
H O R N O P O Č E R N I C K Ý

L I S T O PA D  R O Č N Í K  70
W W W. P O C E R N I C E . C Z

PRAHA POD  
MIKROSKOPEM

700 LET VÝROČÍ  
ČERTOUS

CHVALSKÁ ŠKOLA 
OSLAVILA 235 LET



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022 

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

27. 8. – 20. 11.
Egypt– dar Nilu
denně  od 9.00 do 18.00 hod.,  

27. 8. – 20. 11.  
Za pokladem ztraceného města  
– interaktivní herna
denně  od 9.00 do 18.00 hod.,  

3. 11. – 27. 11. 
Výstava prací učitelů ZUŠ Horní Počernice a jejich 
bývalých žáků  od 9.00 do 18.00 hod.

3. 11. - 27. 11. 
Z poslední doby, denně  od 9.00 do 18.00 hod.

11. 11. – 13. 11. 
Prodloužený detektivní víkend aneb pátrej 
na vlastní pěst!

 denně od 9.00 do 18.00 hod. 

13. 11. 
Počernická světýlka – rodinné procházky 
pohádkovou stezkou  od 17.00 do 19.00 hod.

26. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Sladké Vánoce na Chvalském zámku
denně  od 9.00 do 18.00 hod.,  
zavřeno 25., 26., 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023

27. 11. 
Adventní trhy, Ježíškova pošta a rozsvícení 
vánočního stromu na Chvalské tvrzi

 od 12.00 do 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

5. 11., 19. 11. 
Burza rybiček

 od 9.00 do 12.00 hod.

7. 11.
Sousedské posezení s harmonikou

 od 17.00 do 19.00 hod.

9. 11.
Bratři Ebenové  

 od 19.30 hod.

15. 11.
Podzimní ples  

 od 15.00 do 19.00 hod.

25. 11.
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod.

DIVADLO

1. 11. 
Jan Žižka  od 14.00 hod.

1. 11. 
Il Boemo  od 19.30 hod.

3. 11. 
Spolu  od 19.30 hod.

4. 11. 
Za vším hledej ženu  od 19.30 hod.

5. 11. 
S čerty nejsou žádné žerty  od 15.00 hod.

6. 11. 
Princ Mamánek  od 17.00 hod.

7. 11. 
*Koncert učitelů  od 18.00 hod.

8. 11. 
Hranice lásky  od 19.30 hod.

11. 11. 
Holky z kalendáře  od 19.30 hod.

12. 11.
Holky z kalendáře  od 19.30 hod.

13. 11. 
Pohádka o strašidelném nádraží

 od 15.00 hod.

15. 11. 
Normální debil  od 19.30 hod.

17. 11.  
Princezna zakletá v čase 2  od 17.00 hod.

17. 11. 
Grand Prix  od 19.30 hod.

19. 11. 
Nahniličko  od 19.30 hod.

20. 11. 
Šoumen krokodýl  od 17.00 hod.

22. 11. 
Jan Koller  od 19.30 hod.

23. 11.
Když kočky nejsou doma  od 19.30 hod.

24. 11.
Grand Prix  od 19.30 hod.

25. 11. 
Vánoční příběh  od 19.30 hod.

26. 11.  
Kocour Modroočko  od 15.00 hod

27. 11.
Snow film fest  od 18.00 hod.

30. 11. 
Ivan Baborák: Sny ukryté za zrcadlem

 od 18.00 hod.

DDM

11. 11. 
Nocování v království Za sedmero horami

12. 11. 
Dílna šití  

 od 10.00 do 14.00 hod.

12. 11. 
Adventní kalendář  14.00 do 17.00 hod.

25. 11. 
Adventní věnec  

 od 15.00 do 20.00 hod.

26. 11.
Vánoční dílničky  

 od 8.00 do 17.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

1. 11. 
Historie televize u nás  

 od 17.30 do 19.30 hod.  

3. 11.
Jak se partneři mění v rodinu

 od 18.00 do 20.00 hod.      

8. 11. 
Přednáška: Televize jako politický a mocenský 
nástroj KSČ  od 17.30 do 19.30 hod.  

8. 11. 
Macramé workshop:  
Přívěsky na klíče  

 od 17.00 do 19.30 hod.

10. 11. 
Seminář: Důvěra v sebe  

 od 18.30 do 21.00 hod. 

15. 11. 
Přednáška: Sametová revoluce 1989 
v Československé televizi  od 17.30 do 19.30 hod.  

24. 11.  
Výroba adventních věnců  od 17.00 do 19.00 hod.

MUMRAJ

2. 11., 16. 11. a 30. 11.
Podpůrná skupina pro maminky, které zradila 
psychika  od 16.00 do 17.30 

2. 11.
Hravá herna – Hrátky s Montessori

 od 9.30 do 11.30 hod.

4. 11. 
Burza hraček, sportovních a dětských potřeb  

 od 15.00 do 18.00 hod.

7. 11.
Věnce pro radost seniorům

8. 11.
Výchova bez násilí  od 19.00 do 22.00 hod.

11. 11. a 12. 11.
Létající workshopy pro děti i dospělé 
11. 11.  od 17.00 do 19.30 hod.
12. 11.  od 9.30 do 12.00 hod. 

13. 11.
Setkavárna  od 15.30 do 17.30

15. 11.
Vánoční keramické tvoření  od 18.00 do 19.30 hod.

16. 11. Hravá herna – Povídání o spánku 
 od 9.30 do 11.30 hod.

23. 11. Vánoční cukroví jinak – jde to 
i zdravě?  od 18.30 do 20.30 hod.

ZUŠ

3. 11. 
Výstava prací učitelů výtvarného oboru ZUŠ a prací 
jejich bývalých žáků - Kočárovna Chvalského 
zámku  od 18.30 hod. 

7. 11. 
Koncert učitelů ZUŠ - Divadlo Horní Počernice 

 od 18.00 hod.

15. 11. 
II. hudební večer - tradiční koncert žáků ZUŠ 
Chvalský zámek  od 18.00 hod.

23. 11. 
Koncert žáků klavírního oddělení - sál školy

 od 18.00 hod.

29. 11. 
Koncert žáků klavírního oddělení - Chvalský zámek

 od 18.00 hod.

OSTATNÍ

5. 11. 
Drakiáda – louka u ZŠ Ratibořická  od 13.30 hod.

2. 11.
Vesnička pro skřítky – Xaverovský háj za rybníkem 
Eliška  od 17.00 hod.

23. 11.
Červená středa – Křovinovo nám.  od 18.00 hod.

26. 11.
Výroba adventních věnců – SKP HoPo Křovinovo 
nám.  od 16.30 hod.

od 27. 11.
Advent ve svépravické kapličce
denně  od 10.00 do 17.00 hod.
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

jsem velmi rád, že vás z tohoto místa 
mohu pozdravit také v měsíci listopadu. 
To, že budu i nadále starostou Horních 
Počernic, vnímám jako velký závazek. 
Udělám vše pro to, aby byly jak rada, tak 
zastupitelstvo po celé nadcházející čtyřleté 
funkční období akceschopné a abychom 
tak mohli splnit co nejvíce z toho, co jsme 
vám před volbami slíbili.

Naše kandidátka, kterou jsme vytvořili 
společně s TOP 09 s podporou nezávislých 
kandidátů Horních Počernic, sice skončila 
těsně druhá, ale s uskupeními Šance pro 
Počernice a Počernice jinak jsme se do-

kázali domluvit na koaliční smlouvě, díky 
níž máme v pětadvacetičlenném zastupi-
telstvu se čtrnácti hlasy většinu.

Dovolte mi, abych na tomto místě 
poděkoval vám všem, kteří jste nám 
ve volbách dali svůj hlas a pomohli tak 
rozhodnout o naší budoucnosti. Za sebe 
i za koaliční partnery mohu slíbit, že 
učiníme maximum pro to, aby s našimi 
kroky byli spokojeni i ti naši spoluobčané, 
kteří volili jiná uskupení. A také to, že 
nebudeme stavět žádné hráze a rozumné 
návrhy opozice budou vždy vítány.

Své priority jsem na tomto místě prů-
běžně zmiňoval. Rozhodně k nim patří 
stavba tělocvičny v Jívanské ulici, samo-

zřejmě budeme i nadále podporovat školy 
v naší čtvrti a jednat s investory velkých 
staveb o tom, aby jejich aktivity co nejmé-
ně ovlivnily náš život. 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, přeji 
nám všem, abychom náročné měsíce, 
které nás pravděpodobně čekají, zvládli 
překlenout s nadhledem a s vírou, že se 
situace již brzy obrátí k lepšímu. Zkusme 
se naladit na to hezké, co je před námi 
a zachovejme si optimismus.

Přeji vám co nejklidnější podzimní dny.

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

VÁŽENÍ OBČANÉ, 
v sobotu 6. 8. 2022 byla zahájena 
2. etapa stavby optimalizace trati v úseku 
od Zelenče po Nádraží Horní Počernice. 

Dne 6. 9. 2022 byla dokončena rekonstrukce železničního pře-
jezdu v Lukavecké ulice a v sobotu 15. 10. 2022 byl pro veřejnost 
opětovně zpřístupněn propustek mezi ulicemi Vidonická a Cirku-
sová. Rekonstrukce propustku byla velmi komplikovaná, protože zde 
vede velké množství sítí a většinu z nich bylo nutné překládat. Nyní 
je propustek mnohem komfortnější a bezpečnější jak pro chodce, 
tak pro cyklisty, protože jím od soboty opět povede trasa páteřní 
cyklotrasy EuroVello 4. 

CIRKUSOVÁ ULICE
Podél Cirkusové stále probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která 
měla být dokončena do 31. 8. 2022. Během září se podařilo překonat 
úsek, v němž se nacházela hornina velmi obtížné třídy těžitelnosti. 
Nicméně práce na odvodnění železniční trati jsou zastaveny, proto-
že se v blízkosti propustku Vidonická nachází vodovodní přípojka, 
která je v jiné hloubce, než její správce avizoval projektantovi při 
tvorbě projektové dokumentace. Podobná situace nastala v blízkosti 
komunikace Ve Žlíbku, kde je odvodnění železniční trati v koli-
zi s vedením plynu, které je opět uloženo jinak, než mělo dle jeho 
správce být. 

Zhotovitel stavby proto musel zastavit práce na rekonstrukci 
dešťové kanalizace a zadat úpravu projektové dokumentace tak, aby 
jednotlivá vedení sítí nebyla v kolizi. Předpoklad obnovení stavebních 
prací na rekonstrukci dešťové kanalizace je 1. 11. 2022. 

MOST NAD KOMUNIKACÍ BÁRTLOVA
Zhotovitel stavby plánoval ve 2. etapě uzavření Bártlovy ulice 
od 6. 8. 2022 do 30. 10. 2022. Bohužel vznikly problémy se za-
ložením této poloviny mostu. Muselo dojít k úpravě projektové 
dokumentace, což zdrželo stavební práce. V současné době je téměř 

(pokračování na další straně)
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AKTUALITYAKTUALITY

jisté, že původně plánované prodloužení 
stavby do 12. 11. 2022 nebude stačit. Investor 
předpokládá jejich ukončení a obnovu provozu 
v Bártlově 20. 11. 2022. 

Během listopadu zajistí zhotovitel stavby 
na žádost TSK, a. s., obnovu povrchu na ko-
munikaci Bártlova.  

MOST NAD KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU
Zhotovitel stavby plánoval ve 2. eta-
pě uzavření ulice Ve Žlíbku od 8. 8. 2022 
do 30. 10. 2022. Bohužel k obnově provozu 
dojde až po 20. 11. 2022. Důvodem je přede-
vším komplikovaná situace s kolizí budované 
dešťové kanalizace a vedení plynovodu, které 
zastavila práce též v Cirkusové ulici. Od dru-
hého listopadového týdne do 20. 11. 2022 
bude společnost SUBTERRA, a. s., zajišťo-
vat budování chodníku a pokládku nového 
povrchu na komunikaci Ve Žlíbku. Pokud se 
nevyskytnou nepříznivé klimatické podmínky, 
které by znemožňovaly položení nového živič-
ného povrchu, měl by být termín zpřístupnění 
Žlíbku 20. 11. 2022 dodržen. 

Prosincovým dokončením stavebních prací 
zdaleka ještě nekončí stavba „Optimalizace 
trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ 
na katastru Horních Počernic. Stavba bude 
pokračovat i v roce 2023 a to v úseku od ná-
draží Horní Počernice po výhybnu Skála. 
V rámci této etapy by měl být budován též 
podjezd Bystré pod železniční tratí, což je 
vyvolaná investice TSK Praha, a. s.

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé kom-
plikace. 

Ing. Král,  
koordinátor stavby

KOALIČNÍ DOHODANOVÁ RADA  
MĚTSKÉ ČÁSTI

Na dnešním ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 20 byl novým starostou zvolen dosavadní starosta 
Mgr. Petr Měšťan. Novými místostarosty byli zvoleni paní 
Hana Markulinec Moravcová a pan Richard Stára. Zbývají-
cími členy Rady městské části Praha 20 byli zvoleni Bc. Ja-
roslav Kočí, Ing. Jindřich Jukl, Ing. Alexandra Janáčková, 
prof. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. a Ing. Ladislav 
Stýblo.

Tato smlouva byla podepsána na základě shody v programo-
vých bodech navržených pro období 2022-2026.

Věříme, že nově ustavená koalice odvede kus dobré práce 
pro Horní Počernice. Rádi bychom při tom spolupracovali 
i s opozičními uskupeními.

Zastupitelstvo městské části Praha 
20 zvolilo pro 
volební období 
2022 – 2026 
novou Radu 
městské části 
Praha 20  

Dne 9. 10. 2022 
podepsala 
Šance pro 
Počernice, ODS 
a TOP09 spolu 
s podporou 
nezávislých 
a uskupením 
Počernice JINAK 
koaliční dohodu.
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REZIGNACE ŘEDITELKY CHVALSKÉHO ZÁMKU

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí rezignaci paní Růženy Be-
ránkové, DiS., ke dni 31. 10. 2022 na funkci ředitelky Chvalské-
ho zámku, příspěvkové organizace.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

Rozpočtová opatření 
Zastupitelstvo MČ 
1)  schválilo přesun finančních prostředků ve výši 210,0 tis. Kč 

(oplocení pozemku); ve výši 100,0 tis. Kč (předfinancování 
voleb do zastupitelstev);

2)  schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
MŠMT na akci Místní akční plán vzdělávání III MČ Praha 20 
(MAP III) ve výši 373,4 tis. Kč; poskytnutí účelové neinves-
tiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na realizaci části 
opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022 
ve výši 3 501,7 tis. Kč; poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu MPSV na podporu registrovaných sociálních slu-
žeb pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2022 ve výši 
157,0 tis. Kč; poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpoč-
tu MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 
voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 ve výši 404,0 tis. Kč; 
poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu 
MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí  pro rok 2022 ve výši 436,9 tis. Kč. 

DOTACE

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace spolku Kravmaga 
Faktory, z. s., ve výši 22 000 Kč, na nákup sportovního vybavení 
a úhradu pronájmu tělocvičny; poskytnutí dotace Spolku SRD-
CEVČELE ve výši 45 000 Kč na provozní náklady dětské sku-
piny; poskytnutí dotace spolku Pro Dialog, z. s., na financování 
terapeutické práce s dětmi a jejich rodinou ve výši 80 000 Kč.

Zastupitelstvo MČ schválilo podání žádosti o dotaci na projekt 
„Sportovní hala Horní Počernice" z Národní sportovní agentury 
a spolufinancování projektu.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

NAVRÁCENÍ DOMEČKU K UŽÍVÁNÍ KULTURNÍMU 
CENTRU HORNÍ POČERNICE, P. O.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě 
o výpůjčce, kterým navrací zpět do užívání Domeček Kultur-
nímu centru Horní Počernice, p. o., který sloužil jako nouzové 
ubytování pro ukrajinské uprchlíky.  

VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 
FUNKCE ŘEDITELE/ŘEDITELKY CHVALSKÉHO 
ZÁMKU

Zastupitelstvo MČ Praha 20 vyhlásilo výběrové řízení na obsa-
zení funkce ředitele/ředitelky Chvalského zámku, příspěvkové 
organizace. 

ZAPOJENÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU DO DOTAČNÍHO 
PROGRAMU MINISTERSTVA KULTURY 

Zastupitelstvo MČ schválilo žádost a zapojení Chvalského zám-
ku, příspěvková organizace, do dotačního programu Ministerstva 
kultury v programu „Kulturní aktivity" na podporu projektů 
profesionálního výtvarného umění pro rok 2023.

POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO 
PŘÍSPĚVKU NA ASISTENTA ZŠ A MŠ SPOJENCŮ

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestič-
ního příspěvku v roce 2022 ve výši 125 500 Kč ZŠ a MŠ Spojen-
ců na úhradu mimořádných výdajů spojených s financováním 
mzdových nákladů v období září až prosinec 2022 na asistenta 
pedagoga. 

SOCIÁLNÍ VĚCI

Zastupitelstvo MČ schválilo výpůjčku počítače s příslušenstvím 
a Smlouvu o výpůjčce pro potřeby studia dcery paní O. K.; 
schválilo pokračování poskytování služeb „Bezplatné psycho-
logické poradny" v prostorách Kulturně komunitního centra 
do 31. 12. 2023. 

MAJETEK

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výstavba par-
kourového hřiště Ohnišťanská - Horní Počernice" se způsobem 
hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Zastupitelstvo MČ schválilo odsvěření 21 ks stožárů veřejného 
osvětlení v Nolčově parku a souhlasilo s vyřazením majetku MČ 
a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s umístěním stavby – „Komu-
nikační napojení pozemku KN parc. č. 550 a KN parc. č. 551 
v rozsahu projektové dokumentace pro společné řízení z 06/22 
vypracované panem Ing. P. V.; s umístěním stavby - „Novostavba 
RD, p. č. 4364/1“ v rozsahu dokumentace pro společné řízení 
z prosince 2020, vypracované panem Ing. V. Š.

Zastupitelstvo MČ neschválilo pronájem kolumbární schránky 
na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Horních Počernicích paní V. M. 

INFORMATIKA

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s uzavřením smlouvy na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky „Nákup diskového pole" se 
společností STORAGE ONE, a. s., Řeporyjská 490/17, Jinonice, 
158 00 Praha 5, IČ 02301245 za nabídkovou cenu 1 578 756 Kč 
bez DPH (1 910 294,74 Kč včetně DPH).

AKTUALITY

INFORMACE  
Z RADNICE
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H. POČERNICE  
POD MIKROSKOPEM

Paleta informací, které kata-
log nabízí, je opravdu široká 
– vedle základních informa-
cí jako je rozloha, hustota 
zalidnění či věková struktura 
obyvatel, obsahuje databáze 
i mnohem méně obvyklé 
informace – například počet 
nákupních center, počet ak-
tivních společností nebo třeba 
počet obyvatel na jednoho 
lékaře. Zjistit se zde dá také 
to, kolik lidí z městské části 
denně odjíždí pryč za prací 
a kolik naopak dojíždí.

Co se v katalogu dozvíme 
o naší městské části?
1 693,9 ha
To je 3,41 % celkové rozlohy 
Prahy.

Stávající parky
5,1 ha
To je 3 083,463 obyvatel  
na 1 ha.

Podíl veřejně přístupných 
parků 
100 %
V celé Praze je hodnota 
99,11 %.
 
Obyvatelé oblastí s defici-
tem parků
5 977
To je 37,7 % obyvatel.

Podíl zemědělského  
půdního fondu
53,4 %

Podíl ploch určených 
k plnění funkce lesa
4,9 %

Podíl ploch zvláště  

chráněných území  
a významných krajinných 
prvků
5,2 %

Zpevněné plochy
11,12 % V celé Praze je hod-
nota 13,1 %.

Nezpevněné plochy
68,52 % V celé Praze je hod-
nota 68,13 %.

Bonita klimatu
60,22 %

Bydlení v oblastech  
s překročením imisních 
limitů
0
 
Bydlení v oblastech  
s překročeným limitem 
nočního hluku
14 038
To je 88,6 % obyvatel.
 
Podíl území s překročením 
imisních limitů (všechny 
polutanty)
0,6 %
V celé Praze je hodnota 1,4 %.

Nemovité kulturní památky
6 To je 0,3 % celkového počtu 
v Praze.

Podíl veřejně přístupných 
prostranství 
Celkově 28,71 %

Soukromé vlastnictví  
veřejně přístupných 
prostranství
54,34 %
V celé Praze je hodnota 
30,2 %.

