Cách, 
konšelů to staroměstských, z nichž 
druhý jmenovaný i svůj přídomek „de 
Trczous" odtud přijmul. Později náležel 
statek Koleji císaře Karla IV. a od 17. 
století přímo Univerzitě. Roku 1790 byl 
statek podle císařského zákona dle Raa-
bova systému rozdělen a nyní současným 
vlastníkem opět zcelen.

Stanné právo nad Prahou a okolím. 
Tomu předcházely následující události. 
V měsíci dubnu 1897 ministerský před-
seda hrabě Kazimír Badeni veden ideou 
práva a spravedlnosti vydal jazykové naří-
zení, jimž jazyk český v úřadech státních 
na úroveň jazyku německému postaven 
byl. To vyvolalo u panstva mnoho nevůle 
a odporu. Pro stupňující se tlak na svou 
osobu v listopadu Badeni z funkce od-
stoupil.
Na to koncem měsíce listopadu vypukly 
v Praze protiněmecké a protižidovské 
bouře a výtržnosti. Vláda císaře Františka 

Josefa k jejich utišení vyhlásila počátkem 
prosince 1897 nad Prahou a přiléhající-
mi okresy stanné právo, které trvalo až 
do jarního zasedání Sněmu Království 
Českého v roce l898. Dodatek zápisu 
v kronice poznamenává, že díky rozvaze 
našich občanů nebyl nikdo před stanný 
soud postaven.

V červnu 1898 byla na obou našich ško-
lách pořádána slavnost k uctění stoletých 
narozenin Františka Palackého. Za účasti 
členů místních školních rad se slav-
nosti zúčastnili i starostové obcí a další 
významné osobnosti. Úvodem slavnosti 
řídící učitelé přiblížili dětem dílo a život 
F. Palackého a jeho význam pro český 
národ. V závěru slavnosti děti zpívaly 
písně Kde domov můj a Otcovský dům. 
Na památku dostaly obrázek s podobi-
znou Františka Palackého. Ředitel hor-
nopočernické školy navíc dětem udělil 
celodenní prázdniny.

Od 1. ledna 1900 byla zavedena měna 
korunová. To znamenalo velkou změnu 
v dosavadním způsobu vyučování počí-
tání na školách. Nový způsob počítání 
na školách nečinil velké potíže a mladí 
lidé si jej také brzy osvojili. Školám bylo 
současně nařízeno při stěhování dítěte 
na jinou školu vydat mu na přání rodičů 
školní zprávu.

V měsíci lednu tohoto roku došlo také 
k všeobecné stávce horníků jak v Če-
chách, tak na Moravě i ve Slezsku 
a následkem toho v tomto zimním měsíci 
rychle i k velké nouzi o topivo. Nouze 
se dále zvětšovala i současným růstem 
cen topiva, na konci měsíce ledna už 
stál jeden metrický cent uhlí černého 
6 korun a uhlí hnědého 4 koruny. Pro 
nedostatek topení bylo na našich školách 
od 1. února zavedeno střídavé polodenní 
vyučování, které trvalo až do 19. března.

Při ustanovování nové c. k. Okresní 
školní rady v roce 1900 se jejím členem 
stal pan Václav Šplechner, dlouholetý 
starosta obce Chvaly a současně předseda 
místní školní rady. V tomto okresním 
orgánu tak vystřídal pana Františka Ví-
tězslava Veselého, starostu obce Čertou-
sy, který byl jeho členem od roku 1890.

Dne 10. března 1903 se ve chvalském 
kostele sv. Ludmily konalo rekviem 
za velkého Čecha Dr. Františka Ladisla-
va Riegera, který 3. března zemřel a byl 
čestným občanem obce Chvaly. Rekviem 
bylo konáno za účasti představitelů i ob-
čanů také ze Svépravic, Horních Počer-
nic, Čertous a za účasti žáků našich škol.

Ve školním roce 1903/1904 byla prolo-
mena více než třicetiletá tradice pořádání 
školních výletů našich škol na konci 
školního roku do okolních lesů. Škola 
chvalská uspořádala 14. července 1904 
pro žáky druhé třídy celodenní výlet 
na Karlův Týn. Výletu se zúčastnilo 52 
dětí, učitelé a členové místní školní rady. 
Výlet započal o páté hodině ranní od-
jezdem vlaku z našeho nádraží do Prahy. 
Z nádraží na Těšnově se pokračovalo 
pěšky přes most F. Palackého na nádraží 
Smíchovské a odtud dále vlakem na Kar-
lův Týn. Po prohlídce hradu a následném 
obědě se po jedné hodině jelo vlakem 
zpět na Smíchovské nádraží. Odtud 
zpáteční pěší cesta byla vedena přes 
Kynského zahradu a Petřín na Malou 
stranu a dále přes Karlův most a Staré 
Město na nádraží a odtud v půl sedmé 
byla nastoupena cesta k domovu. Náklad 
na tento první přespolní výlet dosáhl 132 
korun a hrazen byl z výtěžku divadelního 
představení, školní sbírky a příspěv-
ku místní školní rady. Při občerstvení 
a po obědě poprvé na výletě neobdržely 
děti pivo, které bylo výnosem Zemské 
školní rady ze 7. dubna 1904 zakázáno 
dětem podávat.