Délka ulic lokalitního  
významu
3,34 km
 
Délka ulic se stromořadím
16,87 km

Obyvatelé
15 849
To je 1,2 % obyvatel Prahy.
 
Prognóza počtu obyvatel 
2050
16 499
To bude 1,1 % obyvatel Prahy.

Populační vývoj – absolutní 
hodnoty   
Přírůstek 197
Živě narození 178
Zemřelí 132
Přirozený přírůstek 46
Migrační saldo 151
 
Populační vývoj – hrubé 
míry
Celkový přírůstek 12,51 ‰
V celé Praze je hodnota 
8,14 ‰.

Porodnost
11,3 ‰
V celé Praze je hodnota 
11,09 ‰.

Úmrtnost
8,38 ‰
V celé Praze je hodnota 
10,26 ‰.

Přirozený přírůstek
2,92 ‰
V celé Praze je hodnota 
0,82 ‰.

Migrační saldo
9,59 ‰

V celé Praze je hodnota 
7,32 ‰.
 
Využití území / obyvatelé
Věková struktura obyvatel
0 až 2 let 480 – 3 %
3 až 5 let 513 – 3,2 %
6 až 14 let 1 602 – 10,1 %
15 až 18 let 544 – 3,4 %
19 až 64 let 9 759 – 61,6 %
65 až 79 let 2 217 – 14 %
80 a více let 537 – 3,4 %
 
Využití území / obyvatelé
Struktura obyvatel podle 
pohlaví.
Muži 7 802
Ženy 8 047
 
Index maskulinity
96,96
V celé Praze je hodnota 95,92.
 
Vzdělanostní struktura 
obyvatel
Základní 11,43 %
V celé Praze je hodnota 
7,76 %.

Středoškolské bez maturity
19,13 %
V celé Praze je hodnota 
16,6 %.

Středoškolské
32,62 %
V celé Praze je hodnota 
37,23 %.
 
Vysokoškolské
16,61 %
V celé Praze je hodnota 
38,34 %.

Nezjištěno
20,21 %
 

AKTUALITYAKTUALITY

Webová aplikace Katalog městských částí z dílny Institutu plánování 
a rozvoje hl. města Prahy (IPR) zobrazuje nejrůznější informace 
o všech 57 městských částech i o Praze jako celku. Databáze 
obsahuje statistické údaje z nejrůznějších oblastí jako je ekonomika, 
veřejná vybavenost či životní prostředí. IPR 6 let starou aplikaci nyní 
kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data.
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Využití území 
Cizinci 1 648
To je 0,8 % celkového počtu 
v Praze.

Podíl cizinců
10,53 %
V celé Praze je hodnota 
15,89 %.
 
Cizinci podle státního  
občanství
Ukrajina 737 – 44,7 %
Slovensko 252 – 15,3 %
Rusko 38 – 2,3 %
Vietnam 50 – 3 %
Ostatní státy 571 – 34,6 %
 
Hustota zalidnění
Celkem 9,36 obyvatel/ha
V celé Praze je hodnota 26,91 
obyvatel/ha.
 
Pracovní příležitosti
Počet pracovních příležitostí
10 728
To je 0,6 769 pracujících 
na obyvatele.
 
Využití území / obyvatelé
Bytový fond
Byty celkem 6 014
Obecní byty 340
Vlastní domy 2 044
Byty v osobním  
vlastnictví 968
Byty v soukromém  
pronájmu 844
Družstevní byty 913
Ostatní byty 671
 
Podíl obecních bytů
5,7 %
V celé Praze je hodnota 
0,05 %.
 
Plochy bytů
69,7 m2

V celé Praze je hodnota 57,78 
m2.
 
Výstavba bytů
Dokončené byty 31
To je 0,5 % celkového počtu 
v Praze.
 
Ceny bytů
Transakční ceny starých bytů
53 487 Kč/m2

Úroveň bydlení
Obytná plocha 
na 1 osobu 31,6 m2

V celé Praze je hodnota 
31,6 m2.

Obložnost
2,69 osob/byt
V celé Praze je hodnota 2,24 
osob/byt.

Bytové domy obydlené
2 878
88,7 % bytových domů

Bytové domy neobydlené
365
11,3 % bytových domů

Rodinné domy obydlené
2 483
87,2 % rodinných domů

Rodinné domy neobydlené
365
12,8 % rodinných domů
 
Využití území / cestovní ruch
Hromadná ubytovací zařízení.
Počet lůžek 256
To je 0,25 % celkového počtu 
v Praze.
 
Ekonomické subjekty
5 444
To je 3,2 139 subjektů na ha.
 
Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných 
osob 3,3 %
V celé Praze je hodnota 3,5 %.
 
Dosažitelní uchazeči 
o zaměstnání
345
 
Provozovny
1 026
To je 0,6 057 provozoven 
na ha.
 
Potenciál / veřejné finance
Příjmy MČ na obyvatele
10 537 Kč / obyvatele
 
Výdaje MČ podle druhu
Běžné
164 007 000 Kč
67,2 %
 
Výdaje MČ podle druhu
Kapitálové
79 988 000 Kč
32,8 %
 
Majetek MČ na obyvetele
108 040 Kč / obyvatele
 
Výnos z dlouhodobého 
hmotného majetku MČ vůči 
jeho objemu
1,99 %

Potenciál / veřejné investice
Investice MČ na obyvatele
7 469 Kč / obyvatele
 
Územní systém ekologické 
stability
Podíl ploch ÚSES
10,62 %
 
Dopravní infrastruktura / 
silniční doprava 
Délka vybrané komunikační sítě.
Dálnice 28,54 km
Silnice I. - III. třídy 6,15 km
Místní komunikace 
I. - IV. třídy 67,9 km

Dopravní infrastruktura / 
cyklistická doprava
Značené cyklistické stezky
3,9 km
 
Vodní toky revitalizované 
přírodě blízkým způsobem
0,3 km

Potravinářské prodejny
Počet 4
To je 1,6 % celkového počtu 
v Praze.

Obyvatelé v docházkovém 
pásmu
58,3 %
V celé Praze je hodnota 64 %.
 
Veřejná vybavenost / 
školství
Mateřské školy. Zřizované 
městskou částí 3 – 75 %
Zřizované ostatními zřizova-
teli 1 – 25 %

Rejstříková kapacita 
mateřských škol
Zřizované městskou částí
634 míst – 97,2 %

Zřizované ostatními zřizova-
teli 18 míst – 2,8 %
 
Kapacitní dostatečnost 
mateřských škol
119 míst
 
Docházkové pásmo mateř-
ských škol do 600 m pro 
děti 3 až 5 let
67 %
V celé Praze je hodnota 
74,05 %.
 
Základní školy
Zřizované městskou částí
4 – 80 %

Zřizované ostatními zřizova-
teli 1 – 20 %

Kapacitní dostatečnost 
základních škol
352 míst
 
Docházkové pásmo 
základních škol do 800 m 
pro děti 6 až 14 let
77 %
V celé Praze je hodnota 
75,22 %.

Zřizované ostatními zřizova-
teli 138 míst – 6,7 %

Zřizované městskou částí
1 930 míst – 93,3 %
 
Střední školy
Veřejné
2

Rejstříková kapacita 
středních škol
Veřejné
1 488 míst
100 %
 
Veřejná vybavenost / 
zdravotní služby
Docházkové pásmo ordina-
cí do 600 m pro obyvatele 
ve věku 19+ 46,9 %
V celé Praze je hodnota 
70,4 %.
 
Obyvatelé na ordinaci prak-
tického lékaře pro dospělé
2 025 obyvatel / 1 ordinaci
 
Zdravotnická zařízení
2
 
Sociální služby
6
 
Domovy pro seniory
1
 
Domovy se zvláštním  
režimem
0
 
Veřejná vybavenost / 
sociální služby
Kapacita domovů pro seniory 
a se zvláštním režimem
0,1 %
 
Veřejná vybavenost / 
kultura
Kulturní zařízení 4
To je 3 962,25 obyvatel 
na kulturní zařízení.

AKTUALITY
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V úterý 13. 9. jsme 
ve Chvalské stodole 
přivítali mnoho 
nových občánků. 
Přejeme, aby se 
jim v Horních 
Počernicích dobře 
vyrůstalo a žilo.

Docházkové pásmo 
knihoven do 800 m pro 
obyvatele
35 %
V celé Praze je hodnota 
44,4 %.

Docházkové pásmo 
kulturně-komunitních 
center do 800 m pro 
obyvatele
52 % V celé Praze je hodnota 
27,4 %.
 
Veřejně přístupná 
sportoviště
4 To je 3 962,25 obyvatel 
na sportoviště.
 
Dostupnost veřejných spor-
tovišť
65 %
V celé Praze je hodnota 
46,9 %.
 
Sportovní areály a zařízení
29

To je 546,5 172 obyvatel 
na zařízení.
 
Dětská hřiště
10 To je 51,3 dětí ve věku 3 
až 5 let na hřiště.
 
Dostupnost dětských hřišť
31 %
V celé Praze je hodnota 35,5 %.
 
Sportovní a rekreační 
plochy na obyvatele
9,7 m2/obyvatele
V celé Praze je hodnota 9,3 m2 
/obyvatele.
 
Implementace / 
implementace územního 
plánu
Naplňování ÚPNSÚ. 

Naplněné transformační plo-
chy 39 718,4 ha

Naplněné rozvojové plochy 
156,5 ha

Naplněné rozvojové plochy 
s převahou bydlení (vč. občan-
ského vybavení a smíšených 
ploch) 71 ha

Naplněné rozvojové plochy pro 
produkci 72,5 ha
 
Implementace / Imple-
mentace územního plánu
Naplňování ÚPNSÚ. 

Podíl naplněných transfor-
mačních ploch – 9,3 %

Podíl naplněných rozvojových 
ploch – 44,8 %

Podíl naplněných rozvojových 
ploch s převahou bydlení – 
31,9 %
 
Implementace územního 
plánu
Vydané změny a zastavitelnost 
ÚPNSÚ. 

Naplnění zastavitelných změn 
– 0,3 ha

Rozloha změn měnících neza-
stavitelné území na zastavitel-
né – 91,3 ha

Rozloha ostatních změn 
na nezastavitelných plochách 
87,8 ha
 
Implementace / Imple-
mentace územního plánu
Vydané změny a zastavitelnost 
ÚPNSÚ. 

Rozloha změn ze zastavitelné 
plochy na nezastavitelnou – 
6,3 ha

Rozloha ostatních změn 
na zastavitelných plochách – 
32,7 ha

AKTUALITYAKTUALITY

MÁME NOVÉ OBČÁNKY
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městská část Praha 20 pořádá Vítání 
občánků pro děti cca 10 měsíců staré, 
zhruba 4x ročně. Maximálně vítáme děti 
do jednoho roku věku. Pozvánka není 
posílána automaticky. 

Přihlášku naleznete na stránce https://
www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
vitani-obcanku/ nebo si ji můžete osobně 
vyzvednout na matrice ÚMČ Prahy 20, 
č. dveří 103. Vyplněnou přihlášku zašlete 
na e-mailovou adresu: vitani@pocernice.cz. 

Slavnostní obřad se koná v areálu 
Chvalské tvrze, vítáme pouze děti 
s trvalým pobytem v Horních 
Počernicích. Asi tři týdny před 
vítáním vám zašleme pozvánku, 
kde bude přesné datum a hodina 
konání obřadu. 

Kontaktní osoba: Martina Krátká,  
tel.: 271 071 657

e-mail: vitani@pocernice.cz

Balíková Eva
Bísek Tomáš
Budilová Jindřiška
Budská Věra
Dolnáková Libuše
Dvořáková Věra
Fabiánková Vlasta
Fürbachová Jana
Havel Karel
Holcová Milena
Hubený Antonín
Hynková Amalie
Hyška Josef
Charvátová Jana
Janáček Stanislav
Janáčková Jaroslava
Jeremiáš Vladimír
Karkovská Zdeňka
Klementová Daniela
Kopejtková Hana
Kordová Věra

Koštel Bohumír
Kovaříková Ludmila
Králíčková Jaroslava
Ledvinka Jaroslav
Luxová Vlasta
Málková Anna
Meduna Josef
Mlejnková Miluše
Moravec Bohumil
Nechánská Eva
Nič Stanislav
Novák Václav
Patrovský Josef
Peterková Jana
Pípal Vladimír
Procházková Božena
Rakušan Antonín
Růžička Josef
Sadleková Eliška
Sládková Helena
Straka Čestmír

Strnadová Helena
Šeborová Marie
Šrajer Václav
Štický Karel
Šulcová Julie
Tomsová Jiřina
Urichová Hedvika
Vančura Josef
Veselá Jitka
Veverková Alena
Volf Josef
Vomáčková Marie
Wágner Jan
Zajíčková Marie
Zrubecká Marie

BLAHOPŘEJEME:

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, 
kteří se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto ju-
bilanty uveřejníme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. 
Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE 
zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 657 Martině Krátké nebo pište 
na e-mail: vitani@pocernice.cz.

INFORMACE PRO JUBILANTY

Milan Hejkrlík, vedoucí 
Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ 
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 16. 
listopadu 
uplyne 
20 let,  

kdy nás opustil 
náš milovaný  
PAVEL HOUŠKA.
 
Kdo ho měl rád, ať 
mu věnuje tichou 
vzpomínku.

Bratr s rodinou,  
přátelé a kamarádi

LISTOPAD 2022

STŘEDA 2. LISTOPADU  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ 
Začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 7. LISTOPADU SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod.

ÚTERÝ 8. LISTOPADU VYCHÁZKA
Návštěva Českého rozhlasu, Vinohradská 12 
s PhDr. Zuzanou Foglarovou, jen pro předem 
přihlášené. Sraz ve stanici metra Č. M., 
v 9.00 hod., vede H. Barcalová.

ÚTERÝ 8. LISTOPADU FILMOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ
Promítání (nejen) pro seniory – film 
„Jan Žižka“. Divadlo Horní Počernice. 
Poskytujeme příspěvek na vstupné, je nutné
se před začátkem představení nahlásit 
u H. Duškové do 13.15 hod., která následně 
zakoupí vstupenky. Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 9. LISTOPADU  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška Jaroslava Kočího - povídání 
o nejzajímavějších kriminálních případech 
v historii Československé kriminalistiky, 
začátek ve 14.00 hod.

ÚTERÝ 15. LISTOPADU PLES SENIORŮ
Ve Stodole na Chvalské tvrzi,  
začátek v 15.00 hod.

STŘEDA 16. LISTOPADU  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 21. LISTOPADU VYCHÁZKA
Kralovice – Dubeček, sraz v 10.00 hod. 
ve vestibulu metra Českomoravská, vede 
Mgr. K. Janušová. 

STŘEDA 23. LISTOPADU  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ 
Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 30. LISTOPADU  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ 
Začátek ve 14.00 hod.

Za výbor: 
Jaroslav Kočí,  
tel.: 776 038 118
Helena Barcalová,  
tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová,  
tel.: 607 172 008

PODZIMNÍ PLES
Městská část Praha 20 zve počernické 
seniory na tradiční podzimní 
ples, který se koná 15. 11. 2022 
v prostorách Chvalské stodoly 
v areálu Chvalské tvrze 
od 15.00 hod. do 19.00 hod. Vstupenky budou 
k vyzvednutí od 3. 11. 2022 na ÚMČ Praha 
20, Jívanská 635, u paní Michaely Vedralové, 
kancelář č. 208, tel.: 271 071 774. Vstup na ples 
bude umožněn půl hodiny před začátkem plesu, tj. 
od 14.30 hodin. Těšíme se na vás!
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ZASTUPITELÉ REDAKCE HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE JE ZE ZÁKONA POVINNA  
PUBLIKOVAT PŘÍSPĚVKY VŠECH ZASTUPITELŮ MČ. REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ  

ZA TYTO PŘÍSPĚVKY A NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ. 

Místní pro Horní Počernice - nové hnutí 
občanů v našem zastupitelstvu

Hnutí občanů Místní pro Horní Počer-
nice je nejmladším hnutím, které usedne 
do řad zastupitelů v našem obecním zastu-
pitelstvu. Všem vám, kteří jste nás volili, 
děkujeme. Získali jsme mandát jednoho 
zastupitele. 

V polovině září jsme s kolegy z hnutí 
Společně pro Počernice, HOP - Hnutí 
Občanů Počernic, PRO Počernice pořádali 
besedu na téma Pražský okruh a budouc-
nost dopravy v Horních Počernicích. 
Pronájem sálu Stodoly, účast právníka, 
inzerce, to vše jsme financovali z vlastních 
zdrojů, protože zastupitelé ze Šance pro 
Horní Počernice a ODS pořádání takové 
besedy odmítli. Ostatně, dalo se to čekat. 
Na besedu však dorazili členové ODS 
v hojném počtu a jejich neurvalé až hrubé 
chování nás ostatní šokovalo. Vystupování 
Petra Měšťana, Jindřicha Jukla, Martina 

Sedeke a dalších stranických kolegů, kdy 
během prezentace na řečníky vyřvávali, 
pokřikovali, a dokonce je i uráželi, se 
nedá nijak omluvit. Nemohu zapomenout 
na moment, kdy zastupitelce z města 
Jesenice bylo úmyslně znemožněno do-
končit svou prezentaci, a to proto, aby se 
naši občané nedozvěděli, jaké jsou jejich 
15leté zkušenosti s požadavky na instalaci 
protihlukových opatření daných zákonem.  
Za chování členů ODS se alespoň přítom-
ným občanům, kolegům přednášejícím, 
velmi omlouvám. 

Další aktivitou, které jsem se v minulém 
měsíci věnovala, byla rekonstrukce pumt-
pracku v Komárovské ulici. Na zastupitel-
stvu jsme schválili druhou etapu tohoto 
hřiště, nicméně, opravu první etapy, naše 
vedení zcela vynechalo. Celou sezónu tak 
byl pumptrack zavřený, neboť v lednu le-
tošního roku neprošel pravidelnou revizní 
prohlídkou. Když jsem položila, v rámci 
projednávání na zastupitelstvu, dotaz, proč 

tomu tak je, z úst radního Jukla jsem se 
dozvěděla, že to není předmětem jednání. 
Uvolněný radní Jaroslav Kočí ml. (s ges-
cí sport) nám vysvětlil, že nejprve bude 
třeba realizovat stavbu druhé etapy (nový 
pumptrack), po té areál celý uzavřít a až 
potom opravit první etapu (pumptrack 
dnešní). Nesmysl, který na zastupitel-
stvu nikdo nepochopil. A tak jsem místo 
úředníků a pana radního poptala sama 
stavební společnosti, které byly schopné 
opravu provést a získala několik nabídek, 
které jsem předala úřadu. Jak to dopadlo? 
Úředník na nic nečekal a práce na údržbě 
pumptracku, na základě vlastního výběru 
dodavatele, objednal! A jak dnes vidí 
všichni, práce již probíhají. Kdo nechce, 
hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby! 

Jana Hájková, 
zastupitelka Místní pro Horní Počernice 

Vážení spoluobčané, 

dovolte nám, abychom vám poděkovali 
za podporu, které se dostalo nám a pro-
gramu uskupení Počernice JINAK v právě 
skončených volbách. Nesmírně si vaší 
důvěry vážíme a budeme dělat vše, co bude 
v našich silách pro to, aby se naše měst-
ská část posunula směrem ke skutečně 
moderní, funkční a všestranně rozvinuté 
– a přitom ohleduplné a rozumně říze-
né části Prahy, myslící také na přírodu, 
kulturu, stav veřejného prostoru a obecně 
principy udržitelnosti. Naši zastupitelé 
v minulém funkčním období Vilém Čáp, 
Vladimír Hošek a Jakub Moudrý spolu 
s kolegy pracujícími v odborných komisích 
přinesli Horním Počernicím tolik potřebný 
nový pohled na některé klíčové věci a řadu 
dobrých řešení prosadili, je tedy na co 
navazovat.

Během volební kampaně jsme jako 
jediné počernické uskupení sbírali podpisy 
občanů. Během několika měsíců jsme 
s žádostí o podporu naší kandidatury 
oslovili tisíce z vás a měli jsme tak možnost 
s mnohými z vás mluvit o všem, co vás 
na Horních Počernicích těší a trápí, o va-
šich přáních i obavách. Řada témat, která 
se v různých obměnách při rozhovorech 
s vámi opakovala, byla zahrnuta do naše-
ho programu. S dalšími chceme pracovat 

v budoucnu a budeme rádi za vaše další ná-
měty (kontakt na nás naleznete na webo-
vých stránkách www.pocernicejinak.cz). 
Věříme totiž, že komunální politika se 
nemá dělat na základě marketingových 
nástrojů nebo politických pouček, ale že 
má být především službou občanům – a to 
nejen v konkrétních otázkách a tématech, 
ale i v záležitostech obecné povahy. 