Od následujícího školního roku školní 
výlety našich škol byly pravidelně pořá-
dány zejména na památky Prahy, nebo 
na další vybraná památná či historická 
místa v celé naší krásné vlasti.

Obecní i školní kroniky obou našich 
obcí shodně zaznamenaly, že dne 13. 
září 1905 po dvoudenním mimořádném 
horku okolo čtvrté hodiny odpolední 
se od severozápadu přihnala s poryvy 
větru velká bouře s krupobitím. Padající 
kroupy dosahovaly velikosti slepičích 
vajec a bylo jich tolik, že ještě druhého 
dne jich na mnoha místech ležela silná 
vrstva. Řepa na polích byla zcela zbavena 
chrástu, zelené krmení pro zvířata bylo 
zatlučeno do země, ovoce i s listím bylo 
ze stromů otlučeno. Okna ve školních 
budovách i v lidských příbytcích ob-
rácená k západu a severu byla všechna 
roztlučena. Většina zvěře, kterou bouře 
překvapila v polích byla pobita. Toto 
mimořádné přírodní neštěstí postihlo 
severní část Prahy a obce Prosek, Vyso-
čany, Hloubětín, Kyje, Dolní Počernice, 
Chvaly, Svépravice, Horní Počernice, 
Čertousy, Šestajovice, Jirny a další vesni-
ce až k Českému Brodu.

O dalším dění a událostech opět v pokra-
čování.

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

NA KONEC ROKU PATŘÍ NĚCO VESE-
LÉHO. TEDY I NAŠE SOUDNIČKA.

Je všeobecně známou pravdou, že většina 
geniálních nápadů, myšlenek, ale i ob-
chodů a hlavně kamarádů se rodí v hos-
podách. Platilo to vždy a platí to i dnes. 
Pak už jen záleží na tom, jestli se najde 
nějaký písmák, kronikář nebo jen pouhý 
zapisovatel denních událostí a tyto 
okamžiky zaznamená. No a v tomto 
případě nám jako námět posloužily 
zápisky v hlášení Pražského policejního 
ředitelství.

Tento příběh se stal v létě roku 1912. 
Vinc Sláma a Karel Cicvárek, oba velcí 
světoběžníci, opět vysedávali v oblíbené 
hospůdce na Chvalech. Spolu s nimi 
tady tehdy seděl i pan policejní rada 
Kalous, který měl na Chvalech matku 
a často k ní jezdíval na návštěvu. Zřejmě 
však nejen proto, aby maminku potěšil 
svou návštěvou, ale také proto, že tady 
mohl zcela bez zábran vysedávat u ma-
riáše v hospůdce u dobrého pivka a mezi 
zajímavými společníky. A také se veřejně 
vědělo, že jeho přísná choť Eleonora by 
mu tyto výstřelky v jeho domovském ra-
jonu nedovolila. Pan rada byl pod výslu-
hou zaměstnán u Vrchního komisařství 
Praha – město. Pánové tehdy po sehrání 
několika partiček mariáše zavedli roz-
hovor na situaci již tehdy velice rušné 
dopravy po císařské silnici, která přes 
Chvaly vedla. Tedy dnešní ulice Náchod-
ská. V té době vypadala poněkud jinak. 
Zvláště na Chvalech, kde po výjezdu 
do kopce byla vedle hostince U Vodičků 
umístěna obecní váha, kolem které silni-
ce tvořila poměrně ostrou zatáčku.

A právě tato ostrá zatáčka, kterou se 
objížděla obecní váha, byla kritizována 
chvalskými občany. Auta a motocykly již 
tehdy dosahovaly rychlosti kolem 80 km 
a někteří jezdci uhánějící po silnici 
od Prahy to pěkně do chvalského kopce 
rozjeli. Pan rada si stěžoval, že četnická 
stanice pak musí řešit nejen časté havá-
rie na tomto úseku, ale že vlastně v celé 
Praze a na silnicích ku Praze se výrazně 
zvyšuje provoz stále rychlejších automo-
bilů a motocyklů.

A tady se zřejmě iniciativy ujal 
Vinc Sláma, který panu radovi popsal 

novinku, kterou viděl při svém poby-
tu v Americe. Automobil na měření 
rychlosti.   