Jednou z věcí, kterými chceme naši 
práci v novém zastupitelstvu zahájit, je 
i reakce na váš často opakovaný požadavek 
po zklidnění veřejné komunikace mezi 
politiky, zejména pak v Hornopočernickém 
zpravodaji. Také nevidíme žádný pozitiv-
ní smysl v posílání vzkazů, urážek nebo 
provokací ostatním zastupitelům. Pro 
řešení sporných otázek máme k dispozici 
zastupitelstvo, případně další možnosti 
a zneužívání tiskoviny vydávané za veřej-
né prostředky všech občanů k tomu, co 
máme jako politici řešit jinde a jinak, se 
nám příčí. I politika je řemeslo, i v politice 
se dobrý řemeslník pozná podle výsled-
ků a kvality vykonané práce. Ne podle 
množství slov a četnosti komentářů, které 
pronese. V budoucnu se tedy chceme 
v Hornopočernickém zpravodaji omezovat 
jen na nutná sdělení v klíčových tématech. 
Nebudeme si tedy za veřejné prostředky 
dělat permanentní politickou kampaň ani 
zbytečně „tapetovat“ kolonku zastupitel-

ských příspěvků. Namísto toho budeme 
raději pracovat pro Horní Počernice a pro 
komunikaci s vámi již brzy nabídneme 
další možnosti.  

Výsledek právě skončených voleb je 
možné hodnotit z mnoha pohledů, jeden je 
ale mimo jakoukoliv pochybnost: politická 
uskupení, která řídila naši městskou část 
v několika posledních letech, kdy jsme 
stejně jako celá naše země čelili naprosto 
bezprecedentní krizi vyvolané nemocí 
covid-19 a válkou na Ukrajině, získala 
od občanů mandát pokračovat ve své práci. 
Tři politická uskupení minulé koalice totiž 
získala ve volbách jasnou většinu zastupi-
telských mandátů a tím i možnost sestavit 
pro další funkční období koalici, která 
bude politicky naši městskou část řídit. 
Jsme rádi, že ani programová východiska, 
ani lidská stránka takovéto koalici nebrání 
a že jednání proto postupovala poměrně 
rychle. V neděli 9. 10. 2022 byla podepsána 
koaliční smlouva, která znovu umožňuje 
uskupení Počernice JINAK podílet se 
v rámci koalice na řízení naší městské 
části. Věříme, že přispějeme k uklidnění 
nezdravé politické situace, ke konstruktiv-
nímu hledání nejlepších možných řešení 
a ke zlepšení života nás všech. 

Martin Velíšek a Ladislav Stýblo, 
zastupitelé Počernice JINAK

24,93 % vítězných hlasů pro HOPáky 
a PRO Počernice

Vážení přátelé, 
děkuji za vaši podporu a hlasy pro mě 
a mé kolegy z Hnutí Občanů Počernic 
a PRO Počernice. Za naše uskupení nás 
budou v zastupitelstvu reprezentovat Ale-
na Štrobová, Daria Češpivová, Jiří Šebek, 

Hana Štěpánková, Zbyněk Mucha, Jakub 
Češpivo a já.

Osobně považuji 1 236 hlasů pro moji 
osobu jako pro třetího nejvíce voleného 
zastupitele Horních Počernic za úspěch 
a ohodnocení mé čtyřleté práce. 

S kolegy se pokusíme vaši důvěru ne-
zklamat a udělat všechno pro to, abychom 
naplnili náš volební program. A to klidně 

i z opozice, byť jako faktický vítěz voleb. 
Příspěvek píšu začátkem měsíce října, 
není tedy jasné, kdo bude na radnici. 
Aktuálně jednáme a věříme, že jako vítěz 
voleb máme od občanů mandát na radnici 
právem být. 

Petr Růžička, 
PRO Počernice  
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Milí čtenáři, 

dovolte mi, abych vám ještě jednou po-
děkovala za hlasy a podporu ve volbách. 
Velmi si jí s Hopáky a kolegy z PRO 
Počernice vážíme. 

Rozložení sil po volbách jsme vní-
mali jako vzkaz voličů vyzývajících nás, 
místní občany angažující se v komunální 
politice, ke společné dohodě. Už nechtějí 
další „silovou“ vládu, v níž se zúčastněné 
strany a uskupení dohodnou na spolu-
práci „na sílu“ za cenu rozdání funkcí či 
různých výhod „mini“ subjektům, jejichž 
hlasy takovou koalici drží při životě. 

Vnímali jsme hlasy voličů tak, že prefe-
rují širokou koalici, kde se hledá řešení, 
o problémech a tématech se vyjednává. 
A společně se přichází ke shodě. 

Ve volbách zvítězila koalice HOP 
a PRO Počernice, za kterou nestála žádná 
z velkých stran, následovaná ODS a Šancí 
pro Počernice (další občanské hnutí bez 
opory velké strany). Nabídli jsme oběma 
subjektům vytvoření velké koalice, která 
by měla jasnou většinu v zastupitelstvu. 
Byli jsme připraveni na kompromisy, jaké 
by umožnily najít dohodu v klíčových 
otázkách a možnostech dalšího vývoje 
Horních Počernic. Včetně toho, že si 

nenárokujeme post starosty. ODS tuto 
naši nabídku odmítla. Mrzí nás, že širší 
shoda na vedení městské části v Horních 
Počernicích možná není. 

Opět v jejím čele bude křehká koalice 
stojící na rozdílu pouhých dvou hlasů. 
My budeme působit v opozici jako hlídač 
i partner pro rozumný a udržitelný rozvoj 
naší městské části. Bohužel první kroky 
ODS a Počernice Jinak po volbách ukazu-
jí, že bude potřeba více ten hlídač.

Alena Štrobová,  
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Děkujeme voličům za podporu, děkuje-
me za váš zájem o obecní politiku

Vážení počerničtí spoluobčané, děkujeme 
vám za důvěru a za vaše hlasy. Zavazují 
nás k navázání na vše dobré, co se pro 
Horní Počernice udělalo za poslední 
období. Získali jsme tři mandáty a podle 
informací, které máme v době, kdy píši 
tyto řádky, budeme aktivní a konstruk-
tivní opozicí.

Gratulujeme všem zvoleným zastupite-
lům a věříme, že nově vznikající koalice, 
ale i opozice bude nejenom konstruktivní, 
ale ochotná naslouchat i svým oponen-
tům. Složení zastupitelstva umožňuje 
vytvoření stabilní rady, která bude mít 
dostatečnou podporu, aby prosazovala 
konkrétní program a nesla odpovědnost 
tváří v tvář všem obyvatelům Počernic. 

Jsme připraveni ujmout se aktivní role 
ve výborech a komisích a přispět tímto 
způsobem k rozvoji naší městské části. 
Jsme připraveni podpořit vedení obce, 
kdykoliv budou cíle radnice blízké našemu 
programu. Jsme připraveni důrazně na-
vrhovat vlastní řešení, kdykoliv dojdeme 
k názoru, že je třeba hájit zájmy míst-
ních občanů včetně voličů Společně pro 
Počernice.

Klíčová témata rozvoje Horních 
Počernic, ať už jde o charakter a rozsah 
další výstavby, koncepční řešení místní 
dopravy, výstavbu sportovní haly, přístup 
k omezení negativních dopadů dálnic 
a okruhu, zajištění dostatečné podpory 
škol a příspěvkových organizací, obno-
vu veřejné zeleně, to všechno vyžaduje 
dlouhodobý koncepční přístup, na němž 
se musí shodnout silná většina zastupite-

lů. Chceme-li se pohnout z místa, je třeba 
hledat maximální shodu. Prvním krokem 
k tomu je kultura projevu a vystupová-
ní na zastupitelstvech. Za Společně pro 
Počernice budeme hájit rozhodování 
založené na podložených datech a racio-
nálních argumentech. Věříme, že s tímto 
přístupem nezůstaneme osamoceni. Ko-
neckonců v programech to měla víceméně 
všechna volební uskupení. Jako zastupitelé 
budeme vděčni, když se občané budou 
zajímat o průběh jednání zastupitelstva 
a udělají si vlastní obrázek o tom, kdo ar-
gumentuje věcně a kdo tak nějak účelově. 
Těšíme se na setkání či na vaše podněty.

Josef Beránek, Milan Herian, Jiří Beneda,
Společně pro Počernice

Děkujeme všem 
spoluobčanům, kteří přišli 
k volbám do Zastupitelstva 
městské části Praha 20 

a dali svůj hlas Šanci pro 
Počernice. Věříme, 

že budete se svou volbou 
spokojeni.

Konstruktivním řešením dopravy nejsou 
žaloby a manipulované besedy, navíc 
konané v rámci předvolebního boje 

Beseda na téma Pražský okruh a budouc-
nost dopravy v Horních Počernicích, 
kterou pořádaly Společně pro Počernice, 
HOP – Hnutí Občanů Počernic, PRO 
Počernice, rozhodně nebyla běžnou 
demokratickou záležitostí. Šlo o předvo-
lební akci, pořádanou několik dní před 
termínem voleb. Jejím smyslem nebylo 
věcné hledání řešení pro občany Horních 
Počernic, ale diskreditace a očerňování 
politických oponentů, představitelů klíčo-
vých institucí jako je ŘSD, bez kterých se 
v řešení dopravy neposuneme. Nepozvat 
na takovouto akci představitele magis-
trátu, ministerstva a právě ŘSD, aby se 
mohli k celé řadě nepravdivých informací 
vyjádřit, zabránit vystoupení oponentů, 
zástupcům městských částí, starostů, 
kterých se žaloba negativně dotýká je na-
prostým nepochopením organizace besedy 
nebo šlo spíše o přesně naplánovaný před-
volební krok s připravenými prezentacemi, 
co podsunout občanům Horních Počer-
nic. Jediný pozvaný odborník se omluvil 
z časových důvodů a odešel. Političtí 

reprezentanti přečetli jakási vypracovaná 
stanoviska s tím, že nikdo není odborník 
a zříkají se tak debaty. Po 2 hodinách 
nekompetentních politických monologů 
byla beseda ukončena. Nikdo se nemohl 
divit, že reakce starostů, ale i má byla 
hlučná, jak jinak reagovat? Demokratické 
diskusi bylo zabráněno, oponentům nebyl 
dán řádný prostor. Myslím si, že dezinfor-
mací a manipulací bylo už opravdu dost 
a je potřeba začít věcně pracovat a problé-
my konstruktivně řešit. Jeden z předpo-
kladů, který by měli pořádající podobnou 
besedu splnit, je přehled o problému 
a nebát se diskutovat s oponenty. Zvlášť 
pokud takovou besedu připraví političtí 
zástupci, kteří mají vliv na občany. 
Sebereflexe dlouhodobě chybí především 
paní Hájkové z nového uskupení Místní 
pro HP, která má potřebu ovlivňovat ce-
lou řadu věcí a překračovat své pravomoce. 
Psát do časopisu, že sama poptává doda-
vatele do veřejných zakázek na úřadě, aby 
opět před veřejností ukazovala, jak jsou 
všichni ostatní neschopní, snad nemůže 
už myslet vážně. 

Slíbil jsem, že povedu úřad konstruk-
tivně. Proto bych apeloval i na všechny 
své kolegy, pracujme konstruktivně bez 

zbytečných pomluv, manipulací, které 
občanům Horních Počernic nic nepřinesly 
a nepřinesou. 

Petr Měšťan, starosta
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27. 8. – 20. 11. 2022,  
denně od 9.00 do 18.00 hod., 

EGYPT – DAR NILU
Výstava s názvem Egypt – dar Nilu 
nabízí velkorysý náhled do jedné 
z největších starověkých civilizací, 
která rozkvétala před 5 000 lety 
na březích afrického veletoku. Autor 
výstavy, slovenský cestovatel a sběra-
tel Ján Hertlík, nashromáždil během 
posledních dvaceti let obdivuhodnou 
sbírku replik historických před-
mětů s egyptskou tematikou, které 
následně uměleckými technikami 
přetvořil do podoby originálů.

Expozice představuje repliky bust panovníků, sochy vládců i bohů. Nechybí nástěn-
né malby či pohřební nádoby. Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu starověku – 
Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava provede všemi 
historickými obdobími starověkého Egypta - od času sjednocení Horního a Dolního 
Egypta, přes stavbu pyramid, období největšího rozkvětu v Nové říši až po Ptolemaiov-
ské období.

Na expozici tematicky navazuje interaktivní herna pro děti v zámeckých sklepeních 
s názvem Za pokladem ztraceného města.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
11. 11. – 13. 11.  Prodloužený Detektivní víkend na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

Vážení návštěvníci,

k listopadovému zámeckému programu si 
dovoluji připojit i pár osobních vět. Po je-
denácti letech, z toho necelých pěti na po-
zici ředitelky, jsem k 31. říjnu ukončila 
své angažmá na Chvalském zámku. Ráda 
bych se proto krátce poohlédla, rozloučila 
a poděkovala za tuto příležitost vedení 
obce i svým kolegyním a kolegům. Byly 
to krásné roky, kdy jsem se mohla věnovat 
kultuře na plné obrátky a připravovat pro-
gramy, které zpříjemňují a obohacují volný 
čas lidem v Horních Počernicích a jak se 
ukázalo, nejenom jim. Pojem kultura jsme 
zvyklí používat v mnoha významech, mně 
osobně je blízké pojetí tradované už od sta-
rých Římanů, kteří slovo colere používali 
pro vzdělávání spojené s kulturou a pěsto-
váním tradic. 

V tomto duchu jsme spolu s kolegyněmi 
a kolegy koncipovali velké výstavní pro-
jekty i doprovodné akce. Počty návštěvní-
ků z Prahy, ale i z celé republiky a též ze 
zahraničí dokládají, že zvolená koncepce 
byla správná. Aktivity zámku bývají pra-
videlně v hledáčku médií, a díky tomu se 
šíří dobré jméno Chvalského zámku i naší 
městské části. 

Chvalský zámek se během let stal etablo-
vanou kulturní institucí. Jsem přesvědčena, 
že k tomu přispěla kontinuita ve vedení 
této instituce. Vážím si toho, že jsem 
mohla navázat na přechozí ředitelky – Sašu 
Kohoutovou a Jarku Schmidtovou. Další 
silnou stránkou je zámecký tým, který 
pro úspěch akcí často pracoval bez ohledu 
na pracovní dobu. A v neposlední řadě 
chci poděkovat mnoha spolupracovníkům 
a spolupracujícím počernickým organiza-
cím. Bylo mi ctí a potěšením být součástí 
společenského a kulturního života v Hor-
ních Počernicích. A ráda bych se rozloučila 
i kulturním výhledem na další roky a po-
zvala vás na připravované velké výstavní 
projekty: Sladké Vánoce na Chvalském 
zámku (26. 11. 2022 – 8. 1. 2023), Imagi-
nárium Divadla bratří Formanů a jejich 
přátel (21. 1. – 11. 6. 2023), Rychlé šípy 
na Chvalském zámku a tajemná stínadla 
ve sklepení (24. 6. – 5. 11. 2023) a Helena 
Zmatlíková – 100 let (18. 11. 2023 – 31. 3. 
2024).

Rozka Beránková

ZA POKLADEM ZTRACENÉHO 
MĚSTA – INTERAKTIVNÍ HERNA
27. 8. – 20. 11. 2022,  
denně od 9.00 do 18.00 hod., 

Nadchly vás poklady starověkého Egypta v naší výstavní expozici? Staňte se i vy 
objeviteli a vydejte se na cestu Za pokladem ztraceného města. Zámecké sklepení 
se proměnilo v interaktivní ztracené město, kde si pomocí hlavolamů, rébusů, her 
i úkolů procvičíte bystrost, logické myšlení, paměť, kombinační schopnosti, týmovou 
spolupráci i trpělivost. A bude-li vaše mise úspěšná, objevíte i slibovaný poklad!
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PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND  
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
11. 11. – 13. 11. 

Poslední příležitost, jak přijít na kloub záhadě z novodobé 
zámecké historie, je tu. Detektivní případ, který jsme poprvé 
nabídli letos v září, bude mít v listopadu svou derniéru. Pokud 
jste ještě nestihli, tak již více neváhejte. 

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA – RODINNÉ PROCHÁZKY 
POHÁDKOVOU STEZKOU 
neděle 13. 11. od 17.00 do 19.00 hod.

V neděli 13. listopadu chvalské podskalí opět ožije světýlky! 
Tradiční listopadová akce proběhne v obvyklém čase mezi 17. až 
19. hodinou a slibuje tajemná zastavení s tradičními českými po-
hádkami. Užít si ji můžete formou individuálních procházek po-
hádkovou stezkou. Stačí přijít kdykoli v čase mezi 17.00 až 18.30 
hod. k ohništi Na Chvalské tvrzi, kde obdržíte další instrukce. 
Délka trasy je cca 30 minut. Děti čeká malé občerstvení zdarma 
(domácí buchty od českých i ukrajinských sousedů z Horních 
Počernic + čaj), dospěláky pak teplé občerstvení za drobný peníz 
ve prospěch SKP HOPO a místních skautů na jejich novou 
klubovnu. V nabídce bude i tradiční boršč, který v listopadovém 
večeru zahřeje. Nestihnete-li pořídit lampión předem, ve stánku 
skautů můžete zakoupit ručně vyráběné lucerničky! Akci pro vás 
připravují: Skauti, Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská, spolek Mole-
chet, DDM, MUMRAJ, SKP HOPO, Divadlo Horní Počernice, 
SDH Praha - Chvaly a skřetí klan RakTaarbami. 

ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU NA CHVALSKÉ TVRZI
neděle 27. 11. od 12.00 do 18.00 hod.

Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a dát si svařené víno 
na tradiční adventní trhy ve venkovním areálu Chvalské tvrze. 
Děti, napište předem Ježíškovi a svůj dopis předejte chvalskému 
andělovi. Akce pořádají MČ Praha 20 a Chvalský zámek. Těšit se 
můžete na bohatý doprovodný program: 
-  od 9.00 do 18.00 hod. vánoční výstava na zámku: Sladké Vá-

noce na Chvalském zámku
- od 12.00 do 18.00 hod. Adventní trhy v areálu Chvalské tvrze
- ve 14.00 hod. návštěva Lucií na trzích; 
-  od 14.00 do 17.00 hod. Vánoční veselí v kočárovně – v režii 

centra MUMRAJ
-  od 16.00 do 17.00 hod. Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního 

stromu v areálu Chvalské tvrze, zazpívá počernický pěvecký 
sbor Rokytka a sbor Paleček ze ZUŠ Horní Počernice.

26. 11. – 8. 1. výstava: Sladké Vánoce na Chvalském zámku
11. 12.  Adventní neděle s andělem Gabrielem – komorní 

komentované prohlídky + vánoční dílničky
24. 12. Štědrý den na Chvalském zámku

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: 

KULTURNÍ AKCE 

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ
Z POSLEDNÍ DOBY
3. 11. – 27. 11. 2022,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Expozice s názvem Z poslední doby 
představí tvorbu malířky Jitky Štenclové, 
původním zaměřením textilní výtvarnice, 
která se od roku 1992 plně věnuje malbě 
a kresbě. Na svých plátnech zachycuje 
situace všedních dnů i výjimečné událos-
ti, s citlivostí vypovídá o svém prožívání 
světa. Její výtvarný projev je založen 
na geometrických tvarech, přičemž silnou 
výrazovou složkou je barva. Vernisáž 
výstavy proběhne ve čtvrtek 3. listopadu 
v 17.30 hod. v Prodejní galerii.

VÝSTAVA PRACÍ UČITELŮ  
ZUŠ HORNÍ POČERNICE  
A JEJICH BÝVALÝCH ŽÁKŮ 
3. 11. – 27. 11. 2022,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Srdečně zveme na výstavu 
prací učitelů výtvarného 
oboru počernické ZUŠ 
a jejich bývalých žáků, 
kteří pokračují ve studiu 
na středních a vysokých 
školách výtvarného a pe-

dagogického zaměření. Vernisáž výstavy 
proběhne ve čtvrtek 3. listopadu v 18.30 
hod. v Kočárovně Chvalského zámku. 
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Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou soutěž pro děti 
a studenty, letos s názvem: Vítejte v mém světě fantazie! Ten-
tokrát vás, mnohem více než kdykoli předtím, vybízíme k práci 
s vlastními představami. Inspirací pro letošní námět soutěže je 
připravovaná výstava z divadelního a uměleckého života bratří 
Formanů, která k práci s vlastní obrazotvorností doslova vybízí. 
Zveme vás tedy do dalšího ročníku výtvarné soutěže a těšíme se 
na vaše obrázky, díky nimž budeme moci nahlédnout do vašich 
tvůrčích fantazijních světů.  