Automobil fungoval tak, že jel 
za sledovaným autem nebo motocyklem 
a na vysokém nástavci měl umístěn 
velký ciferník, který ukazoval rychlost, 
kterou jede. Sledoval tedy podezřelé vo-
zidlo a vyrovnal s ním svoji rychlost. To 
potom z dálky sledovali policisté, kteří 
byli na silnici před sledovaným vozi-
dlem a toto pak zastavili. Zdá se vám to 
jako nesmysl? Připouštím, ale tak toto 
zařízení fungovalo. Tedy v Americe, kde 
byly tehdy silnice a provoz na nich zcela 
odlišné od situace v Evropě, a zvláště 
pak u nás.

Pana radu Kalouse novinka natolik 
zaujala, že v představě úspěchu u svých 
nadřízených a případného povýšení hned 
vyzval Slámu, zda by nebyl schopen 
zprostředkovat přivezení tohoto uni-
kátního vynálezu. Sláma zprvu zara-
žený tím, jak Kalouse věc zaujala, brzo 
pochopil, že by zřejmě mohl na této 
transakci něco vydělat a přislíbil pomoc 
u svých známých v Americe. Zřejmě již 
v ten moment předpokládal, že z toho 
bude asi velký průšvih, ale on již bude 
pryč i se zkasírovanou provizí. Jak vidíte, 
velice podobné dnešním poměrům. Ne-
chal si rychle poslat od svého kamaráda 
v Americe obrázky a zjistit cenu a rych-
lost dodání do Prahy. Pak společně s ra-
dou Kalousem navštívili vrchního radu 
Kundráta na Pražském policejním ředi-
telství. A obchod se dojednal. Kundrát 
byl nakonec i na befelu u ministerského 
rady, kterému samozřejmě řekl, že celá 
věc je jeho nápadem a pořízený autoradar 
bude jediný v CK mocnářství a zřejmě 
i v Evropě. Sláma poskytl Kundrátovi 
podklady pro objednání tohoto unikátu 
v Americe, vyfasoval provizi 1 200 Kč 
a spokojeně během dalších 14. dní odjeli 
s Cicvárkem do Itálie. Po třech měsí-
cích vysněná novinka do Prahy dorazila 
a strážníci ji začali zkoušet. O vlastních 
zkouškách se mnoho neví, ale jisté je, 
že rada Kalous se objevil někdy v říjnu 
v hostinci U Vodičků rozlícený vztekem 
a hledal Slámu. Ten však již byl v té 
době v Itálii, tak Kalous usedl, dal si ně-
kolik piv a skleniček režné a povyprávěl 

o tom, jak se převratná novinka v praxi 
osvědčila. Nejenže hlídkující strážní-
ci nemohli přečíst ukazatel rychlosti 
na takovou vzdálenost, aby byli schopni 
sledovaný automobil zastavit, (Sláma jim 
totiž zapomněl říci, že v Americe má 
policie na zastavení druhý vůz vybavený 
dalekohledem), ale dodaný autoradarový 
vůz nebyl mnohdy ani schopen vozidlo 
sledovat pro množství potahů, přebí-
hajících lidí a zvířat na silnici. Ve dvou 
případech se dokonce stalo, že strážníci 
na poslední chvilku po přečtení uka-
zatele skočili před sledované vozidlo 
a byli tímto sraženi. V jenom případě 
byl řidič autoradaru tak zaujat sledová-
ním, že přejel několik slepic a málem 
narazil do koňské drožky. Tedy naprostá 
tragédie. Nejenže Kalousovi nehrozilo 
povýšení, ale naopak mu hrozil vyha-
zov od policie. Takto zničený Kalous 
tedy seděl u stolu a nadával na Slámu, 
jakou blbost mu to doporučil. Ten ale 
byl již se svou provizí pryč. V hospodě 
byl v tu chvíli i jakýsi Josef Vyhnálek. 
Velký sportovec a člen Sokola. A protože 
sokolové byli vždy soucitní s problémy 
druhých a Vyhnálek byl i navíc člen 
Armády spásy, zželelo se mu nešťastné-
ho Kalouse, přisedl si k němu a nechal 
si celý příběh dovyprávět. Kalouse to 
sice stálo zase nějaké to pivko a režnou 
pro Vyhnálka, ale zdálo se, že se mu to 
vyplatí. Vyhnálka napadlo, že autoradar 
by mohl sloužit při závodech v běhu 
pro měření rychlosti běžců. A slíbil, že 
se o to u svých bratrů sokolů zasadí.  
Kalous se této spásné myšlenky chytil 
a podle pozdějšího vyjádření Vyhnálka 
Pražské Vrchní komisařství věnovalo 
tento autoradar jako dar Obci Sokol-
ské. Tím byl průšvih zažehnán, a ještě 
udělala policie dobrý skutek. Kalous byl 
nakonec stejně povýšen, jako policejní 
úředník na ministerstvo, aby už nemohl 
udělat žádnou další blbost ve výkonu 
služby. Na ministerstvu se sešel se stejně 
povýšenými případy jako byl on, ale tam 
již nebyli nebezpeční. Tam mohli vymýš-
let jakékoli ptákoviny pod definitivou, 
protože je stejně nikdo nebral vážně.

Jan Brunner



ŠKOLY

FZŠ CHODOVICKÁ MŠ CHODOVICKÁ

První listopadové pondělí by se do naší školy leckdo bál. Třídy totiž 
zaplnila všemožná strašidla a příšerky. K vidění byli zombíci, duchové, 
upíři, čarodějnice a spousta dalších. A to jak v lavicích, tak i za kated-
rou. Některé třídy byly i tematicky vyzdobené včetně strašidelného 
občerstvení. Děti si tento Halloweenský den náramně užily. Snad nám 
tu nezůstala nějaká Saxana, která bude 300 let po škole.

Další akce, na kterou se všichni těšíme, se bude konat již 16. 11. 2021 v duchu 
české hrdosti. Připomeneme si významné datum - 17. listopadu, které změ-
nilo historii Československé republiky. Přijdeme hrdě v barvách trikolóry. 
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na blížící se Čertovské schody a Dny 
dobrých skutků, které nás doprovází každé adventní období.

Ale aby to nevypadalo, že se jen bavíme, musíme zmínit každoroční účast 
v celostátních soutěžích IT Slot a iBobr, které v těchto dnech probíhají - 
účastní se všichni žáci (5. - 9. ročníky). Minulý rok jsme byli úspěšní, tak se 
snad zadaří i letos. Také se již v říjnu naplno rozjela všechna možná doučování 
a kluby, abychom dětem pomohli zvládnout učivo z minulého, velmi náročné-
ho školního roku. A ani nám se nevyhnuly všechny druhy karantény i různé 
podoby rozvrhu (stále hledáme tu pravou míru, jak dětem dopřát plnohod-
notné vzdělání, a přitom děti nepřetížit). Není to lehké, ale snažíme se to 
zvládnout s lehkostí a úsměvem na rtech.

Tým učitelů FZŠ Chodovická

I přes náročnější období v dnešní době covidové 
se třídy Kotě a Sluníčko vydaly na výlet do lesa 
v Káraném. Trochu nás potrápila předpověď 
počasí. Na tento den byl hlášen velmi silný vítr. 
Ten se nám ale při našem dopoledním programu 
lesní pedagogiky vyhnul. Děti načerpaly spoustu 
nových informací z kouzelného lesního světa, 
užily si veselou hru ,,Na veverky", seznámily se 
s obyvateli lesa, zaujalo je poznávání předmětů 
podle hmatu a nechyběla ani poznávací hra s ob-
rázky ,,Kdo je kdo". S lesníky Štěpánkou a Anič-
kou jsme prožili krásné dobrodružné dopoledne 
a těšíme se na další setkání, tentokrát na jaře.

 Učitelky ze tříd Kotě a Sluníčko, 
MŠ Chodovická 

Na téma Okouzlující svět knižních příběhů a básní jsme na záložku nakreslili 
nějaký obrázek z naší oblíbené knížky. Paní profesorka Čecháková nejen naše 
záložky, ale i záložky dalších tříd, které se projektu u nás na gymnáziu účast-
nily, poslala na slovenské gymnázium v Topoĺčanech. Všichni jsme zvědaví, 
jak se naše záložky budou líbit a jaké dostaneme ze Slovenska my.

Ada Kubešová a Johanka Velíšková, 
prima A

VÝLET DO LESA  
V KÁRANÉM

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ZÁLOŽKA DO KNIHY 
SPOJUJE ŠKOLY

V říjnu proběhla na naší škole 
v hodinách českého jazyka 
akce Záložka do knihy spojuje 
školy. Jedná se o mezinárodní 
česko–slovenský projekt.

LISTOPAD  
VE FZŠ CHODOVICKÁ

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2021 
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ŠKOLY

ČAS PODZIMU NA STOLIŇSKÉ
Podzim je obdobím, kdy se snažíme vedle každoročního 
úklidu a přípravy našich venkovních ploch na období 
zimy, uspořádat v rámci všech oddělení školní družiny 
i naše tradiční a velmi oblíbené akce.