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům 
mateřských, základních i středních škol, gymnázií a učilišť. 
Nejzajímavější výtvarné práce budou vybrány odbornou porotou 
a odměněny zajímavými cenami. Všechna výtvarná díla budou 
vystavena současně s výstavou Imaginárium Divadla bratří For-
manů a jejich přátel v termínu od 21. ledna do 11. června 2023.

Termín odevzdání: nejpozději do 30. prosince 2022 do 18.00 
hodin na recepci Chvalského zámku. Podrobnější informace na: 
www.chvalskyzamek.cz, v sekci Akce nebo u produkční Kláry 
Tökölyové na: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.  
Již teď se těšíme na všechny výtvarné práce.

VÝHERKYNÍ 
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ SE STALA AMÁLKA NIGRINOVÁ. BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ  
VÍLA OHNIVKA 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: VÍTEJTE 
V MÉM SVĚTĚ FANTAZIE!

Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, zveme vás 
k dalšímu ročníku počernického fotoklání a věříme, že téma 
soutěže nabídne dostatek prostoru pro zachycení života v naší 
městské části. Života, který se ukrývá v malebných zákoutích, 
na místech, kde se společně potkáváme a prožíváme hezké 
chvíle či v detailech, které jsou pro Horní Počernice typic-
ké. Důležitou podmínkou jednotlivých snímků a zásadním 
kritériem pro hodnotící komisi zůstává, aby z fotografie bylo 
zřejmé, že je pořízena v Horních Počernicích. 

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Po-
černic od 13 do 100 let. Výherci získají nabité dárkové karty 
do obchodního Centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem 
fotografií je 14. května 2023. V komisi, která vybere nejlepší 
snímky, zasednou i profesionální fotografové. 

Velikost fotografií: min. 1 MB, max. 5 MB, v minimálním 
rozlišení 300 Dpi. Jeden autor může zaslat maximálně 15 
fotografií.

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

HORNÍ POČERNICE – ŽIJEME 
TU SPOLU, FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ 
NA ROK 2024
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BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12.  
od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné 
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let v do-
provodu dospělé osoby vstup zdarma. Více 
informací na www.burzarybicek.cz.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 7. 11. od 17.00 do 19.00 hod.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou. Akci při-
pravujeme každé první pondělí v měsíci a je 
určena primárně pro dříve narozené. Zváni 
jsou však všichni příznivci tónů akordeonu. 
Sál i bar otevřeny od 16.30 hod. Dotované 
vstupné 50 Kč.

BRATŘI EBENOVÉ – koncert je  
vyprodán
středa 9. 11. od 19.30 hod.

Bratři Ebenové (Marek, Kryštof, David) 
a další přední čeští hudebníci (Pavel Skála, 
Jaromír Honzák a Jiří Zelenka) představí 
ve Chvalské stodole průřez tvorbou od prv-
ního alba Malé písně do tmy (1984) až 
po poslední Čas holin (2014), které je svým 
obsahem čím dál tím aktuálnější. Vstup-
né v předprodeji 450 Kč, v den koncertu 
550 Kč.

CHVALSKÁ STODOLA  
AKCE PRO VEŘEJNOST  
LISTOPAD/PROSINEC:

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 25. 11. 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. 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 5. 12. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si 
při ní zazpíváte či zatančíte? Zveme vás 
na sousedské posezení s harmonikou. 
Akci připravujeme každé první pondělí 
v měsíci a je určena primárně pro dříve 
narozené. Zváni jsou však všichni příz-
nivci tónů akordeonu. Sál i bar otevřeny 
od 16.30 hod. Dotované vstupné 50 Kč.

VÁNOČNÍ MŠE "SLÁVA BUDIŽ"
středa 14. 12. od 17.00 do 18.00 hod.
Ve středu 14. prosince od 18 hodin 
srdečně zveme na unikátní hudební 
záležitost, kterou zažijeme díky propoje-
ní dvou orchestrů - Komorního symfo-
nického orchestru ze ZUŠ Česká Lípa 
a smyčcového orchestru ze ZUŠ Horní 
Počernice, kteří ve Chvalské stodole 
společně odehrají Vánoční mši "Sláva 
budiž" od Marka Kučery pro orchestr, 
sóla a dětský pěvecký sbor. Nenechte si 
tuto výjimečnou příležitost ujít. Vstup 
volný.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ 
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
pondělí 19. 12. od 19.00 do 21.30 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 otevírají 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.

SILVESTROVSKÁ TANČÍRNA 
VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 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 otevírají 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
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Překonala jste na závodech v Maďarsku 
český rekord. Jaký byl dosavadní rekord 
a kdo ho držel?

Ano, na těchto závodech jsem překonala 
český rekord ve slalomu, a to na čtyři bóje 
na laně 11,25 m. Český rekord jsem před 
tím také držela já, přičemž od roku 2019 
jsem ho nedokázala překonat až do teď.

Jaká je ve vaší kategorii konkurence?
Nyní jsem v dospělé kategorii Open, 

kde je na mezinárodních závodech vysoká 
konkurence a vzhledem k pracovním 
povinnostem je těžké se na tak vyso-
ké úrovni udržet. Po této sezóně jsem 
v evropském žebříčku ve slalomu prozatím 
na 13. místě, jsem za to velice ráda.

V jakých kategoriích se ve vodním lyžo-
vání soutěží?

Závodí se ve třech kategoriích – slalom, 
triky a skoky. Pokud závodník závodí 
ve všech třech disciplínách, tak se vyhla-
šuje i kombinace, což jsou body za všech-
ny tři disciplíny. 

Můžete nám popsat, co se při závodech 
děje? Co je nejvíce hodnocené?

Ve slalomu je cílem objet co nejvíce 
bójek na co nejkratším laně při určité 
rychlosti. V tricích má závodník připrave-
né sestavy (rotace, salta apod.), které jsou 

Mladá, krásná a talentovaná. To je Anna Češpivová, která sbírá jedno ocenění 
za druhým a teď se jí podařilo překonat český rekord ve slalomu na vodních 
lyžích. K vodě to Annu táhlo už odmala, poprvé se na vodní lyže postavila v šesti 
letech a přes první pády a karamboly se probojovala až mezi světovou špičku.

hodnoceny rozhodčími (zde je důležité 
správné provedení). Ve skocích se pak 
skáče přes můstek, kde cílem je doskočit 
co nejdále (měří se délka skoku).

Jsou nějaké povinné prvky, které musíte 
udělat či je to na fantazii a dovednos-
tech?

Všechny disciplíny jsou o dovednostech 
a správné technice.

Slalom – zde se jezdí za člunem, který 
jede v určité dráze při určité rychlosti 
a závodník objíždí při určité rychlosti 
a délce lana šest bójek. Pokud objede tuto 
celou dráhu, tak se mu zkracuje lano - 
čím je lano kratší, tak je těžší se dostat 
za objížděné bójky.

Triky – zde je to o dovednostech jaké 
závodník umí a jak správně je provede. 
Jednotlivé triky nelze dělat na „fantazii". 
Triky, které se mohou dělat, jsou přesně 
předepsané se správným provedením.

Skoky – zde člun také jede v dráze při 
určité rychlosti a závodník skáče přes 
můstek.

Jakou rychlostí jezdíte?
Slalom – zde člun jezdí rychlostí 55 

km/h, závodník tím pádem může jet i 65 
km/h. Triky –   zde je rychlost nejnižší, 
kolem 25-30 km/h. Skoky – rychlost člu-
nu je 54 km/h. Samozřejmě tyto rychlosti 

jsou především pro dospělejší závodníky, 
malé děti začínají na menších rychlostech. 

Stávají se při vodním lyžování často 
i úrazy?

Vzhledem k tomu, že je to adrenalinový 
sport, tak se mohou stát úrazy, a to v ja-
kékoliv disciplíně. Proto se snažím vždy 
pravidelně před jízdou rozcvičovat, abych 
předešla nějakému úrazu.

Jak často trénujete? Co děláte v zimním 
období?

Když jsem byla menší, tak jsem tréno-
vala na vodě 6x týdně. Vzhledem k pra-
covním povinnostem však dnes přes se-
zónu trénuji 3x týdně. Přes zimu chodím 
do posilovny, bazénu, sauny apod.

Do kolika stupňů je to příjemné venku, 
a kdy už ne?

Samozřejmě nejlepší počasí je v létě, 
když svítí a nefouká. Pro mě je nepříjemné, 
když je kolem 10-15 stupňů nebo méně. 

Jaké závody vás v nejbližší době čekají?
Tento rok vzhledem ke zranění mě 

žádné závody nečekají. Nejbližší závody 
budu mít až příští rok na přelomu května 
a června.

Lenka Bartáková, redaktorka

ANNA ČEŠPIVOVÁ PŘEKONALA 
ČESKÝ REKORD
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PRÁVĚ HRAJEME

úterý 1. listopadu ve 14.00 hod.  
JAN ŽIŽKA
promítání (nejen) pro seniory
Velkolepý výpravný film o zrodu největší-
ho vojevůdce. Uvádíme s českým dabin-
gem.
Vstupné: 80 Kč

úterý 1. listopadu v 19.30 hod. 
IL BOEMO

Hrají: Vojtěch Dyk
Film vypráví o úspěchu nejslavnější-
ho českého skladatele 18. století Josefa 
Myslivečka, jeho jedinečném talentu, 
ale také úsilí, které věnoval své hudbě až 
do vlastního konce. Vtahuje nás do světa 
neobyčejného člověka, který jde za svou 
touhou, za opravdovou vnitřní a neuhasi-
telnou nutností tvořit. Do světa, v němž 
se práce plná dobrodružství a vášní 
prolíná s intimním životem milostných 
pletek a vztahů k mocným, kteří rozhodu-
jí o jeho uměleckém osudu.
Vstupné: 130 Kč

čtvrtek 3. listopadu v 19.30 hod.
SPOLU
Hrají: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, 
Kamila Janovičová a další

Příběh matky a jejích dvou dospělých 
dětí, z nichž jedno trpí autismem a po-
třebuje péči, zatímco druhé trpí celý život 
nedostatkem pozornosti.
Vstupné: 130 Kč

pátek 4. listopadu v 19.30 hod.
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Hrají: Hana Vágenrová, Betka Stanková, 
Marek Vašut a další

Komedie o třech kamarádkách, kterým 
se komplikují vztahy a vzdalují sny.
Vstupné: 140 Kč

sobota 5. listopadu v 15.00 hod.
S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY 
Metropolitní divadlo 
Režie: Dana Bartůňková
Dětský muzikál na motivy slavné filmové 
pohádky.
Vstupné: 150, 130, 110 Kč

neděle 6. listopadu v 17.00 hod. 
PRINC MAMÁNEK
Hrají: Jan Budař, Ondřej Vetchý, Mar-
tin Huba, Jana Nagyová, Veronika Khek 

Kubařová, Vladimír Javorský, Boleslav 
Polívka 

Princ Ludvík Otomar Karel XII. 
zrozený Vznešený je velmi spjatý se svou 
milující maminkou, královnou. Jenže 
Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je 
mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění 
se nežene a většinu života se poflakuje 
po přepychovém zámku a přilehlých obo-
rách. Asi je na čase s tím něco udělat.
Vstupné: 140 Kč

pondělí 7. listopadu v 18.00 hod. 
*KONCERT UČITELŮ 
Tradiční vystoupení učitelů počernické 
ZUŠ.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

úterý 8. listopadu v 19.30 hod. 
HRANICE LÁSKY
Hrají: Hana Vágnerová, Matyáš Řezníček, 
Eliška Křenková, Martin Hofmann, Len-
ka Krobotová, Hynek Čermák, Antonie 
Formanová a další

Erotická lovestory. Hana začíná cítit, 
že její vztah s Petrem se pohybuje v příliš 
zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy 
osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické 
představy a tajné sny. Od vyprávění je 
pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání 
vlastní intimity, k zážitkům s jinými part-
nery a ke stále intenzivnějšímu hledání 
hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít. 
Experiment se svobodou se však může 
snadno vymknout z rukou.
Přístupné od 15 let
Vstupné: 140 Kč

pátek 11. listopadu v 19.30 hod. 
Tim Firth
HOLKY Z KALENDÁŘE 
DS Právě začínáme, Horní Počernice

Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Iva Ptáčková, Klára Šimicová, 
Jana Keilová, Alexandra Vytlačilová, Eva 
Bartoňová, Jana Sůvová, Zdena Víznerová, 
Aneta Stružková, Jan Hrudka, Ondřej 
Krásný,  Lucka Hendrychová, Pavel Sůva, 
Bára Jelínková, Tomáš Procházka, Aneta 
Stružková, Jana Urbanová, Nikola Sýkoro-
vá, Eliška Králová, Martina Koubová

Život i přátelství svérázných členek 
váženého dobročinného „Spolku moderní 
ženy“ naruší hledání možností, jak sehnat 
peníze pro nemocnici a lépe zpeněžit 
prodej jejich každoročního kalendáře. 
Rozhodnou se totiž, že v něm nebudou 

ČDP

PREMIÉRA

DIVADLO

Milí diváci,

v listopadu bych vám ráda doporučila pre-
miéru počernického divadelního souboru 
Právě začínáme, inscenaci Holky z kalen-
dáře. Tato inscenace je výjimečná hned 
ve dvou bodech. Za prvé se jedná o hru 
téměř ryze dámskou, tolik hereček počer-
nického souboru jste pohromadě na jevišti 
určitě ještě neviděli. Druhou specialitou je 
její benefiční přesah. Hra totiž pojednává 
o tom, jak v jednom ospalém anglickém 
městečku místní ženský klub rozvíří stojaté 
vody nafocením kalendáře aktů. Naše 
herečky skutečně tento kalendář nafotily 
a veškerý výtěžek z jeho prodeje soubor 
pošle na konto dětské onkologie a hema-
tologie FN Motol. Kalendář bude ke koupi 
před každým představením Holek z ka-
lendáře a také v pokladně divadla. Kromě 
hezkého pocitu z příjemně stráveného času, 
tak můžete z divadla odcházet i s dobrým 
pocitem, že jste podpořili ty, kteří to nejví-
ce potřebují. Premiéra se uskuteční 11. 11., 
první repríza 12. 11. 

Ráda bych vás pozvala také na před-
stavení Normální debil, které uvádíme 
v úterý 15. 11. Nenechte se odradit trochu 
ostřejším názvem, jedná se o opravdu mi-
lou komedii, která velmi vtipnou formou 
vzpomíná na dobu socialismu. Pokud jste 
u nás viděli představení Hrdý Budžes a lí-
bilo se vám, myslím si, že i Normální debil 
vás velmi pobaví.

Koncem měsíce jistě potěšíme milovníky 
adrenalinu a zimních sportů. Po vynucené 
přestávce se k nám vrací přehlídka out-
doorových filmů Snow Film Fest. Přijďte 
se s námi naladit na to nejlepší, co zimní 
období nabízí. Snowboarding, freeskiing, 
zimní kanoistika, skialpinismus i hor-
ské expedice. Těšit se můžete například 
i na dokumentární film známého českého 
horolezce Marka Holečka o jeho expedici 
na Antarktidu v roce 2018. Snow film fest 
promítáme v neděli 27. 11. od 18.00 hodin, 
přijít však můžete kdykoli v jeho průběhu.

Listopadový program nabízí ještě 
mnohem více, budeme rádi, když si ho 
prostudujete. Věříme, že si z naší nabídky 
vyberete. Těšíme se na vás.

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
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se tak setkává s Amélií z minulosti, která 
ji od té chvíle provází na každém kroku. 
Z dávno zapomenutých temnot času navíc 
povstává nová hrozba.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 17. listopadu v 19.30 hod. 
GRAND PRIX

Hrají: Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, 
Robin Ferro, Anna Kameníková, Tatiana 
Dyková a další

Filmová komedie režiséra Jana Pru-
šinovského (Most!, Okresní přebor) 
vypráví o dvou bratrancích milujících auta 
a jednom kriminálníkovi, který je zase rád 
krade.  
Vstupné: 140 Kč

sobota 19. listopadu v 19.30 hod. 
Jan Kraus 
NAHNILIČKO
TMA divadlo, Terezín
Režie: Eva Andělová
Hrají: Hana Rožcová, Jana Dobrovodská, 
Irena Vinšová, František Hos, Martin 
Soudský, Jonáš Petrák

Bázliví, rozhádaní manželé, přerostlá 
agentka, mafián s milenkou a přebytečný 
spolubydlící v komedii Jana Krause s hoř-
kým politickým podtextem.

Samotný příběh dává hned od počátku 
důrazně vědět, že hlavní slovo zde povede 
výrazná porce nadsázky. Zchátralý byt, 
v němž se celý děj odehrává, se stává 
svědkem nuzného života manželů, kteří 
jej obývají společně se svým podivínským 
(snad) kamarádem. Situace se však má 
otočit s příchodem ruského bohatýra 
Jorgeho, slibujícího zmíněným nemalou 
provizi za svou účast v kšeftu, který má 
do čistoty podobně daleko jako pleny 
novorozeněte.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

neděle 20. listopadu od 17.00 hod. 
ŠOUMEN KROKODÝL
Rodinný film plný písniček. Když se 
rodina Primmů přestěhuje do New 
Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout 
si na novou školu i přátele. Vše se změní 
od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpí-
vajícího krokodýla, který miluje koupele, 
kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich 
nového domova.

úterý 22. listopadu v 19.30 hod. 
JAN KOLLER

ČDP

Dokument o neuvěřitelné fotbalové 
kariéře.
zadané představení

středa 23. listopadu v 19.30 hod. 
Johnnie Mortimer a Brian Cooke
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA 
VIP Art company 
Režie: Jurij Galin
Hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa / 
Robert Stodůlka, Hana Sršňová, Jana 
Galinová, Jaroslava Zimová a Lenka La-
vičková / Lucie Randáková 

Vynikající anglická komedie o tom, co 
všechno se může stát, když dvě sestry nena-
dále odjedou na společnou dovolenou a je-
jich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. 

Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma 
švagrům změní v nečekané dobrodruž-
ství plné napětí, humoru a překvapivých 
zvratů, ohrožujících celou jejich další 
existenci. 
Vstupné: 450, 420, 390 Kč

čtvrtek 24. listopadu v 19.30 hod. 
GRAND PRIX
Hrají: Kryštof Hádek, Štěpán Kozub, 
Robin Ferro, Anna Kameníková, Tatiana 
Dyková a další

Filmová komedie režiséra Jana Pruši-
novského (Most!, Okresní přebor) vypráví 
o dvou bratrancích milujících auta a jednom 
kriminálníkovi, který je zase rád krade.  
Vstupné: 140 Kč

pátek 25. listopadu v 19.30 hod.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří 
Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková, 
Hynek Čermák, Jaroslav Plesl, Anna Fia-
lová, Vladimír Polívka, Jitka Sedláčková, 
Máša Málková, Sára Sandeva, Jan Nedbal, 
Pavel Kříž, Václav Neužil, Albert Čuba, 
Pavla Beretová, Jana Bernášková, Veronika 
Žilková, Jiří Ployhar a Pierre Richard

Komedie s hvězdným obsazením, která 
se odehrává během Štědrého dne. Ori-
ginální snímek plný nečekaných situací, 
emocí, dojemných chvil, ale i zábavy 
odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde 
„vládne“ známá herečka Skálová v podání 
Jiřiny Bohdalové. 
Vstupné: 140 Kč

sobota 26. listopadu od 15.00 hod. 
Josef Kolář, Jiří Untermüller  
a Marek Eben
KOCOUR MODROOČKO
Divadlo Krapet 
Pojďte s kocourkem Modroočkem po-
znávat svět! Je to teprve malé kotě, které 
se učí pořádnému kočičímu životu. Jeho 
průvodcem je učený Bělovous Zrzunda 
a krásná kočka Zelenoočka. Postupně 
zjišťuje, jak dovede být ten opravdový 
kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, 
ale především krásný. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

letos mosty ani hřbitovy, ale ony samy při 
domácích pracích. Jak je pánbůh stvořil.
O tom, co to způsobí vně spolku i u nich 
na venkově, je naše hra. Ale nejen o tom 
– také o lásce a přátelství.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

sobota 12. listopadu v 19.30 hod. 
HOLKY Z KALENDÁŘE 
(viz premiéra 11. listopadu)
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

neděle 13. listopadu od 15.00 hod. 
POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM  
NÁDRAŽÍ 
Divadlo Láryfáry 
Na tomto vlakovém nádraží se dějí 
naprosto záhadné věci, začalo zde totiž 
strašit. Ale nemusíte se bát, děti si neužijí 
jen strašení, ale hlavně spoustu legrace. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

úterý 15. listopadu od 19.30 hod.
Robert Bellan
NORMÁLNÍ DEBIL
Režie: Robert Bellan
Hrají: Zbigniew Kalina, Leoš Noha / 
Petr Borovec / Martin Vrtáček, Lenka 
Zbranková, Veronika Čermák Macková / 
Jana Ondrušková 

Deník puberťáka aneb Mé dětství v so-
cialismu. Divadelní hra na motivy stejno-
jmenné knihy.  Jedná se o retro komedii, 
kdy základem vyprávění jsou příhody 
z autorova dětství prožitého v socialis-
tickém Československu. Během večera 
plného humoru, nadsázky i nostalgie se 
ocitneme spolu s hlavním hrdinou – zná-
mým průšvihářem Norbertem Intribusem 
– například v socialistické domácnosti, 
ve škole, na fotbalovém hřišti, u spla-
vu, v nemocnici nebo třeba i překvapivě 
na hřbitovním sexuálním večírku.
Vstupné: 350, 330, 300 Kč

čtvrtek 17. listopadu v 17.00 hod. 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
Volné pokračování fantasy pohádky

Hrají: Eliška Křenková, Natalia Germani, 
Marek Lambora, Vojtěch Kotek, Simona 
Zmrzlá, Jan Révai, Martin Písařík, Jakub 
Ouvín, Veronika Freimanová 
Mladá alchymistka Amélie (Eliška 
Křenková) získává zakázanou kouzelnou 
moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. 
Zneužívání nových schopností ji však 
rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti 

1. REPRÍZA
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neděle 27. listopadu od 18.00 hod. 
SNOW FILM FEST
Zažijte dobrodružství na plátně kina! 
Celovečerní pásmo špičkových filmů o ex-
trémním lyžování, zimním lezení, skialpi-
nismu a dalších zimních radovánkách. 
Vstupné: 100 Kč

středa 30. listopadu od 18.00 hod. 
IVAN BABORÁK: SNY UKRYTÉ 
ZA ZRCADLEM
Vernisáž výstavy obrazů, fotografií 
a grafik.
Vstup na vernisáž je volný.

PROSINEC
čtvrtek 1. prosince 19.00 hod.
*DÁMA ROKU 2022
Finále soutěže pro ženy ve věku 50+
Vstupné: 390 Kč

pátek 2. prosince v 19.30 hod.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, 
Jana Plodková, Hynek Čermák a další
Komedie s hvězdným obsazením, která se 
odehrává během Štědrého dne. Originální 
snímek plný nečekaných situací, emocí, 
dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá 
rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ 
známá herečka Skálová v podání Jiřiny 
Bohdalové. 
Vstupné: 140 Kč

sobota 3. prosince v 15.00 hod. 
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Divadlo pohádek
Slavná a oblíbená televizní pohádka pře-
nesená na divadelní prkna. 
Vstupné: 150, 130, 110 Kč

neděle 4. prosince v 17.00 hod. 
DIVNOSVĚT
Původní animovaná laskavá komedie 
inspirovaná klasickými dobrodružnými 
příběhy mapuje vztah tří generací rodiny 
Cladových, které musí vyřešit vzájemné 
neshody a společně překonat nástrahy 
nádherného, avšak i velmi nebezpečného 
Divnosvěta. Od tvůrců Encanta nebo 
Velké šestky.
Vstupné: 140 Kč

úterý 6. prosince ve 14.00 hod. 
BUKO
promítání (nejen) pro seniory
Hrají: Anna Cónová, Martha Issová, 

Petra Špalková, Jan Cina a další
Buko je kůň. A taky je to dar z nebes, 

který vypadá jako špatný vtip, protože 
jeho nová majitelka se koní bojí. Film 
Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje 
připraveným a taky těm, kteří se svému 
strachu dokážou postavit. 
Vstupné: 80 Kč

středa 7. prosince v 19.30 hod. 
Norm Foster
FANTASTICKÁ ŽENA
3D Company /agentura Familie

Režie: Martin Vokoun
Hrají: Patricie Pagáčová, Ondřej Volejník 
/ Václav Krátký, Adrian Jastraban

Současná komedie úspěšného kanad-
ského autora, jejíž zápletka se točí kolem 
seznamu vlastností, které by měla mít 
ideální partnerka. Co myslíte, dá se s ta-
kovou ideální ženou skutečně žít?
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

čtvrtek 8. prosince v 18.00 hod. 
*VÁNOČNÍ KONCERT  
DECHOVÉHO ORCHESTRU
Tradiční koncert Dechového orchestru 
ZUŠ Ratibořická pod vedením dirigentky 
Lucie Rapčákové. 
Vstupné: vstup zdarma (nutná vstupenka)

sobota 10. prosince v 15.00 hod. 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo pohádek
Divadelní zpracování slavného večerníčku 
o vychytralém pánovi Trautenberkovi, rázné 
děvečce Ančeti, jejím milém Kubovi, pople-
teném hajném a samozřejmě i spravedlivém 
vládci hor Krakonošovi s jeho sojkou. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

pondělí 12. prosince v 19.30 hod. 
Gérald Sibleyras
HRDINOVÉ
Komorní divadlo Kalich

Režie: Petr Slavík
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, 
Miroslav Vladyka

Svérázná trojice válečných veteránů se 
rozhodne vzepřít monotónnímu životu 

NÁŠ TIP

ve výslužbě, v němž jedinou perspektivu 
představuje smrt. Společně si naplánují 
výpravu na kopec na obzoru, na jehož 
vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. 
Uspějí naši hrdinové v tomto svém po-
sledním životním dobrodružství? A po-
tvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, 
jak se cítí? 
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

středa 14. prosince v 19.30 hod. 
RADŮZA
Koncert osobité zpěvačky s nezaměni-
telným hlasem, multiinstrumentalistky, 
autorky hudby a textů. 
Vstupné: 350 Kč

sobota 17. prosince v 19.30 hod. 
Václav Havel
ŽEBRÁCKÁ OPERA
DS Právě začínáme 
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: O. Hrubeš, D. Kučerová, N. Sýko-
rová, A. Moudrá, P. Sůva, I. Ptáčková, M. 
Král, L. Hendrychová, J. Keilová, T. Ma-
tyska, J. Šimice, L. Cejnar, E. Králová, A. 
Holcová, J. Spitzer, S. Spitzer, J. Hrudka 
a další

Příběh, jehož základní kontury si autor 
vypůjčil od Johna Gaye, je doplněn tématy 
technologie totalitního ovládání jedince, 
vztahu k polygamii a nepochopenému 
hrdinství a odehrává se v dnešním Lon-
dýně. Může být i dnes aktuální? Je možné 
pozorovat totalitní prvky i v dnešních 
organizacích? Kdo vidí do všeho a kdo na-
opak vše skryje? Inscenace je nazkoušená 
ku příležitosti 50. výročí vzniku Havlova 
textu. Ať žije svoboda slova!
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

neděle 18. prosince v 17.00 hod. 
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM  
STROMEM
v Přírodním divadle Dády Stoklasy
Tradiční adventní setkání s Ditou Hořín-
kovou v Přírodním divadle Dády Stoklasy. 
Vstup volný.

středa 21. prosince v 18.00 hod. 
HARFOVÝ KONCERT NEJEN  
PRO KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ
Světová harfenistka a počernická rodačka 
Jana Boušková uvádí své hosty.

Vystoupí například Jan Přeučil, Eva 
Hrušková a Zdeněk Rohlíček. 
Vstupné: 300 Kč

Změna programu vyhrazena.

Filmová představení přidáváme 
do programu průběžně. Sledujte na:  
www.divadlopocernice.cz.

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

1. REPRÍZA
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pro nadaci Život dětem na nemocného Tomáška

20. 11. 2022 v 17:00 hodin
Praha 9, Horní Počernice

ZAŠTITUJE

RKF při kostele Sv. Ludmily na Chvalech

ÚČINKUJÍ

Dětský divadelní soubor Ty-já-tr-ZUŠŠ
pod vedením Radky Tesárkové

Pěvecký soubor Wings při ZUŠ Praha 9 - Prosek 
pod vedením Markéty Patrasové
Eva Bendová Charvátová - zpěv

Večerem bude provázet Vilma Cibulková.

VSTUPNÉ

250,- Kč dospělý / 100,- Kč dítě

BENEFIČNÍ KONCERT
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

INZERCE
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ – BELETRIE: 734 855 263

NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645

KANCELÁŘ: 771 261 726

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

EIFFEL: PŘÍBĚH ŽIVOTNÍ LÁSKY SLAVNÉHO 
STAVITELE: D´ORVES NICOLAS (MOTTO)
Píše se rok 1886 a Gustave Eiffel je posedlý prací. Blíží 
se Světová výstava a Gustave má francouzskou metro-
poli ohromit nevídaným monumentem. Je to však je-
diný důvod, který „básníka železa“ žene k neúnavnému 
rýsování a hledání dokonalého tvaru? Když na večeři 
u ministra obchodu potká dávnou lásku Adrienne, 

jako by se tato femme fatale vtělila i do jeho životního projektu. 
K pařížskému nebi se už navždy budou tyčit ladné křivky třísetmetrové 
krásky.

STUDNA: DÁN DOMINIK (SLOVART)
Jeden moudrý muž, nebyl to ale policajt, vyřešil 
tajemství vraždy už kdysi dávno. A z tajemství se 
rázem stalo nejstarší pravidlo kriminalistiky. Je to 
jednoduché: buď jsou za vraždou peníze, nebo žena. 
Krauz a Chosé sloužili na oddělení vražd už pěkných 
pár let a mohli jen přikyvovat: praxe většinou potvr-
zovala stará kriminalistická pravidla. I na jaře roku 

2003, když našli zohavená těla milenců, od začátku věděli, že motiv 
dvojnásobné vraždy bude buď v peněžence mladého podnikatele, 
nebo v kalhotkách jeho milenky. Aby se dostali dál, museli rozplést 
pavučinu starých událostí, ale to jim nevadilo, protože rozplétání 
pavučiny bylo jejich každodenním chlebem. Jen jim nešlo do hlavy, 
proč bestie v lidském těle střelí jiného člověka do hlavy a pak ještě 
i do těla...

MEZI DVĚMA SVĚTY:  
JAOUAD SULEIKA (JOTA)
V létě po promoci na vysoké škole se 
Suleika Jaouadová chystala, jak se říká 
v promočních projevech, vstoupit „do sku-
tečného světa“. Zamilovala se a přestě-
hovala do Paříže, aby tam následovala 
svůj sen stát se válečnou zpravodajkou. 

Skutečný svět, který našla, ji však přivedl do úplně jiné 
války. Začalo to svrběním – nejdříve na chodidle, potom 
na nohách, jako tisíc neviditelných komářích štípnutí. 
Poté přišlo vyčerpání, šestihodinový spánek však dívčinu 
únavu jen prohloubil. Následovala návštěva lékaře a pár 
týdnů před třiadvacátými narozeninami diagnóza: leuké-
mie s pouze pětatřicetiprocentní šancí na přežití...

SUDETSKÝ DŮM:  
JAVŮREK ŠTĚPÁN (MOBA)
Je léto 1945, krátce po válce. Mnohé české 
rodiny míří do Sudet, aby zde zabraly domy 
po odcházejících Němcích. Jiří a Marie 
Smolíkovi, společně se synem Františkem, 
dorazí s celým svým skromným majetkem 
do podhorské vsi Glasendorf. Tady úřaduje 

krutý a cynický národní správce a člen rudé gardy Voj-
těch Tomeček. Svým žoviálním a podlézavým způsobem 
nabízí rodině krásný sudetský dům. Dům Smolíkovy 
okamžitě nadchne, má jen jeden nedostatek. Dosud 
v něm žije původní německá rodina, která čeká na od-
sun. Všichni se tak musejí načas naučit žít ve společné 
domácnosti.

KNIŽNÍ NOVINKY

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNANÁCHODSKÁ 754

Naši milí čtenáři,

v knihovně i v kulturně komunitním centru panuje čilý ruch. Lidé 
mají potřebu se scházet a sdílet spolu vše, co jim život přináší. Rekon-
strukce objektu umožnila podporovat například spolkovou činnost 
v Horních Počernicích. V našich prostorech je však možné naleznout 
i odbornou pomoc v podobě právnické a psychologické poradny. Dě-
tem se věnuje rodilý mluvčí anglického jazyka. Jsme rádi, že můžeme 
takto podporovat komunitní život.

S přáním slunečných podzimních dní

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

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 15.00 do 15.45 hod.  
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních  
dovedností v AJ  od 15.45 do 16.30 hod. Bez objednání. 
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí 
také na druhých stupních ZŠ.  

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST
od 5. října každou středu  od 17.15 do 20.30 hod. 
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity School /  
www.infinityschool.cz. Kurzy jsou semestrální (16 lekcí). 
Kurzy vede lektor Mgr. Jan Fršlínek. Objednávky předem 
na telefonu: 774 073 366 a info@infinityschool.cz.

PROGRAM NA LISTOPAD
Zarezervujte si místo na našich akcích přímo na našem 
webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-ko-
munitni-centrum/.

V roce 2023 Česká televize oslavuje 70 let od zahájení televizního 
vysílání. Na toto téma současně publikuje, vystupuje v televizních 
a rozhlasových pořadech, přednáší a beseduje MgA. Daniel Růžič-
ka. V listopadu bude naším významným hostem. 

MGA. DANIEL RŮŽIČKA (*1971)
Vystudoval produkci na pražské FAMU. Od roku 1991 pracuje v České 
televizi, kde v současné době působí v divizi Vývoj a nová média, a kde 
se mj. podílí na projektu historické a teoretické analýzy televizní 
tvorby. Více jak dvě desetiletí se soustavně věnuje historii televizního 
vysílání v našich zemích se zaměřením na působení totalitní moci 
na tvorbu a vysílání Československé televize před rokem 1990 a na ko-
munistickou propagandu v televizním vysílání. Je autorem knih Major 
Zeman: propaganda nebo krimi? (Práh 2005) a Každý den jsem měla 
premiéru – příběh první televizní hlasatelky (JAS 2014). Je členem 
Českého filmového a televizního svazu FITES a spoluzakladatelem ob-
čanského sdružení Totalita.cz, které provozuje webové stránky  www.
totalita.cz o moderních dějinách v letech 1948-1989. 

1. LISTOPADU OD 17.30 DO 19.30 HOD.  
Přednáška: Historie televize u nás 
Začátky televizního vysílání u nás. Základní milníky vývoje tele-

vize – institucionální, programové, technické. Programové prohry 
a vítězství – televizní inscenace, filmy a seriály. Televize v Měšťan-
ské besedě – televize s jedním studiem a živým vysíláním. Televize 
na Kavčích horách – moderní televizní centrum.
Přednáší: MgA. Daniel Růžička. Vstup volný.
Rezervace na webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-
-komunitni-centrum/ nebo na e-mailu: lazarova@knihovna.cz.

3. LISTOPADU OD 18.00 DO 20.00 HOD.
Přednáška: Jak se partneři mění v rodinu
Několik inspirací k tomu, co můžete dělat sami za sebe i společně 
jako pár pro to, abyste vytvořili ty nejlepší podmínky pro fungová-
ní vaší rozrůstající se rodiny.
Přednáší: Jana Hudecová, Familylab. Vstup volný.
Rezervace na webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-
-komunitni-centrum/

8. LISTOPADU OD 17.30 DO 19.30 HOD.  
Přednáška: Televize jako politický a mocenský nástroj KSČ
Uplatňování vedoucí úlohy KSČ v řízení a kontrole televize. Ideolo-
gie v televizním vysílání – heslo: televizní obrazovka patří pracují-
cím. Propagandistické pořady – umělecká tvorba a zpravodajství.
Cenzura a autocenzura – co se nesmělo dostat na obrazovky. Tele-
vize jako mocenský nástroj – dehonestační a pomlouvačné pořady, 
nátlakové akce. 
Přednáší: MgA. Daniel Růžička. Vstup volný.
Rezervace na webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-
-komunitni-centrum/ nebo na e-mailu: lazarova@knihovna.cz.

8. LISTOPADU OD 17.00 DO 19.30 HOD.
MACRAMÉ WORKSHOP: Přívěsky na klíče
Na listopadovém workshopu budeme drhat přívěsky na klíče. Lekci 
zahájíme jako vždy výukou či opakováním základních uzlů, procvi-
čovat je pak budeme na přívěscích, které si vyrobíte minimálně tři. 
Vyzkoušíte si práci s různými druhy přízí - rozčesávací, pletenou, 
polyesterovou. A jako vždy si při tvoření báječně odpočinete.
Workshop vede Barbora Šmídová, bližší informace a rezervace 
na: www.bajasmidova.cz, sekce Workshopy.

10. LISTOPADU OD 18.30 DO 21.00 HOD. 
Seminář: Důvěra v sebe
Když se cítíme být ohroženi, tak máme tendenci se uzavírat před 
životem. Náš pocit bezpečí není úplně závislý na okolnostech, ale 
spíše na našem vnitřním nastavení. Umět se otevírat životu a být 
v důvěře i v těžkých časech je umění, které nám může hodně 
pomoci.
V semináři budou použity techniky arteterapie, vizualizace, medi-
tace, hudby a pohybu. Netrapte se, že neumíte malovat - nezáleží 
na výsledku, ale na prožitku. 
Seminář vede: Ing. Maria Půrová. Vstup volný.
Rezervace na telefonu: 777 570 756 nebo na webu: https://www.
knihovnapocernice.cz/kulturne-komunitni-centrum/.

15. LISTOPADU OD 17.30 DO 19.30 HOD.  
Přednáška: Sametová revoluce 1989 v Československé televizi
Osm dnů, které otřásly televizním vysíláním. Jak probíhal v televizi 
boj za svobodu slova a pravdivé informace. Generální stávka 27. listo-
padu 1989. Jak televize přestala být řízena jednou politickou stranou 
KSČ.
Přednáší: MgA. Daniel Růžička. Vstup volný.
Rezervace na webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-
-komunitni-centrum/ nebo na e-mailu: lazarova@knihovna.cz.

24. LISTOPADU OD 17.00 DO 19.00 HOD.
Workshop: Výroba adventních věnců
Workshop vede: Zuzana Janovicová. Vstup volný.
Rezervace na webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-
-komunitni-centrum/ nebo na e-mailu: lazarova@knihovna.cz.
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Vánoční dílničky jsou už takovou 
naší tradicí.  Proto se můžete 
těšit na 26. 11., jelikož u nás 
proběhnou vánoční dílnič-
ky, které budou inspirovány 
mrazem, sněhem, vločkami, 
anděly, modrou a bílou bar-
vou. Na akci bude spousta 
stanovišť s různými dílnič-
kami, kde si budete moct 
vytvořit krásné originální 

výrobky. Akce se bude ko-
nat od 8.00 do 17.00 hodin. 

Těšíme se na vás!

DRAKIÁDA
V sobotu 5. 11. 
proběhne na louce 
u ZŠ Ratibořická 
Drakiáda, na kte-
ré budeme mít 
stánek na vyrábění 
létajících výrobků. 

Náš stánek můžete 
navštívit od 13.00 do 17.00 hodin a vyrobit si napří-

klad létajícího ptáka nebo větrník. Při nepřízni počasí se 
akce nekoná.

DDM TAKÉ PRO DOSPĚLÉ
V nabídce našich kroužků již několik let můžete najít i krouž-
ky pro dospělé. Jedná se především o jazyky, ovšem nechybí 
ani sporty, hudba či rukodělné kroužky. Nově máme v nabíd-
ce kroužků pro dospělé i Zumbu, kterou založil fitness trenér 
v polovině 90. let v Kolumbii. Zumba se skládá ze tří složek, jsou 
to: tanec, posilování a zábava, která je více spontánní, jelikož 
choreografie nejsou striktně dané a účastník má více prostoru 
pro osobní styl. Aktuálně nabízíme 11 kroužků pro dospělé, tak 
neváhejte a projděte si naši nabídku na webových stránkách: 
ddm-hp.cz.

CO NÁS ČEKÁ?

NOCOVÁNÍ
Mezi nejoblíbenější akce, které můžete najít v naší nabídce, 
bezpochyby patří Nocování. Z toho důvodu bychom vás rádi 
pozvali na Nocování v království Za sedmero horami. Akce 
bude volně inspirována oblíbenou pohádkou Shrek. Děti se 
mohou těšit na zábavný, tvořivý večer a spoustu zábavy! Akce 
se uskuteční z 11. na 12. listopadu v hlavní budově DDM. Více 
informací a možnost přihlášení na akci najdete na našich 
webových stránkách: ddm-hp.cz. Na viděnou v království 
Za sedmero horami!