První z nich je týden podzimního tvoření. 
Letos připadl týden podzimního tvoření 
na týden od 11. října. Po celý týden děti 
ze školní družiny vytvářely různé pod-
zimní dekorace z přírodních materiálů. 
Hotové výrobky mohli všichni obdivovat 
v prostorách školy, kde vznikla tematická 
výstava k podzimu. Další akcí byla oslava 
Halloweenu. Tak to se zase po celý týden 
v rámci hallowenských tvořivých dílen 

vyráběly strašidelné svícny a 3D obrázky, 
dlabaly se dýně a vyráběly masky. Vše se 
ukázalo v plné kráse při závěrečném kar-
nevalovém veselí. Všem se oba týdny moc 
líbily a už se těšíme na další oblíbenou 
akci – Vánoční tvořivé dílny a vánoční 
trhy. Snad budou opatření nastavena tak, 
abychom mohli pozvat i vás.

Emília Krajňáková, ZŠ Stoliňská

UCTĚNÍ  
PAMÁTKY 
Uctěním památky 
padlých v 1. světové 
válce u pomníku 
na Chvalech jsme 
si připomněli Den 
válečných veteránů.    

3. A, ZŠ Stoliňská 

ZŠ STOLÍŇSKÁMAP III – MÍSTNÍ AKČNÍ 
PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Se začátkem nového školního roku se rozjel již třetí projekt s názvem 
Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 (MAP III). Tento projekt navazuje 
na předchozí projekty MAP I a MAP II. Stejně jako oba přechozí projekty i MAP 
III je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků 
do 15 let. Cílem projektu je definovat opatření na podporu spolupráce škol, 
jejich zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání.

Projekt je naplánován jako roční překle-
novací mezi poslední výzvou končícího 
Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání (OP VVV) a novým Operač-
ním programem Jan Ámos Komenský 
(OP JAK). Z tohoto důvodu jsou bohužel 
omezené prostředky na financování im-
plementačních aktivit a hlavními aktivi-
tami projektu jsou tedy zejména činnost 
pracovních skupin MAP a evaluace celého 

procesu MAP od roku 2016 až do roku 2022. Nicméně i tak se v rámci tohoto pro-
jektu během podzimu podařilo uskutečnit dvěw zajímavé akce pro počernické pedagogy. 

V polovině října se 15 pedagogických pracovníků z MŠ a 1. stupně ZŠ účastnilo 
sobotního celodenního kurzu věnovaného správnému držení těla a pohybové gra-
motnosti našich nejmenších dětí a žáků. O měsíc později se na víkendové vzdělávací 
akci zaměřené na metody kritického myšlení ve výuce na 2. stupni ZŠ sešlo více jak 
30 pedagogů z počernických základních škol a v příjemném prostředí Zámeckého 
hotelu Loučeň se nejen vzdělávali, ale sdíleli též své zkušenosti a dobrou praxi. 

V závěru roku chystáme opět dotazníkové šetření spokojenosti rodičů dětí a žáků 
z MŠ a ZŠ týkající se zhruba 20 nejdůležitějších aspektů výuky a provozu na ško-
lách. Tentokrát se ale zaměříme i na spokojenost s online výukou po dobu uzavření 
škol z důvodu pandemie covid-19. Podobná dotazníková šetření byla realizována již 
v letech 2016 a 2019 v rámci projektů MAP I a MAP II budeme mít tedy i určité 
srovnání vývoje.

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

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

Autor: Projektový tým MAP III
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Vánoce

Čas vánoční se blíží,
plno shonu, trochu stresu,
vánoční stromek domů 
nesu.
Štědrý den je tu.
Svíčky, ryba, cukroví,
celý byt nám provoní.
Nad dárky se skláníme, 
co v nich asi máme?
Potom všichni pospolu,
koledy zpíváme.
Ať jsme malí nebo velcí,
na Vánoce se těšíme,
štěstí, zdraví přejeme,
snad se za rok sejdeme!

DOPISY 
ČTENÁŘŮ

Poděkování Sboru dobrovolných hasičů Praha – Chvaly

Po říjnové vichřici, která se přehnala přes naši republiku, 

jsme zjistili, že škody vznikly i u nás na zahradě. Zlomila 

se borovice a větev trčela k sousedovi a na plot. Bylo to 

dost vysoko, proto jsme se rozhodli, že zavoláme dobro-

volným hasičům z Horních Počernic, jestli by nám nepo-

mohli. Byli velice ochotní. Přijeli, jak slíbili. Strom uvázali 

a pilou uřízli. Přesně věděli, jak se k tomu postavit. Padlý 

strom vůbec nic nepoškodil, lehl si, kam hasiči určili. 

Během chvilky ořezali větve, složili své nářadí a během 30 

minut bylo vše hotovo. 

Dlouho jsme neviděli tak sehraný kolektiv a odborně 

provedenou práci. Bez dobrovolných hasičů bychom to 

sami těžko zvládli. Moc jim za to děkujeme a jsme rádi, 

že je v Horních Počernicích máme. 
Martin Ciboch

Dozvěděli jsme se, že vážená paní Boženka Beňová odchází do důchodu. 

Chceme jí touto cestou vyjádřit naše poděkování a přání, aby její další 

životní etapa probíhala ve zdraví, v klidu, ve štěstí a v lásce. My všichni ji 

známe po několik generací, určitě dlouhou řadu let. Vždy jako usměvavou, 

milou a vstřícnou.
I nám seniorům, kteří smíme používat pro svá setkávání klubovnu v přízemí 

knihovny (čehož si velmi vážíme), vždy vytvořila vlídnou a přátelskou 

atmosféru.
 
Děkujeme. Klub seniorů Horní Počernice, z. s.

Vánoční svátky v Horních Počernicích
Horní Počernicei letos sváteční šat oblékajía lidé se usmívají.Světelné sněhové vločkyzdobí Náchodskou ulici,radost z toho majínejen starousedlíci.Okna paneláků,výkladních skříní,domků a též zahrádky,pořádají sváteční výstavua barevné hrátky. Hezké je se dívat kolem,když světýlka svítí,stromky jimi ozdobené,jak barevné kvítí.Sníh nám křupe pod nohami,hvězdy se zlatem třpytí,procházíme ulicemi,je skvělé při tom býti.Hodně stěstí, zdraví, lásky,bez virů a bojů,ať se všichni dohodnouna míru a Bohu 

paní Olga

BÁSNIČKY  
Z DOPISŮ

ŠKOLY

DOPISY ČTENÁŘŮ

PODZIMNÍ STŘÍPKY
Ve středu 3. listopadu proběhl první letošní 
den otevřených dveří. Téměř 180 zájemců 
o studium využilo příležitost naživo si 
prohlédnout školu, promluvit si osobně se 
studenty, ale také s vedením školy nebo 
garanty jednotlivých oborů. Ještě nedáv-
no by nás nenapadlo, jak vzácné mohou 
takové momenty být. Proto věříme, že 
i další, tentokrát mimořádný DOD, který 
je naplánován na 1. prosince od 14 do 19 
hodin a během něhož budou mít návštěvní-
ci jedinečnou možnost zhlédnout praktické 
výsledky výuky, proběhne prezenčně.
Skvělou zprávou pro naše současné i bu-
doucí studenty je zisk akreditace od Domu 
zahraniční spolupráce, která nám jako jed-
né ze tří pražských škol zajišťuje podporu 
mobilit pro žáky i učitele až do roku 2027. 
Už teď tedy s jistotou víme, že naši studenti 
i v dalších šesti letech vyjedou na zahranič-
ní odborné stáže.

Naše zahraniční vztahy byly významně 
posíleny i podpisem memoranda o vzájem-
né spolupráci s Francouzským institutem 
za účasti zástupců z partnerské školy z Gre-
noblu, které by mělo zajistit další podporu 
v oblasti odborných praxí.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Přestože nám aktuální situace příliš 
nenahrává, jsme odhodláni se v letošním 

roce po loňské vynucené přestávce vrátit 
k tradici charitativních adventních 
akcí, které mnoho let pořádají jak naši 
studenti, tak pedagogové i další zaměst-
nanci školy. Děti z Dětského domova 
v Dolních Počernicích se tak mohou 
těšit, že pod stromem splněných přá-
ní najdou nejen zážitkové poukazy, ale 
například i dětské knížky. Součástí této 
akce je tradičně i přednáška ředitele DD 
pro studenty druhých ročníků.

Třeťáci zase připravují vánoční pečení 
na podporu Dětí úplňku, tedy těch, 
které trpí poruchou autistického spektra. 
A do třetice se nenechají zahanbit ani 
„dospěláci“, kteří se svým cukrářským 
a kuchařským uměním rovněž již tradič-
ně k předvánočnímu času patří.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU
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Od pátku 15. 10. do neděle 
17. 10. 2021 pořádal náš 
oddíl v černošické Hale Věry 
Čáslavské mistrovství České 
republiky v kategorii „C“.

Hala je krásná, ale víceúčelová, takže se veškeré nářadí 
muselo v pátek ráno dovézt kamionem ze skladu Čes-
ké gymnastické federace, postavit závodiště a v neděli 
po ukončení závodů opět vše uklidit. Stavění trvalo více 
jak 5 hodin, bourání 4 hodiny. Díky našim trenérům 
a rodičům našich děvčat – moc děkujeme.

Na mistrovství se kvalifikovalo celkem 8 našich svěřen-
kyň ve čtyřech kategoriích: 
-  Zuzana Grundová, Viktorie Fulemová,  

Viktorie Součková
- Natálie Bišická, Ema Jirásková
- Laura Česneková, Eva Švaříčková
- Veronika Švábová. 