DÍLNA ŠITÍ
V sobotu 12. 11. od 10.00 do 14.00 
hodin u nás proběhne oblíbená 
Dílna šití. Budete mít možnost 
si ušít výrobek dle vašeho vku-
su a zároveň se v případě po-
třeby poradit s vedoucí dílny 
Lenkou Kocourkovou. Na akci 
rádi přivítáme jak rodiče, tak 
děti od osmi let. Z důvodu 
omezené kapacity je nutné 
přihlášení, které můžete provést 
na našich webových stránkách: 
ddm-hp.cz.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Sobota 12. 11. u nás bude ve znamení dílni-
ček a akcí, jelikož nás bude čekat i dílna na adventní kalendář. 
Ta bude navazovat na Dílnu šití, takže budeme začínat ve 14.00 
a končit v 17.00 hodin. Na dílně budete mít možnost vyrobit 
si originální adventní kalendář, který určitě vykouzlí úsměv 
na tváři! Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem 
přihlásit. Můžete tak učinit opět prostřednictvím našich webo-

vých stránek.

ADVENTNÍ VĚNCE
I tento rok pro vás máme připra-

venou dílnu, na které si budete 
moci vytvořit adventní věnec 
přesně podle vašich představ 
tak, aby co nejlépe doplňo-
val vánoční atmosféru u vás 
doma. K dispozici budete mít 
spoustu ozdob a variant svíček 
či doplňků, které budete moci 
použít. Dílna se bude konat 
25. 11. od 15.00 do 20.00 
hodin, abyste měli na první 

adventní neděli již všechno 
připravené a nachystané. Na akci 

je nutno se předem přihlásit, 
můžete tak učinit prostřednictvím 

našich webových stránek, kde najdete 
i všechny další potřebné informace.

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.
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MUMRAJ

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

Milé rodiny a sousedé,

podzim už nás zahalil listím a my se pomalu 
všichni těšíme na Vánoce. Pojďte se společně 
na tento čas naladit tvorbou keramických 
betlémů, svícnů či andělů nebo se zapojte 
do výroby vánočních věnců pro radost seniorům. 

Přejeme hřejivý podzimní čas.

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

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

 

BURZA HRAČEK 
A DĚTSKÝCH POTŘEB

4. 11., 15.00–18.00 hod.

Příjem věcí do prodeje:
3. 11., 9.00–12.00 a 18.00–20.00 hod.
4. 11., 9.00–12.00 hod.

Výzva: Darujte a podpořte

Nebaví vás připravovat věci na burzu a jste 
fandy recyklace? Darujte je nám a my 
to za vás rádi uděláme. Věci na podporu 
můžete nosit po–pá 8.00–13.00 hod. + út 
15.00–18.00 hod.

AKCE PRO CELOU RODINU 

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY  
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
11. 11., 17.00–18.15 a 18.15–19.30 hod., 
12. 11., 9.30–10.45 a 10.45–12.00 hod., 

Díky unikátní pomůcce, závěsné síti, 
zažijete pohyb jinak. Slibujeme zábavu při 
cvičení, dávku adrenalinu i relaxu. 

Lektorka: Daniela Križeková
Cena: 200 Kč/75 min.

VĚNCE PRO RADOST SENIORŮM
od 7. 11.

Pojďme společně i tento rok potěšit po-
černické seniory. V Mumraji si po  

předchozí rezervaci vyzvednete veškerý 
materiál, který zajišťuje Úřad MČ Praha 
20. Věnce z vašich rukou poputují do do-
movů místních seniorů.  
Informace najdete na: www.domumraje.cz.

VÁNOČNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
15. 11. od 18.00 do 19.30 hod.

Toužíte si vyrobit vánoční dekoraci pro 
váš domov nebo chcete udělat radost 
originálním dárkem? Právě na vás čeká 
keramický podvečer, kde budeme tvořit 
betlémy, svícny nebo anděly.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

SETKAVÁRNA
13. 11. od 15.30 do 17.30

Chcete se seznámit a vzájemně si pomoci?
Přijďte k nám probrat tato témata:
•  vzájemné hlídání dětí
•  domškoláctví
•  jak ještě lépe začlenit Ukrajince

Více informací u Hanky: 728 616 197

HRAVÁ HERNA

HRÁTKY S MONTESSORI
2. 11. od 9.30 do 11.30 hod. 
(hrátky od 9.30 do 10.15 hod.)

Přijďte zažít výchovný koncept Mon-
tessori, který podporuje dětskou důvěru 
a nás dospěláky vede k tomu, abychom 
dětem nebránili v procesu učení. Vhodné 
pro děti od 20 měsíců.

Lektorka: Michaela Nehasilová
Cena: 100 Kč/rodina

POVÍDÁNÍ O SPÁNKU
16. 11. od 9.30 do 11.30 hod. 
(povídání od 9.30 do 10.15 hod.)

Máte doma děti od 1 do 3 let, které mají 
potíže se spaním? Přijďte si popovídat 
s Lucií, která přesně ví, o čem je řeč.

Lektorka: Lucie Horešovská Chrástecká 
Cena: 100 Kč/rodina

SEMINÁŘE*

VÝCHOVA BEZ NÁSILÍ
8. 11. od 19.00 do 22.00 hod.

Zážitkový seminář, kde si budete moci 
vyzkoušet různé přístupy a strategie tak, 
aby naše výchova nebolela ani nás, ani 
naše děti.

Lektorka: Adéla Klingelová
Dotovaná cena: 100 Kč

VÁNOČNÍ CUKROVÍ JINAK  
– JDE TO I ZDRAVĚ?
23. 11. od 18.30 do 20.30 hod.

Na předvánočním setkání s Veronikou 
si budeme nejen povídat, ale především 
tvořit, a hlavně ochutnávat různá zdravá 
těsta na cukroví.

Lektorka: Veronika Hanzlíková
Dotovaná cena: 180 Kč

PODPŮRNÁ SKUPINA 
PRO MAMINKY, KTERÉ 
ZRADILA PSYCHIKA 
2. 11., 16. 11. a 30. 11.

Máte pocit, že nikdo nechápe, jak se 
cítíte? Nemáte s kým sdílet náročnou 
situaci v mateřství? Zveme vás na otevře-
né setkání žen, které zažily poporodní 
trápení nebo mu právě teď čelí. Setká-
ní probíhají 1x za 2 týdny, ve středu 
od 16.00 do 17.30 hod. 

Vstupné: 70 Kč (dítě můžete mít s sebou) 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
V MUMRAJI
5. 12., od 9.00 do 12.00 hod.  
(program je 30 min.)

Máte doma mrňousky, kterým byste rádi 
dopřáli nadílku bez slziček a strašení? 
U nás to jinak neumíme. 

Vstupné: 70 Kč/dítě

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
K VÁM DOMŮ
5. 12. - od 16.30 do 20.00 hod.

Užijte si nadílku v pohodlí vašeho domova. 
Zn.: Náš hodný čertík děti nestraší.

REZERVACE obou Mikulášů: 
775 720 585, 
hana.schovancova@domumraje.cz
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od 27. 11 .
otevřeno každý den 10-17 hod.

(: změna otevírací doby vyhrazena podle možností správce :)

ADVENT
ve svépravické kapličce

Šanovská ulice, Svépravice - Horní Počernice

KOSTEL  
V LISTOPADU
Listopad je nejen měsícem padajícího listí, ale také 
měsícem, který je zarámován církevními svátky.

Na začátku měsíce si připomínáme 
všechny svaté (1. listopadu), na které 
navazuje vzpomínka na všechny zemře-
lé, lidově řečeno dušičky (2. listopadu), 
na konci měsíce slavíme začátek adventu 
(24. listopadu).

Ale rozumíme tomu, co vlastně tyto 
svátky znamenají, jaké je jejich posel-
ství? 

Začátek slavení svátku Všech sva-
tých sahá až do 4. století, kdy východní 
křesťané začali slavit připomínku všech 
mučedníků, vyhnanců a dalších lidí 
trpících pro víru v Krista. Tehdy se 
tento svátek slavil ve velikonoční době 
(13. května). V Římě se slavnost všech 
mučedníků začala slavit 13. května 609, 
jako výročí dne posvěcení římského 
Pantheonu, který byl původně chrá-
mem všech olympských bohů. Chrám 

byl nově zasvěcen Panně Marii a všem 
mučedníkům. Od 8. století se v Irsku 
a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit 
svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 
1. listopadu. Toto datum se prý ustálilo 
proto, že u Keltů začínal v tento den 
nový rok. Skutečnost je spíše ta, že 13. 
květen nebyl v Římě vhodný pro velkou 
slavnost, vzhledem k tomu, že to bylo 
období přede žněmi, kdy se již projevo-
val nedostatek potravin. Papež Řehoř IV. 
(827—844) přeložil oslavu ze 13. května 
na 1. listopad. 

Slavnost Všech svatých je tedy svátek, 
kdy si připomínáme nejen ty, kdo trpěli 
pro víru v Krista, ale všechny křesťany, 
kteří nás již předešli. Navazující Památ-
ka všech zemřelých, je už vzpomínkou 
na všechny zesnulé. Ať již byli křesťané, 
nebo nebyli. 

Oslava těch, kteří dosáhli Božího králov-
ství i následná připomínka všech našich 
blízkých zemřelých nám nejen připomíná 
pomíjivost lidského života, ale i naději 
na budoucí setkání a vděčnost na naše 
rodiče, prarodiče a všechny blízké. Svíce, 
květiny, věnce, jsou symbolem života, 
který překračuje i bránu smrti.

Listopad je měsícem, kdy něco končí 
a něco nového začíná. Začátek adventu je 
nejen začátkem nového církevního roku, 
ale je to čas, kdy můžeme znovu nově 
očekávat příchod Spasitele a radostnou 
naději vánočních svátků. Však také slovo 
advent je z latiny a znamená příchod. Je 
to čas, kdy se můžeme více věnovat sami 
sobě, to je ztišení, rozjímání a přemýš-
lení nad smyslem Vánoc. Zajímavé je, 
že v adventní době se v kostelích čtou 
jak prorocké texty zaslíbení příchodu 
Mesiáše, tak i novozákonní texty při-
pomínající jeho druhý příchod. Advent 
je znamením toho, co bylo i toho, co 
teprve bude. 

A tak vlastně svátek Všech svatých 
i advent mají mnoho společného. Je to 
oslava konce i začátku nového živo-
ta. Protože smrt patří k životu a život 
ke smrti. Lidský život i smrt jsou spoje-
ny s očekáváním vzkříšení, tedy s novým 
budoucím adventem.

Petr Procházka,  
farář Evangelické církve metodistické

CÍRKEV

Sobota 5. 11. 2022. Start ve 13:30 hod.  
Louka u ZŠ Ratibořická
S sebou: draka, buřty,  
teplé oblečení a dobrou náladu. 
Teplé nápoje zajištěny.
Kreativní větrná dílna s DDM přímo  
na louce v centru dění. Za 30,-.

Městská část Praha 20 ve spolupráci  
s Domem dětí a mládeže Vás zvou na

DRAKIÁDU
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CÍRKEV

ZAŽÍT KŘOVIŇÁK JINAK
První ročník Zažít Křoviňák 
jinak proběhl v dešti, což 
nebylo zrovna vítané, ale 
určitě nás to jako organizátory 
různých aktivit v novějších 
prostorách zámku zocelilo. 
Vystoupila kapela Oboroh, 
písničkář Benjamin Drápal, 
odvážné Ukrajinky nebo děti 
s dramatickou vložkou.

O týden později si již po sedmé zakopali fotbalisté 
o putovní pohár v Počernické kopačce. Z Horních 
Počernic se přihlásil tým z Life Church (2. místo) 
a za ECM Černí Baroni (3. místo). Moc gratulujeme!
Jako farnost chceme pořádat v prostorách kavárny 
pro ekumenu či širší veřejnost různé aktivity a semi-
náře. 

V listopadu chystáme např. modlitební setkání 
na Červenou středu 23. 11. od 18.00 hodin a jako 
každý rok Vyrábění adventní dekorace.

Dále chystáme promítání seriálu The Chosen 
a kurzy Manželské večery. Pro případný zájem o více 
informací napište na: horni.pocernice@umc.cz. 

Dominika Kružíková, 
Evangelická církev metodistická
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LÉTA PÁNĚ 1322 – 2022
– 700 LET ČERTOUS –
ANEB CO PROZRADILY
KRONIKY – 2. ČÁST
Vážení čtenáři, v minulém čísle našeho 
Zpravodaje jsme ze sedmisetleté historie 
Čertous stačili podat informace z obecní 
kroniky Hořejších Počernic a Čertous 
zhruba z necelé poloviny tohoto období – 
do konce šestnáctého století.

A poslední poznámka k uvedené při 
o majetek – tzv. maškovský grunt, praví:

„A tak vesele proces poháněl se slušným 
nákladem za pomoci prokorátorů čili teh-
dejších advokátů až do polovice září 1601.“

A co se týká nákladů té pře, kronika 
pojednává takto: „Však stál proces ten obě 
strany krásné peníze, mistři své vydá-
ní pod výpis v purkrechtní knize takto 
poznamenali – suma nákladem v týž dvůr 
264 kop, 55 gr, 4 des.“

A jak dál šel čas, poznamenává kronikář 
F. V. Veselý: „Páni mistři osadili dvůr svůj 
šafářem a drželi při dvoře panském dráh-
ně zvířectva hospodářského. Až do bitvy 
bělohorské schází podrobné poznámky 
o dvoře tom v knize purkrechtní, zato 
tamtéž dočetl jsem se mnohého, což svěd-
čilo o zámožnosti sedláků počernických 
tak při prodeji gruntů zanecháno v Hořej-
ších Počernicích.“ A následuje podrobný 
soupis zvířectva na jednotlivých gruntech.

V dalších letech byla naše země pozna-
menána válkou císaře Rudolfa II. se svým 
bratrem Matyášem – ta válka ani naše 
vesnice nešetřila. O tom svědčí poznámka 
kronikáře: „1. května 1608 přišli rychtář 
a sousedé Hořejších Počernic do kole-
je se stížností, že se u nich a ve dvoře 
panském v Čertousích tři praporce čili 
300 jízdného vojska přespolního položilo, 
kteříž nepřestávajíce na tom, čím se jim 
poddaní sami dle možnosti své propůj-
čují, natoliko slepice a jiný dobytek jim 
bijí, ale i do zamčitých pokojů moci se 
dobývají, zámky urážejí, z truhel šaty 
a jiné svršky berou, je bijí tak, že někteří 
z poddaných nemohouce jich ukrutné 
moci odolati, ze statků a gruntů svých 
museli utíkati. Dvůr Trčouský trpěl me-
zitím od nebezpečného sousedství vojsk 
Matyášových velice.“ 

Tyto nepříjemnosti v podání uherských 
vojsk skončily až po korunovaci Matyáše 
českým králem v r. 1611.

„Roku 1614 koupil za 24 kop míšeň-
ských statek Chvaly, tvrz a ves s dvorem 
poplužním a dvůr poplužní v Čertousích, 
při nichž bylo 20 lánů rolí a devět osed-
laných poddaných (tři s koňmi) a sprave-

dlnost (plat) na vsi Svépravice Eustachius 
Betengel z Neuenperka.“

Události o pár let později kronikář 
popisuje takto: „V nešťastném roce 1620 
dne 8. listopadu stala se bitva bělohorská, 
dne 9. listopadu 1620 zimní král Bedřich 
s královnou Alžbětou probil se z Prahy 
a ještě téhož dne dorazil do Nymburka.“ 

Po bitvě na Bílé hoře nastalo ne-
chvalně známé období rekatolizace, 
řízené novým českým králem a římským 
císařem Ferdinandem II. V té době se 
nedostávalo u nás českých duchovních, 
z čehož profitovali především jezuité. Ti 
také roku 1622 získali od Ferdinanda II. 
Karlovu univerzitu a do konce třicetileté 
války také většinu univerzitních kolejí 
v Čechách a na Moravě.

Následující léta popisuje kronikář takto:
„A tak jak po celé milé vlasti, tak 

i u nás zde zavládla hrůzovláda cizácká 
a kde dříve vzdělaný probošt s předky 
našimi vlídně zacházeti musel, tu nyní 
sveřepý Němčík lid poddaný řetězy a klá-
dou sužoval. A utrpení toho všeho nebyl 
již konec, nebo v počátku byla teprvá 
děsná válka třicetiletá... a daleká byla 
ještě k vpádům vojsk saských a švédských 
traplivá doba.“

Pokud jde o naše obce, kronika říká: 
„Stalo se postoupení dne 14. listopadu 
1622 dle dekretu knížete z Lichtenštejna 
k rukám patera Šimona na místě koleje 
Jezuitské u sv. Klimenta na Starém Městě 
pražském a těmto jezuitům dány jsou 
k užívání Počernice Hořejší s dvorem 
Trčouským. V Čertousích a v Počernicích 
za správy Milosrdných bratří (1620-1622) 
nenastaly vyjma utrpení od německého 
úředníka žádné pozoruhodné změny. 
Roku 1626 dne 26. ledna prodali, nechtíce 
v Čertousích držeti dvorů, jezuité dvůr 
svůj v Čertousích (č. 1) tomuto Matěji 
Uzlarovi a jeho manželce Alžbětě, dříve 
ovdovělé Maškové.“ 

„Hrozné svízele nastaly však před-
kům naším, když Švédové vedení jsouce 
znamenitým jejich velitelem Bannerem 
společně se Sasy přitáhli ku Praze v roce 
1634. Od Prahy odrazil nepřátele velitel 
císařský Colloredo, načež Švédové odtáhli 
k Nymburku, po cestě zle řádíce a ko-
nečně Nymburku s velkým krveprolitím 
dobyli. Roku toho odděleny Počernice 
a Čertousy od správy jezuitů pražských. 
Stalo se totiž, že kardinál, arcibiskup 

pražský, hrabě Arnošt Vojtěch z Harra-
chů, měl velký spor s jezuity pro školskou 
otázku, který soustředil se v boj o semi-
nář a univerzitu.“

„V roce 1640 vypáleny byly také Počer-
nice Hořejší. Dočítáme se v purkrechtní 
knize, že vyjímaje gruntu Vaníčkovského, 
Doušovského, Velíkovského, Mlynářov-
ského a Ptáčovského všechen majetek 
koleje císaře Karla IV., jak v Počernicích, 
tak i v Čertousích, byl spálen a zruinován. 
Konečně 3. listopadu 1648 mír uzavřen 
po třicetiletém války konání.“

Rok 1652 se v dějinách našich obcí 
stal zvláště významným tím, že jezuitský 
řád se stal nad všemi obcemi jedinou 
feudální vrchností. Jednota byla naruše-
na pouze tím, že obce Horní Počernice 
a Čertousy podléhaly ekonomické správě 
michelské a obce Chvaly a Svépravice 
správě uhříněveské.

Z dalších let se z kroniky Hořejších 
Počernice a Čertous dočítáme: „Zmínili 
jsme se již, že císař Leopold I. z obzvlášt-
ní nejmilostivější péče uzavřel a nařídil 
l. p. 1699, aby se roztroušené vesnice a jiné 
příslušenství univerzitní prodaly, za utrže-
né peníze pak aby se pro univerzitu velký 
statek nakoupil. Univerzita strživši peníze, 
hleděla povznésti nejprve též statky zane-
chané a zdá se, že v létech hned následují-
cích přikročeno k opravě dvora panského 
v Čertousích, jenž ku sklonku stol. XVII. 
na staveních byl schátralý. V roce 1751 
rozděleny byly Čechy na 16 krajů, vesnice 
naše však ostaly stále jak od XIII. století 
v kraji Kouřimském. Šest let potom, roku 
1756, pruský král Fridrich II. začal opětně 
proti císařovně Marii Terezii válčiti, 
porazil vojsko císařské 1. října u Lovosic 
a z jara roku 1757 vtrhnul s mocí velikou 
opět do Čech a sice až ku Praze. Po velké 
bitvě u Štěrbohol byly vesnice naše opět 
spustlé neboť dočítáme se v purkrechtní 
knize Tom II, že po této válce byly grunty 
na Cvrčkově, Vaníčkovský, Šnejdárovský, 
Doušovský, Průšovský i Míšenský zcela 
spustlé a ostatní nacházely se v tak špat-
ném stavu, že rolníci mnozí z nich utíkali, 
ano mnozí i arestem byli pokutováni, aby 
z nich nezběhli.“

„V roce 1784 Horní Počernice měly 
55 čísel domovních a Čertousy 4 čísla 
náležitá k dominiu Michle a 8 čísel k do-
miniu Chvala, kteráž se dle archivu fary 
Chvalské na 12 čísel rozmnožila. V roce 
1780, dne 29. listopadu, po čtyřicetiletém 
panování zemřela Marie Terezie a u vládu 
samostatnou uvázal se císař Josef II.“

A na dalších četných stránkách 
této kroniky se popisuje proces dělení 
a evidence majetků a polností v celých 
Čechách, Horní Počernice a Čertousy 
nevyjímaje. Kronikář o tom píše mj. toto: 
„Ze stavení dvora Čertouského povstalo 
opět č. 1, kde je dosaváde, i nezměněné 
ostalo č. 20 (ovčín), znova postaveno bylo 
č. 19 a 20 a ze chlévů povstala nyní zru-
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šená již č. p. 15, 16, 17 a 18 tam, kde nyní 
jsou byty čeledě náchlební a část chléva, 
nynějšího znovu zřízeného dvorce  
č. 1 v Čertousích.“ 

Kronikář pak píše i o velkých majet-
kových přesunech v Čertousích, mezi 
kupujícími se objevuje i jméno Alois 
Eypert, který daroval zvonek do zvoničky 
na čertouské návsi. Ten však dnes mu-
síme nahradit novým zvonem, neb onen 
darovaný byl v minulých letech ukraden. 
Mezi dalšími kupujícími se na str. 82 této 
kroniky objevují u č. p. 19 jména Josef 
a Františka Stárovi, ale také František 
Vítězslav Veselý, autor této kroniky, ale 
zejména říšský poslanec ve Vídni za Kou-
řimský kraj. I další bezpočet stránek 
kronikář věnuje majitelům jednotlivých 
usedlostí v Čertousích. 