Nejlépe si vedla naše žena Veronika Švábová, která obsa-
dila krásné 12. místo. 

Všem našim gymnastkám gratulujeme k účasti!

Náš oddíl přeje všem čtenářům Hornopočernického zpra-
vodaje pohodový advent, veselé Vánoce a v novém roce 
2022 především pevné zdraví a chuť sportovat!

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu 

NA MISTROVSTVÍ 
REPUBLIKY 
V GYMNASTICE SI 
NEJLÉPE VEDLA 
VERONIKA ŠVÁBOVÁ

NOVÝ POVRCH  
NA HŘIŠTI V LUKÁCH
V říjnu proběhla instalace nového povrchu na venkovním 
sportovním hřišti V Lukách. S výměnou povrchu, který 
byl doposud přírodního charakteru, se čekalo na změnu 
územního plánu. V této chvíli je již položena umělá 
tráva, stejně jako na ostatních venkovních hřištích v naší 
městské části. Je možné zahrát si zde fotbal, basketbal, 
volejbal. U hřiště jsou vyhrazena parkovací stání 
a k dispozici je i síť. Na výstavbu přispělo hl. m. Praha.

Veronika Jáně, 
koordinátorka sportu

SPORT
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SPORT

V polovině října uspořádala naše místní 
organizace závody v plavané, tedy v lovu 
ryb se splávkem na Koupališti. V sedm hodin 
se v klubovně sešlo třináct dětí. Po zapsání 
a společném přivítání všech zúčastněných jsme 
se od vyhřáté klubovny přesunuli k rybníku. 

nadějná mladá rybářka Adriana Stejska-
lová. Holky to tedy klukům opět nandaly. 
Všichni obdrželi diplomy, poháry a spous-
tu krásných cen od naší organizace a ko-
legů Franty Svobody a Jaromíra Forejta.

Poděkování ale patří především všem 
členům výboru, kteří se podíleli na or-
ganizaci závodu a na zajištění občerstvení 
před, během i po závodě.

Přejeme všem hezký a klidný konec 
roku a těšíme se zase na jaře u vody.

Za výbor MO: Martin Pachta

DRAKIÁDA JAK MÁ BÝT
První listopadovou sobotu proběhla na louce u ZŠ 
Ratibořická první počernická Drakiáda. S nápadem přišla 
komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit. Trochu 
jsme se báli počasí i účasti, ale obavy nás rychle opustily.

Počasí jsme si nemohli přát lepší, bylo slunečno i dostatečně větrno. A účast? Oprav-
du hojná.

Opékaly se buřty, rozléval svařák, dětem čaj.
Děti si přinášely krásné draky, někteří dokonce vlastnoručně vyrobené. S výrobou 

jim pomohly skvělé lektorky Domu dětí a mládeže Horní Počernice.
Myslím, že za celou komisi sportu a všechny zúčastněné mohu potvrdit, že akce se 

opravdu povedla.
Veronika Jáně, referentka sportu

41. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Na přání místních sportovců jsme nechali 
lehce osvětlit atletický ovál a venkovní 
posilovnu.

Dali jsme tak možnost těm, kteří rádi 
běhají a posilují i v zimních měsících.

Dnešní covidová doba bohužel nepřeje 
sportování uvnitř a kdo ví, jak se bude 
situace dále vyvíjet.

Pro všechny nadšence sportu je již areál 
otevřen ve dnech od pondělí do čtvrtka 
od 16.00 do 21.00 hodin.

Veronika Jáně, referentka sportu

OSVĚTLENÍ  
SPORTOVNÍHO 
AREÁLU  
FZŠ CHODOVICKÁ

Děti si připravily své udice, nástrahy, 
krmení a v osm hodin už měly všechny 
děti nahozeno. Počasí se opravdu vyda-
řilo a nefoukal ani vítr, který dokáže při 
plavané pořádně potrápit. Rybám se ale 
vůbec nechtělo na břeh a úlovky byly spíše 
sporadické. Nakonec ulovilo ryby pouze 
pět dětí. V podstatě absolutní vítězkou se 

stala Adéla Kupcová s ulovenými čtrnácti 
rybami. Nejen že vybojovala a obhájila 
první místo z jarních závodů, ale odnes-
la si zaslouženě i všechny zvláštní ceny 
za první rybu, nejmenší rybu, největší 
rybu a tím pádem i za nejlepší rybářku 
závodu. Druhý se umístil Václav Stejskal, 
který ulovil devět ryb a třetí se umístila 
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VÝSLEDKY:
Radotín - Xaverov 3:9
Xaverov - Ďáblice 9:1
Řepy - Xaverov 1:8
Xaverov - Radotín 8:2
Ďáblice - Xaverov 1:6
Xaverov - Řepy  12:4

Smekáme a těšíme se na jarní jízdu. 
V zimní přestávce přejeme všem 
hráčům pevné zdraví a ještě jednou 
děkujeme za velice úspěšnou repre-
zentaci klubu.

David Lukeš

POČERNICKÝ 
FOTBALOVÝ KLUB  
SC XAVEROV, Z. S.,  
MÁ NOVÉ DRESY

Poděkování patří firmám, které se 
na realizaci finančně angažovaly – 
ŠAMPION, a. s., Pekařství Moravec, 
firma Marevaluk a Jana Malinová.

Hana Markulinec Moravcová, 
členka výboru

Gentlemani - nejzkušenější tým v hierar-
chii klubu suverénně ovládl nejvyšší soutěž. 
V rámci soutěže nepoznal porážku a svými 
výkony i výsledky demonstroval svoji sílu. 
O tento parádní úspěch se zasloužili: Jakl 
Tomáš, Boev Vasil, Doležal Jan, Doležal 
Vlastislav, Habrun Ivan, Hromas Vác-
lav, Jovanoski Zoran, Ladomerský Ma-
rek, Mikolášek Štěpán, Piták Karel, Sůva 
Josef, Trepera Slavomír, Voženílek Slavo-
mír, za aktivní a vydatné podpory z lavičky 
od Máry Macha, Romana Uchytila, Jirky 
Nováka a hlavně Sváti Maliny. 

SUVERÉNNÍ JÍZDA XAVEROVSKÝCH  
GENTLEMANŮ

Díky sponzorům 
nastoupili naši fotbalisté 
do fotbalové sezony 
v nových dresech. Dresy 
dodala firma ŠAMPION, 
a. s., a již v prvním zápase 
v Kyjích se jim v těchto 
dresech velmi dařilo.

BARBORA BÁRTOVÁ  
SE STALA DVOJNÁSOBNOU  
MISTRYNÍ REPUBLIKY
Začátkem října se po dvouleté kovidové pauze konalo v UNYP 
Aréně mistrovství České republiky v Aerobic Team Show, kde 
teprve jedenáctiletá studentka gymnázia Chodovická Barbora 
Bártová získala spolu se svým týmem zlatou medaili a stala se 
tak již podruhé mistryní republiky v Aerobic Team Show.

Barbora trénuje a závodí za klub Fit-
ness centrum Báry a Hanky Šulcové. 
Tentokrát děvčata soutěžila se skladbou 
Nemocnice na kraji města a spolu s Bar-
čou na pódiu zazářil celý tým ve složení 
Emička Podhajská, Adélka Krčková, 
Deniska Vašková, Natálka Jordáková, 
Lilly Mykytynová, Terezka Tomášková, 
Česí Drahun, Anetka Froňková, Ellenka 
Pivoňková, Charlottka Janská a Kačka 
Hosnedlová. Barborce moc gratulujeme 
a držíme palce v dalších soutěžích.

Lenka Bartáková,  
redaktorka

SPORT
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INZERCE

Hana Brabencová
Erika Platilová

Po - Pá 09:00 - 21:00
So - Ne 16:00 - 20:00

Tel.: +420 608 100 330
Tel.: +420 606 375 801

Jana Wallnerová

Po - Pá 09:00 - 20:00

Tel.: +420 605 433 902

• PEDIKÚRA • ORTHONYXIE • NEHTOVÁ PROTETIKA

www.solariumbeach.czFB: SOLÁRIUM BEACH
Náchodská 139, Praha 9, Bus zastávka „Lukavecká“

✓ na stálo i na sezónu
✓ do logistického skladu v Jirnech
✓ pro reklamační oddělení v Jirnech
✓ do prodejen DATART

Hledáme
opravdové parťáky

Více informací:
nabory@datart.cz 
www.chcidodatartu.cz
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Uzávěrka pro inzerci i redakci je  
vždy k 10. dni měsíce do 12.00 hod.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, ročník 69, prosinec 
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: 7.30 – 18.00 hod., út, čt: 
7.30 – 15.00 hod., pá: 7.30 – 14.00 
hod. Telefon: 271 071 611, email:  
inzerce@pocernice.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,  
email: redakce@pocernice.cz 
www.pocernice.cz
 
TISK: Triangl print, a. s.

REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ:  
271 071 690 Tel. číslo na ÚMČ  
Praha 20: 271 071 611 (711)

Další číslo vyjde 7. 1. 2022

Pozor změna pro podání inzerce. 
Od 11. 12. se veškerá inzerce podává  
na podatelně úřadu MČ - Jívanská 647.

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

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

Sportovní hospoda přijme paní na úklid 
a mytí nádobí, dále přijme servírku.
Informace na 603 946 189

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

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 