V původních obcích Horní Počerni-
ce a Čertousy byla v roce 1774 zřízena 
jednotřídní škola triviální o dvou oddě-
leních. A v letech 1780 – 1790 byla přes 
obce Chvaly, Horní Počernice a Čertousy 
vybudována státní tzv. císařská silnice, 
která měla tehdy strategický vojenský 
význam jako spojení Prahy s pohranič-
ním územím za Náchodem. Ta silnice 
poněkud změnila tvářnost Čertous tím, 
že šla přímým směrem a zrušila dosavadní 
oblouk v Čertousích, kde se dodnes říká 
„Na staré silnici“. A mezi jinými kronikář 
uvádí: „Grunt ten jenž konskribován byl 
č. 40 v Hořejších Počernicích s výměrem 
47 jiter,. V roce 1817 František Velík pro-
dal Janu Uzlovi, dědu nynějšího vlastníka. 
Grunt týž počátkem nynějšího století 
jmenoval se Velíkovský.“    

Po rozsáhlém a neuvěřitelně podrobném 
popisu všech tehdejších majetkových kro-
ků v Čertousích kronikář dále popisuje 
vývoj událostí mj. takto:

„Na paměť uvádím že v čase březnové 
revoluce 1848 i ve zdejších obcích zřídila se 
národní garda počtem 40 z Hořejších Po-
černic a 10 z Čertous, celkem 50 mužů s 1. 
poručíkem, nadporučíkem Frant. Župan-
ským a setníkem Šedivým, praporeční-
kem a bubeníkem. V témže roce měly již 
Čertousy 25 domů se 136 obyvateli, roku 
1870 pak 31 domů s 269 obyvateli, roku 
1880 již 34 čísel popisných, z nichž ale de-
vět bylo sloučeno s 320 obyvateli a sice 156 
mužských a 164 ženských a na užitkovém 
zvířectvu 42 koňů, 134 kusů hovězího, 44 
vepřového, 34 koz a 24 úlů.“

„Po novém rozdělení a po zrušení kraje 
Kouřimského připadly v r. 1852 spojené 
na to v jednu politickou obec Hořejší 
Počernice a Čertousy v obvod okresního 
hejtmanství a okresního soudu Karlínské-
ho kraje pražského.“ Dále kronikář uvádí 
seznam bývalých starostů a radních spo-
jených obcí Hořejších Počernic a Čertous 
od roku 1850. Seznam uvádí k padesátce 
jmen, mj. pánů Uzla, Vojáčka, Wunsche 
- Zdeborského, Nolče, Boháčka, Velíka, 
Karkovského, Ferdinandiho a další. Stra-

na 156 této kroniky také uvádí významný 
fakt, když „Počínaje rokem 1881 jest 
v kaž dé z obou osad k spravování osadní-
ho jmění zřízené místní zastupitelstvo.“ 

Dne 4. října 1874 byl zahájen provoz 
jednokolejné železniční trati Severozápad-
ní dráhy Praha – Lysá nad Labem a naše 
obce měly od té doby ze zřízeného nádraží 
přímé spojení po železnici.

„Svaz dobrovolných hasičů spojených 
obcí Hor. Počernice a Čertousy na osla-
vu 40letého panování J. V. císaře a krále 
Františka Josefa I. v roce 1888 založený, 
čítal při valné ustavující hromadě dne  
2. prosince 1888 21 činných členů.“

V kronice se objevují i první novino-
vé výstřižky pojednávající o událostech 
v Čertousích: „Ze Chval-Počernic dne 5. 
září: milou a vzácnou návštěvou byli jsme 
dnes překvapeni. Jako hosté říšského po-
slance pana Vítězslava Veselého, statkáře 
v Čertousích, zavítali k nám poslanec 
p. Gustav Eim a jeho přítel, chorvatský 
vlastenec a politik dr. David Starčevič.“

Významným pro Horní Počernice 
a Čertousy byl rok 1895. Byla postavena 
nová školní budova nákladem 25 400 
zl., jenž zjednán půjčkou v celkové výši 
30 000 zl. u Zemské banky, splatný v době 
50 let. Pozemek pro tento účel byl zakou-
pen od p. starosty Jana Uzla za 2 800 zl.

O sčítání obyvatelstva a zvířectva ke dni 
31. prosinci 1900 pojednává kronika 
takto: „Sečtlo se 336 obyvatel, tudíž 
o pět méně nežli před 10 léty, a sice 315 
katolíků, 2 evang. aušp. vyznání, 1 unitář 
a 18 židů, vesměs Čechů, z nichž umělo 
čísti a psáti mužských 133, ženských 140, 
neumělo čísti a psáti 33 mužů a 30 žen.“

Rokem 1906 jsou jako vlastníci panské-
ho dvora v Čertousích evidováni manželé 
Stárovi, předchůdci dnešních vlastníků, 
kteří tento majetek odkoupili od Františ-
ka Vítězslava Veselého.

Kronika psaná F. V. Veselým končí 
rokem 1907. Text na následující straně 
s číslem 274 obsahuje malebným písmem 
záznam o předání kroniky takto:

„Za úřadu slovutných pánů slawného 
zastupitelstwa spojených obcí Horních Po-
černic a Čertous podruhé odevzdány jsou 
tyto paměti v r. 1907 shromážděnému za-
stupitelstvu z rukou p. Jaroslava Horáčka, 
starosty obce a slovutné sestry jeho ovdo-
vělé Mp. Anny Veselé po v pánu zesnulém 
p. Vítězslavu Veselém, býv. majiteli deskov. 
statku, místnímu starostovi v Čertousích, 
býv. poslanci na říšské radě, náhradníku 
rakouské delegace, čl. okresní šk. rady 
a obecního zastupitelstva atd. – atd.“

Dále pokračuje kronika písmem nového 
kronikáře, místního učitele a člena zastu-
pitelstva Bedřicha Srba. Nový kronikář 
se na dalších stránkách věnuje především 
školské problematice a popisu obecních 
slavností i státních svátků, přičemž se 
vrací i do let minulého – devatenáctého 
století. Ovšem bez podstatnějších pozná-

mek o obci Čertousy. Snad jen poznámky 
o značné podpoře pánů Františka Vítěz-
slava Veselého a Leopolda Zdeborského 
pro školské potřeby a vybavení knihovny 
pro žáky připomínají oba významné obča-
ny Čertous. Velmi podrobně pak kronikář 
popisuje průběh diskuse a úvahy staveb-
ního charakteru, kterak nejlépe vyhovět 
potřebám školství pro obě obce Horní 
Počernice i Čerstousy, včetně výběru 
nejvhodnějšího pozemku. Jak to nakonec 
dopadlo, dozvědeli jsme se již z kroniky 
F. V. Veselého o velké školní budově, dnes 
v ulici Bártlově, z roku 1895. 

Otiskem novinových zpráv, obecních 
vyhlášek a kandidátní listinou k volbě 
obecního zastupitelstva 29. března 1931 
tato kronika končí.

Abychom ale dovedli zprávy o posled-
ním vývoji v Čertousích do současnosti, 
použijeme informace z knihy o Horních 
Počernicích vydané městskou částí Praha 
– Horní Počernice v roce 2002.

V červnu 1927 byl zrušen karlínský 
okres a ze zbytků venkovských obcí býva-
lého karlínského a smíchovského okresu 
byl vytvořen nový okres „Praha – venkov“ 
se sídlem na Smíchově. Sem byly zařaze-
ny i naše obce, mimo jiné spojené Horní 
Počernice s Čertousy. K tomu provedla 
obec Horní Počernice přečíslování domů 
v Čertousích v roce 1935. 

Závěrem připomenu jen dvě události, 
které se týkaly zemědělských staveb v pů-
vodní obci v Čertousích po druhé světové 
válce. Stejně jako jiné statky původně 
držené svými historickými vlastníky, 
byl i tento majetek, včetně statku a polí 
rodiny Stárů, po roce 1948 bez náhrady 
vyvlastněn a majitelé násilně vystěhováni. 
K nápravě tohoto stavu došlo až po Lis-
topadu 1989, kdy byl odstraněn totalitní 
režim a naše země se začala řídit novými 
demokratickými reformami. A jed-
na z nich, restituční zákony o nápravě 
majetkových křivd z období komunismu, 
pomohla k návratu spravedlnosti a obnově 
ukradeného soukromého majetku zpět 
do rukou původních vlastníků. A tak mj. 
rodina Stárova ze svého bývalého země-
dělského statku vybudovala dnešní hotel 
s restaurací a dalšími službami.

Vážení čtenáři, končím svoji práci 
nad rozsáhlou obecní kronikou Hořej-
ších Počernic a Čertous. Snažil jsem se 
připomenout všechny významné události 
vývoje posledních 700 let. Snad se mi to 
podařilo. 

Pokud jsem snad něco opomenul, nebo 
dostatečně nezvýraznil, pak budu rád, 
když historie znalí naši spolu občané tuto 
práci ve dvou vydáních našeho Hornopo-
černického zpravodaje doplní.

Děkuji vám za pozornost.

Ivan Liška,  
kronikář
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Devátý ročník svatoludmilského 
hudebního festivalu je za námi. Stal se 
již neodmyslitelnou součástí podzimního 
kulturního dění v Horních Počernicích. 
Letošní ročník zachoval strukturu koncertů 
pořádaných střídavě v kostele sv. Ludmily 
a v sále Chvalského zámku během tří pátků 
měsíce září. Záštitu nad pořádáním festivalu 
převzal starosta MČ pan Mgr. Petr Měšťan. 

Na zahajovacím koncertu 16. září 2022 v kostele sv. Ludmily vystoupila 
varhanice Linda Sitková s hobojistkou Jaroslavou Čihákovou Taja-
novskou s programem, který představil chvalské varhany jako nástroj 
sólový a také jako nástroj doprovázející sólový hoboj.

Mimořádným zážitkem bylo vystoupení Londýnského flétnového 
kvarteta i Flautisti v sále Chvalského zámku 23. září. Členky tohoto 
souboru založeného v roce 2009, které pocházejí z České republiky, Ra-
kouska a Dánska, se potkaly při studiu na londýnské Royal College of 
Music. Nápaditý program zahrnoval skladby šesti staletí, od středověku 
až po současnost, který byl interpretován na víc než 50 flétnách pochá-
zejících z období renesance, baroka a samozřejmě také ze současnosti. 

Letošní ročník festivalu uzavřelo vystoupení souboru Ad vocem 
s uměleckým vedoucím a loutnistou Přemyslem Vackem a sopranistkou 
Annou Hlavenkovou s programem nazvaným Svět mezi zemí a nebem 
v centru Evropy 17. století. 

Pořadatelem festivalu je Farnost Chvaly spolu s Chvalským zámkem. 
Realizace by nebyla možná bez štědré finanční podpory MČ Praha 20. 
Jsme vděční také všem ostatním podporovatelům, k nimž patří P3 Park 
Horní Počernice, Restaurace Sezóna, květinářství Belle rose, Newton 
Media a Pekařství Moravec. Věříme, že všichni, kteří některý z koncer-
tů letošního festivalu navštívili, si odnesli hluboký hudební zážitek a že 
na koncerty zavítají i během dalších ročníků v příštích letech. 

Za organizátory: Pavel Jansa

HUDEBNÍ FESTIVAL  
U SV. LUDMILY  
LETOS JIŽ PODEVÁTÉ

Varhanice Linda Sitková u chvalských varhan (foto: J. Rezek)

Londýnské flétnové kvarteto i Flautisti po svém koncertu 
23. září 2022 v sále Chvalského zámku (foto: J. Rezek)

Soubor barokní hudby Ad vocem a sopranistka Anna Hlavenková vystoupily na zá-
věrečném koncertu festivalu 30. 9. 2022 v kostele sv. Ludmily (foto: J. Rezek)
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V POMOCI NEPOLEVUJEME

I v novém školním roce pokračujeme 
v našich charitativních sbírkách. Stejně 
jako na jaře, kdy jsme během několika 
akcí nasbírali přes 140 000 Kč, jsme 
zaměřili svoji pozornost hned v první 
sbírce na pomoc Ukrajině. Tentokrát 
odešlo na účet ambasády těžce zkoušené 
země 13 885 Kč. Už nyní ale chystá-
me další podobné aktivity, abychom 
pomohli, jak jen můžeme.

UŽ ZASE CESTUJEME

Během října vycestovalo několik skupin 
našich žáků se svými pedagogy do různě 
vzdáleného zahraničí a také s různými 
cíli. Nejblíže to měli ti, kteří se vydali 
na výměnný zájezd do slovenského Pop-
radu. SSOŠ Tatranská akadémia je naším 
dlouholetým partnerem a vždy připraví 
skvělý a zábavný program, což se potvr-
dilo i tentokrát. Všichni si užili nejen 
Poprad, ale například i horskou turistiku 
ve Vysokých Tatrách.

Do Francie se vypravili především ti 
žáci, kteří se učí francouzsky. Kromě 
Avignonu, Marseille, Pont du Gard či 
Arles si prohlédli i část Monaka a sa-
mozřejmě nahlédli i do kasina, byť jen 
do jeho předsálí.

Na daleký sever, až do Finska vyjel už 
sehraný tým studentů, kteří jsou součástí 
mezinárodního projektu Global Goals 
Ambassadors. Tentokrát se během tý-
denního pobytu věnovali s týmy z dalších 
evropských zemí především tématům 
snižování nerovnosti a rovnoprávnosti 
pohlaví.

OCENĚNÍ SPORTOVCI

V pondělí 3. října se Brožíkova síň Staroměstské radnice stala svědkem velkého 
triumfu našich sportovkyň. Reprezentantky naší školy převzaly během slavnostního 
setkání pohár určený vítězkám POPRASKu 2021/22, tedy Poháru pražských střed-
ních škol. V loňském školním roce se do individuálních i týmových soutěží zapo-
jilo přes pět tisíc středoškoláků v patnácti vyhlášených soutěžích. Naše dívky byly 
v součtu všech bodů nejlepší z 63 zúčastněných škol, dvanáctí chlapci měli dokonce 
83 konkurentů.

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ  
V BÁRTLOVCE

Hezkou tradicí se stala návštěva našich „in-
tráků“ ve SZŠ Bártlova. Každoroční Svato-
václavská pouť, kterou pro malé kamarády 
připravili, měla opět velký úspěch. Všem 
se líbilo malování na obličej, vybarvová-
ní omalovánek i pohybové aktivity. Celé 
odpoledne vládlo nejen slunečné počasí, 
ale především výborná nálada. Už teď se 
těšíme na společné čarodějnice.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ŠKOLY

V týdnu 12. 9. – 16. 9. 2022 jsme vyjeli my, třída 1. A našeho 
gymnázia, společně s 1. B na adaptační kurz. Ten se konal 
ve Střelských Hošticích v Jihočeském kraji.

V pěti dnech pobytu jsme si užili sportov-
ní aktivity, turnaje v ping pongu a piš-
kvorkách a různé seznamovací a týmové 
hry. Vyzkoušeli jsme si spoustu aktivit, 
které jsme ještě neznali. Dostali jsme 
příležitost vyzkoušet si i herectví. Na po-
slední večer jsme ve skupinkách připravili 
divadelní scénky. U nacvičování i sa-
motných představení jsme si užili hodně 
legrace. U noční bojovky, která byla tak 
akorát strašidelná, jsme ve dvojicích zažili 
kromě zábavy i napětí. Protože počasí se 

příliš nevydařilo, plánovaný celodenní 
výlet se změnil v návštěvu místního mu-
zea, kde jsme se seznámili s historií města 
a životem v minulosti (nejvíce nás zaujal 
oddíl o vorařském řemesle). Zkrátka kaž-
dý den byl naplněný aktivitami. 

Je pravda, že nám asi více pršelo, než 
svítilo slunce, ale to nevadilo. I tak jsme 
si společný týden moc užili. Skamarádili 
jsme se, dozvěděli jsme se o sobě navzájem 
hodně věcí a teď si rozumíme a ve třídě je 
nám fajn.

Prima A

ADAPTAČNÍ KURZ  
VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH

ZÁJEZD DO ANGLIE

Naší první zastávkou bylo přímořské město Brighton. Zde jsme 
navštívili ta nejzajímavější místa; The Royal Pavilion, nejstarší 
akvárium a netradiční rozhlednu British Airways i360. Ráno 
po anglické snídani jsme se vydali na jedno z nejmystičtějších 
míst na světě – Stonehenge a dále do lázeňského městečka Bath. 
Třetí den jsme odstartovali prohlídkou jednoho z nejroman-
tičtějších hradů, Leeds Castle, poté přejezd do Canterbury. 
Třešničkou na dortu byl výlet na křídové útesy White Cliffs. 
Čtvrteční návštěva londýnského Versailles, Hampton Court 
Palace, a poté královského Windsoru, kde už probíhaly přípravy 
na pohřeb královny. Poslední den jsme se vydali do Londýna. 
Hlavní město jsme vzali letem světem, ale navštívili jsme spous-
tu památek. Tímto jsme ukončili poslední chvíle objevování 
Anglie a hurá domů.

A. Brustmannová, A. Kyselová, M. Zíková, 7. B

Stále plní dojmů se vracíme autobusem 
zpátky do Prahy z Anglie. Je to jako 
lusknutím prstu, co jsme nastupovali 
na trajekt směr Dover. 



34 | 35

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ZŠ RATIBOŘICKÁ

MUZIKÁL REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Poprvé padl návrh na vytvoření školního muzikálu už v roce 2018. Studenti 
našeho gymnázia se za pomoci MgA. Olgy Francové rozhodli pro inscenaci 
muzikálového filmu Rebelové. Z filmu jsme vypsali důležité pasáže a vytvořili 
si vlastní scénář. Vymysleli jsme tance na oblíbené písničky, paní profesorka 
Bačová nám pomohla s kulisami a začalo se nacvičovat.

Už v tomto roce měl náš muzikál, uve-
dený v rámci oslav 25. výročí založení 
gymnázia, velký úspěch. Dostali jsme se 
dokonce do soutěže Studentská Thalie, 
kde jsme vyhráli cenu za synergii. Naši 
práci ocenil dokonce i sám režisér pů-
vodního filmu Rebelové Filip Renč. 

Muzikál jsme po velkém úspěchu 
(i v hornopočernickém divadle) odložili 
stranou. Část studentů v této pauze na-
cvičila ještě muzikál Sametová mládež. 

Rebelové jsou ale jen jedni. A tak 
jsme se rozhodli náš oblíbený muzi-
kál obnovit. Našli jsme nové obsazení 
do rolí – náhradu za ty, kteří už na naší 
škole odmaturovali. Vymysleli jsme 
nové tance a přidali pár nových herec-
kých pasáží. 

Celkově se Rebelové hráli v horno-
počernickém divadle čtrnáctkrát. Naše 
poslední představení bylo 9. 9. 2022 
a myslím si, že jsme derniéru tohoto 

představení zahráli na jedničku. Sál byl 
naplněný do posledního místečka a za-
sloužili jsme si dokonce potlesk ve stoje. 
Pro mnoho z nás to bylo velmi emotivní 
vystoupení, jelikož jsme tento muzikál 
hráli naposledy před maturitou. 

Na celý herecký kroužek budeme moc 
rádi vzpomínat a doufám, že budou mladší 
studenti v divadle pokračovat. Myslím si, 
že jsme i utvrdili naši partu a zažili spoustu 
zábavných chvil. Vždyť kdo by nechtěl stát 
na pódiu v divadle plném fanoušků. 

Kateřina Marešová,  
oktáva B

STŘÍPKY ZE  
ZŠ RATIBOŘICKÁ
V září otevřela škola po dvouměsíční velké 
přestávce svou náruč a přivítala zpět žáky 
a učitele. Všichni jsme do školy vstupo-
vali s nevyřčenou otázkou: „Co si na nás 
letošní školní rok připravil?“ Brzy jsme 
však lehce vpluli do takřka běžného škol-
ního života. Nejprve jsme navázali na to, 
co nám přinášelo radost dříve a co nám 
bohužel chybělo v posledních letech. 

Na prvňáčky čekali parťáci z devátých 
tříd. Úvodní setkání brzy přešla v pozná-
vání školy při společné prohlídce. V prů-
běhu roku se malí a velcí kamarádi budou 
často scházet při různých příležitostech, 
ale již v září proběhly tzv. „malé tandemy“ 
1. C a 9. C. Deváťáci se stali průvodci 
prvňáků při fyzikálních pokusech.  

Po prázdninové přestávce také opět 
před školou potkáte Bibliobus. Nejen žáci 
školy, ale i další čtenáři mohou využít 
jeho služby, a to každou sudou středu 
od 9.30 do 11.00 hodin. 

Navázali jsme také na tradici pořádání 
stmelovacích kurzů pro šesté ročníky. 
Věříme však, že nejen v šestkách, ale 
i ve všech dalších ročnících budou třídní 
kolektivy výbornými parťáky, kteří spolu 
se svými učiteli prožijí příjemné chvíle 
při učení, poznávání a spolupráci, která 
k běžnému školnímu životu patří.  

Učitelé ZŠ Ratibořická

TERIBEAR  
HÝBE PRAHOU  
I BÁRTLOVKOU
Po dvou letech covidového zákazu se 
do Prahy opět vrátila sportovní cha-
ritativní akce Teribear hýbe Prahou. 
Tento rok proběhl již osmý ročník 
a naše škola se do tohoto charitativního 
happeningu, který pomáhá opuštěným 
a týraným dětem, zapojila už po druhé. 
Na pražskou Letnou, kde byla připra-
vena trať o délce 1 300 m, se vypravili 
žáci 5. A, 8. A a 9. A. I přes nepříz-
nivé počasí celkem společně oběhli 
nebo obešli 71 kol. Za každé kolo bylo 
připsáno 25 Kč. Dohromady žáci zdo-
lali vzdálenost 92,3 km a přispěli tím 
2 308 Kč. Všichni zúčastnění si tuto 
sportovně charitativní akci velmi užili 
a těší se na účast v dalším ročníku.

Eva Krejčová, 
učitelka

ZŠ BÁRTLOVA

PODZIMNÍ POUŤ
V pondělí 3. října se uskutečni-
la za krásného slunečného počasí 
v ZŠ Bártlova Podzimní pouť. Pro žáky 
ŠD připravili studenti SOŠ Lipí sta-
noviště, kde plnili zábavné a sportovní 
aktivity. Společně jsme si i zazpíva-
li a za splnění úkolů si žáci odnesli 
diplom a papírovou květinu. Všem 
vychovatelům a studentům děkujeme 
za příjemně strávené odpoledne.

D. Hasilová,  
L. Borová, 

vychovatelky
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ŠKOLY

ZŠ STOLÍŇSKÁ

ZNAČKY UŽ ZNÁME,  
NA KOLA SEDÁME!

Ve čtvrtek 22. září, 
za doprovodu vychovatelek ze 
školní družiny a školního klubu, 
proběhla na základní škole 
Chvaly akce s názvem „Malý 
cyklista”. Soutěže probíhaly 
ve skupinách, které byly 
namíchané z žáků 0. až 5. tříd. 
Nikdo neodešel s prázdnou 
a všichni zúčastnění dostali 
malou odměnu.

Cílem akce bylo děti poučit o tom, jak se bezpečně chovat v sil-
ničním provozu, jak v roli chodce, tak v roli cyklisty. Znát rizika 
pohybu po komunikaci, znát značky, správně užívat cyklistic-
kou přilbu, reflexní prvky (pravidlo vidět a být viděn), získání 
základního poučení o poskytování první pomoci a v neposlední 
řadě znát důležitá telefonní čísla tísňového volání.

Samozřejmě nechyběl ani praktický výcvik jako zvládnutí zá-
kladních dovedností na jízdním kole na našem krásném doprav-
ním hřišti, různé slalomy, test zručnosti a nesmíme zapomenout 
na závod v rychlosti na koloběžkách. Jak lze vidět z přiložených 
fotek, akce se velice povedla.

Martin Březina, ředitel
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27. září jsme si malou slavností 
připomněli velké výročí naší školy. 
Na místě historické budovy naší 
školy se v původním chvalském 
domě Kašpara Folprechta začalo 
vyučovat už v roce 1787. Slavnost 
zahájili svým vystoupením naši žáci 
a pak jsme společně vysadili u této 
příležitosti strom. K jeho kořenům 
jsme vložili láhev se vzkazem 
budoucím generacím. Poté si hosté 
prošli školní budovy, v našem 
muzeu si prohlédli historické 
školní pomůcky a učebnice a měli 
možnost prolistovat školní kroniky. 
Děkujeme všem za účast a těšíme 
se zase 27. září 2027, až si budeme 
připomínat 240 let. 

Učitelé a žáci chvalské školy

CHVALSKÁ ŠKOLA 
OSLAVILA 235 LET

ZŠ STOLÍŇSKÁ
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DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ HORNÍ 
POČERNICE – BÖSEL 2022
Ve čtvrtek 8. září ve večerních hodinách jsme vyrazili autobusem 
na cestu, jejíž cílovou destinací byla vesnička na severu Německa 
jménem Bösel. Právě zde se letos konal již 58. ročník hudebního 
festivalu EURO Musiktage Bösel, na jehož programu byla také 
soutěž, kvůli které jsme tento zájezd absolvovali.
Stravu a ubytování jsme měli od pořa-
datelů akce zajištěnou, zásadní pro-
blém byla však doprava. Bylo zapotřebí 
objednat autobus, protože jsme vezli 
spoustu nástrojů a těžkých zavazadel. 
Jenže pronájem takového autobusu s ři-
dičem na několik dní a na tak dlouhou 
cestu není nic levného. Proto jsme se 
rozhodli uspořádat sbírku, kam nám 
lidé mohli a stále ještě můžou přispívat 
(třeba na nějakou další cestu – odkaz 
zde: https://www.donio.cz/pomozte-
-mladym-muzikantum-soutezit-v-ne-
mecku ). Potřebný obnos peněz se na-
konec vybral, a to dokonce jen za necelý 
měsíc! Všem se nám tak nesmírně ule-
vilo a mohli jsme se díky tomu naplno 
těšit na blížící se dobrodružství.

Do Böselu jsme dorazili v pátek 9. 
září. Ihned se nás zde ujaly organizátor-
ky, které s námi prošly harmonogram 
následujících dní. V něm bylo ovšem 
k našemu překvapení uvedeno, že máme 
vystupovat kromě soutěže a pochodu 
ještě na třech koncertech, z nichž jeden 
byl ještě ten den večer a byl dokonce 
zahajovací. Situaci však zachránila naše 

píle, neboť jsme na soustředění nacvi-
čovali též nový repertoár na koncerty 
v nadcházející sezóně a noty na tyto 
skladby jsme s sebou měli. Následně 
jsme se byli ubytovat v prostorách uče-
ben místní školy a takzvaně „obhléd-
nout terén“. 

Čas utíkal jako voda a my jsme se 
najednou ocitli na pódiu v Německu 
na zahajovacím koncertě celého festi-
valu! A o hodinu později jsme za sebou 
měli náš první zahraniční koncert! 
Následující den, v sobotu, nás čekal do-
polední koncert a odpolední vystoupení 
v rámci představení všech orchestrů 
na „koncertu národů“. Zbytek dne jsme 
měli volno, které jsme využili k dopilo-
vávání soutěžní skladby, a večer jsme si 
byli poslechnout další kapely. 

A byla tu neděle. Den, kdy se konala 
soutěž a pochod. Nervozita a napětí 
bylo téměř hmatatelné. 

I přese všechno jsme však soutěž 
odehráli naprosto perfektně! Nejlépe, jak 
jsme mohli! Pochod, jenž se konal pár 
hodin po soutěži, jsme si nesmírně užili. 
Lidé, kteří pochodu přihlíželi, nám skrze 

potlesk a jásání posílali pozitivní energii, 
kterou jsme po vyčerpávajícím soutěžním 
dopoledni potřebovali jako sůl.

Po dopochodování jsme už jen ne-
trpělivě čekali na vyhlášení výsledků 
soutěže – naší oficiálně první a zároveň 
zahraniční. K naší obrovské radosti 
jsme se v konkurenci dospěláckých 
i profesionálních orchestrů z různých 
částí Evropy umístili na neuvěřitelném 
třetím místě!!! Naše dirigentka Lucie 
Rapčáková si zároveň odnesla ocenění 
za třetí nejlepší dirigentský výstup.

Domů jsme se vraceli nad míru spo-
kojeni. Bylo to vyčerpávající, ale stálo 
to za to.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo 
nám pomáhají v našem hudebním pů-
sobení. Naší pančelce Lucce, která má 
svatou trpělivost, panu Triebeneklovi 
za přesné ucho a obětavou práci, vedení 
ZUŠ za velkou podporu. Samozřejmě 
rodičům, prarodičům, partnerům a ka-
marádům. Děkujeme!!! 

Za Dechový orchestr ZUŠ:
Klárka Šarochová a Martin Kašpar
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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

Exomega Control

Additiva Vitamin C Bluetorange 
obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin 
C), která je nutným doplňkem výživy. 
Zvyšuje odolnost proti infekcím. 
Přípravek neobsahuje cukr, proto je 
vhodný i pro diabetiky.

550 Kč

171 Kč

Imunoglukan
100 mg 60 kapslí

Mini set pro suchou a atopickou pokožku. 
Ochrana před podráždením, emolienční 
krém a mléko, sluneční ochrana, sprchový 
olej.

99 Kč

ADDITIVA 
vitamín C

Doplněk stravy s přírodním Imunoglukanem 
a vitaminem C pro podporu imunitního 
systému během celého roku.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

mini set

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

Objednejte se na merení zraku do naší optiky
online na www.oohp.cz/rezervace

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Pocernice U Svobodárny 9, 190 00, Vysocany

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

oční optika
Horní Počernice

DOPISY ČTENÁŘŮ

Vážené spoluobčanky  

a vážení spoluobčané Horních Počernic,

za kandidáty KSČM ve volbách do zastupitelstva 

naší městské části oceňujeme těch více než 

160 z vás, kteří dali své hlasy naší neúplné 

kandidátce. Děkujeme vám. Jedním z našich 

záměrů bylo v současné, nejen politicky, ale pro 

značnou část občanů i sociálně obtížné době 

zjistit míru podpory komunistů. To tedy už víme 

a jsme spíš mile překvapeni. Těm, kteří mají 

zájem s námi i dál spolupracovat, to nabízíme. 

I když, jako mnozí z vás, usilujeme o příjemný 

a bezpečný život v naší městské části i v celé 

zemi, není naše pozice snadná. Ale do místního 

politického spektra i s ohledem na tradici 

prostě komunisté patří.

Ivana Mazouchová, tel.: 724 025 915 

Václav Exner, tel.: 602 348 465

DOPISY ČTENÁŘŮ
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V průběhu září se rozběhly první předkola republi-
kového turnaje, tentokrát pod novým názvem Planeo 
Cup - Pohár mládeže FAČR. Náš klub SC Xaverov 
Horní Počernice, z .s., se stal i pořadatelem několika 
předkol. V 1. předkole nás reprezentovaly ročníky 
2015 – 2010 a vedly si úspěšně. Do 2. předkola si 
postup vybojovaly ročníky 2015, 2013, 2011, 2010. 
Budeme jim držet palce v dalším předkole a doufejme, 
že se někomu z nich podaří postoupit do dalšího kola 
a bude reprezentovat náš klub v kvalifikaci o republi-
kové finále. 

Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci a pomoc 
s pořadatelstvím turnajů.

David Lukeš,
 šéftrenér

PLANEO CUP – POHÁR MLÁDEŽE FAČR

Hned na začátku školního roku 
proběhlo v Brně republikové finále 
Odznaku všestrannosti Olym-
pijského víceboje, na které se už 
po několikáté nominovala naše 
FZŠ Chodovická.

NAŠI ŠKOLU REPREZENTOVALI: 

Julie Brožová, Mojmír Novotný 
a Kristýna Roedlová z 9. B, 

Štěpánka Nýdrlová, Dalibor Slezák 
a Jakub Prášek z 8. B, 

Tereza Pinkavová z 8. C, Sam Sla-
větínský a Denisa Eliášová ze 7. B.

V nádherné atmosféře plné slav-
ných lidí našeho sportu a řady 
olympioniků se naše škola umístila 
z celkového počtu 43 škol a dvou 
ukrajinských družstev na krásném 
6. místě. 

V kategorii chlapců ročník 2008 
se Dalibor Slezák z celkového po-
čtu 136 chlapců umístil na 3. mís-
tě, stejně jako v loňském roce.

Všem reprezentantům naší školy 
děkujeme za jejich příkladnou re-
prezentaci nejenom naší školy, ale 
i celých Horních Počernic. 

REPUBLIKOVÉ  
FINÁLE ODZNAKU  
VŠESTRANNOSTI
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V neděli 25. září se šest našich děvčat zúčastnilo se svými trenérkami – Lenkou 
Šotolovou a Lucií Křížovou prvního podzimního závodu v Říčanech – Říčanských 
hvězdiček a hned si dvě gymnastky vybojovaly medailová místa – a to Laura 
Bohatová tu nejvyšší příčku a Anežka Pospíšilová si vyskočila na třetí stupínek.

ÚŽASNÝ ZAČÁTEK PODZIMNÍ SEZÓNY 
SPORTOVNÍCH GYMNASTEK

Další neděli 23. října vyjelo 14 děvčat 
do Děčína na Děčínskou kotvu.

I tady naše svěřenkyně v doprovodu 
trenérek Lenky Šotolové, Dity Zahrad-
níčkové a Evy Kopecké získaly dvě zlaté 
– Natálie Bišická a Laura Bohatová, 
jednu stříbrnou – Jana Zahradníčková 
a tři bronzové medaile – Adéla Velebi-
lová, Laura Bohatová a Jana Zahradníč-
ková, přičemž druhé medaile - zlatou 
získala L. Bohatová  a bronzovou J. 
Zahradníčková v závodě „O pohár Věry 

Čáslavské“ – ve cvičení na kladině.
Děvčatům gratulujeme a i trenérkám 

děkujeme za vzornou přípravu!

Naše fanoušky zveme v neděli 11. prosin-
ce od 10 hodin do tělocvičny ZŠ Ratibo-
řická na naše tradiční závody – „O vázu 
Horních Počernic“.

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu 

43. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Datum rybářských závodů s ohledem k podzimnímu výlovu musíme určit 
již dávno před prázdninami. Ale kdyby někdo tušil, že se trefíme do snad 
nejpropršenější soboty tohoto roku, tak bychom termín určitě posunuli.

Ale jak se říká není špatné počasí, jen špatné 
oblečení. V klubovně se sešlo tentokrát 
šestnáct dětí, což nás velmi mile překvapilo 
a zároveň potěšilo. Po nezbytném přivítání 
a poučení jsme za drobného deště závod od-
startovali okolo osmé hodiny. První souboj 
mezi závodníky se vede o zvláštní cenu, tedy 
za první ulovenou rybu dne, kdy tentokrát to 
trvalo možná dlouhých patnáct minut. Déšť 
zesílil, na řadu přišly pláštěnky a deštníky 
a ryby braly jen opatrně a málo. Krmení 
ve vodě přibývalo a okolo desáté hodiny 
už někteří zdolávali své úlovky pravidelně. 
Opravdu poctivě je potřeba změřit každou 
ulovenou rybu, protože každý centimetr 
může rozhodnout o pořadí, což se stalo 
i tentokrát. Marko Lakomý ulovil 6 ryb 
v délce 219 cm a o pouhých 6 cm méně tedy 
213 cm, ale 12 ks ulovila Adéla Kupcová. Tře-

tímu Jakubovi Křemenovi stačilo ulovit dva 
kapříky na třetí místo s celkovými 97 cm.

Závod nikdo nevzdal a všichni bojovali 
až do poslední chvíle i přes opravdu ošklivé 
počasí. V průběhu závodu byl k dispozici 
teplý čaj a po závodě nás čekala vyhřátá 
klubovna, kde kolegové zatím připravili pro 
závodníky i jejích početný doprovod oběd. 
Potom už došlo na vyhlášení vítězů, předání 
pohárů, diplomů a věcných cen, na které 
nám formou dotace přispěla naše MČ Praha 
20 a naši kolegové F. Svoboda, V. Tommi, 
L. Žižka a F. Chvalník, za což jménem celé 
organizace děkujeme.

Všem přejeme klidný zbytek roku, mírnou 
zimu a snad se zase společně sejdeme na jaře 
při závodech nebo kdykoli jindy u vody.

Za výbor MO: Martin Pachta
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INZERCE

HLEDÁ SE
TECHNIK ÚDRŽBY
do moderního logistického centra

✓ Více možností rozložení pracovních směn
✓ Mzda 50 000 Kč – 60 000 Kč
✓ Průměrné měsíční benefity až 10 000 Kč
✓  Nutnost elektrotechnického vzdělání, 

vyhláška 50 výhodou

Podívejte se, jak
taková pozice vypadá

Detail pozice

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

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

HORNOPOČERNICKÝ  
ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, ročník 70, listopad 
2022 (vychází měsíčně, kromě 
letních prázdnin). Periodický tisk 
územního samo správného celku. 
Náklad 6 400 ks.

VYDAVATEL:  
MČ Praha 20, REGI STRACE povo-
lena 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. Není‑li uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.

REDAKČNÍ RADA: 
Klára Pazderková, Hana Moravcová 
Markulinec, Jiří Trkovský

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, e‑mail:  
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,  
e‑mail: 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 2. 12. 2022

Veškerá inzerce se podává na podatelně  
Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 647.

Oprava žaluzií - výměna vodicích lanek 
- nové žaluzie - seřízení plastových oken 
a dveří - sítě proti hmyzu  
Tel: 733720950 pavel.janci@email.cz

! Odvoz starého nábytku na skládku! 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vyklízení 
bytů, sklepů, atd. Stěhování. 
Rozumná cena. Tel.: 773 484 056 
 
Odhady, posudky pozemků, domů, bytů 
a projekty provede znalec Ing. František 
Smetana. Tel: 602 970 835, 281 924 588

Knihy a knižní pozůstalosti koupím 
tel: 286 891 400 
 
Kominictví Němec opravy, čištění, revize 
775 132 921
 
Koupím byt v Horních Počernicích. 
Tel: 604617788 

Vyklízení a odvoz nepotřebných věcí. 
Vyklidíme vše od zahrady po půdu.  
Cena dle dohody. 
www.vyklidime-uklidime.cz 
tel: 776587139

Laserové ošetření akné, Brow Bar, Lash 
lifting, mezzoterapie, trvalé odstranění 
žilek, hemangiomů a chloupků. 
Tel: 777 838 852 www.petrakosmetika.cz

Koupím originální filmové a hudební 
nosiče vhs, cd, dvd, mc-kazety, LP 
desky a jiné sběratelské předměty, 
mail:vhscddvd@seznam.cz, tel: 704142317

Do menší stavební firmy v Praze Horních 
Počernicích hledáme stavbyvedoucího, ŘP 
skupiny C výhodou. Na pozici rozpočtáře 
hledáme pracovníka pro přípravu staveb, 
možnost externí spolupráce.
Kontakt: 602 321 636
jan.trutnovsky@epistav.cz

Olga Škulibová Mgr. Fyzioterapeut, 
tel: 731374 545,  
e-mail:oskulibova@seznam.cz, odpoledne.

Voda,topení,kanalizace,zednické 
práce,malování,kompletní rekonstrukce.
Tel: 775 080 907

Pedikúra domů tel: 606 157 392
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