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KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

11. 12. Adventní neděle s andělem 
Gabrielem – komentované prohlídky pro 
děti i dospělé + vánoční dílničky  

 od 10.00 do 17.00 hod.

24. 12. otevřeno pouze  od 14.00  
do 16.00 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. 
2022 a 1. 1. 2023

24. 12. Živý Betlém na Chvalském zámku 
 od 14.00 do 16.00 hod.

do 8. 1. 2023 Ledové hvězdy - výstava 
 denně od 9.00 do 18.00 hod.

do 8. 1. 2023 Sladké Vánoce  
 denně od 9.00 do 18.00 hod., 

do 8. 1. 2023 Radovan Pauch - Věčná 
inspirace  denně od 9.00 do 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

3. 12., 17. 12. Burza rybiček  
 od 9.00 do 12.00 hod. 

5. 12. Sousedské posezení s harmonikou
 od 17.00 do 19.00 hod.

10. 12. Vánoční PLES Artimo  
 od 19.30 hod.

14. 12. Vánoční mše  od 18.00 hod.

19. 12. Hornopočernické stodolohraní 
aneb zatančete si s Big Bandem  

 od 19.00 do 21.30 hod.

30. 12. Silvestrovská Tančírna ve Chvalské 
stodole  od 19.00 do 24.00 hod.

DIVADLO

1. 12.  *Dáma roku 2022  od 19.00 hod.

2. 12. Vánoční příběh  od 19.30 hod.

3. 12. Princové jsou na draka  
 od 15.00 hod.

4. 12.Divnosvět  od 17.00 hod.

6. 12. Buko – promítání nejen  
pro seniory  od 14.00 hod.

6. 12. A pak přišla láska  od 19.30 hod.

7. 12. Fantastická žena  od 19.30 hod.

8. 12. *Vánoční koncert Dechového 
orchestru  od 18.00 hod.

9. 12. Il Boemo  od 19.30 hod.

10. 12. Krkonošské pohádky  
 od 15.00 hod.

11. 12. Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo  od 17.00 hod.

12. 12. Hrdinové  od 19.30 hod.

13. 12. Vánoční příběh  od 19.30 hod.

14. 12. Radůza  od 19.30 hod.

17. 12. Žebrácká opera  od 19.30 hod.

18. 12. *Magic moments 
 od 15.00 a od 17.00 hod.

18. 12. Zpívání pod vánočním stromem 
 od 17.00 hod.

21. 12. *Vánoční koncert 
Nadi Válové & Band  od 19.30 hod.

21. 12. Harfový koncert nejen 
pro královský nástroj  od 18.00 hod.

22. 12. Whitney Houston: I wanna 
dance with somebody  od 19.30 hod.

23. 12. Kocour v botách: 
Poslední přání  od 17.00 hod.

DDM

2. – 3. 12. Mikulášské nocování

10. 12. Taneční sobota

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

7. 12. Workshop: Výroba drobných 
vánočních dárků a ozdob 

 od 17.00 do 19.00 hod.

8. 12. Seminář: Vánoční pozastavení 
 od 18.30 do 21.00 hod. 

13. 12. MACRAMÉ WORKSHOP: 
Vánoční dekorace a svícen

 od 17.00 do 19.30 hod.

MUMRAJ

5. 12. Mikulášská nadílka v Mumraji 
 od 9.00 do 12.00 hod.

5. 12. Mikulášská nadílka k vám domů
 od 16.30 do 20.00 hod.

6. 12. Znamení zvěrokruhu z keramiky
 od 18.00 do 19.30 hod.

7. 12. Hravá herna – Vánoční pohádka 
 od 9.30 do 11.30 hod. 

(pohádka od 9.30 do 10.15 hod.)

14. 12. Podpůrná skupina pro maminky, 
které zradila psychika 

 od 16.00 do 17.30 hod.

ZUŠ

2. 12. Koncert žáků kytarové třídy Ivana 
Vasiljeva - sál ZUŠ  od 17.00 hod.

7. 12. Koncert žáků pěvecké třídy Marie 
Rőder - Chvalský zámek  od 18.00 hod.

Koncert žáků kytarové třídy Michala 
Straky - sál ZUŠ  od 18.00 hod.

9. 12. Koncert žáků houslové třídy 
Kristiana Vacka- Chvalský zámek 

 od 17.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny 
Raškové - sál ZUŠ  od 18.00 hod.

12. 12. Koncert žáků klavírní třídy  
Jitky Zábranové - Chvalský zámek  

 od 18.00 hod.

13. 12. Koncert žáků houslové třídy Věry 
Matějákové - Chvalský zámek  

 od 18.00 hod.

14. 12. Koncert žáků kytarové třídy 
Zdeňka Stibora - sál ZUŠ  od 17.00 hod.

Koncert žáků hobojové třídy Barbory 
Šolcové - učebna č. 35 (budova MŠ) 

 od 18.00 hod.

Koncert žáků saxofonové třídy Matěje 
Trojana - sál ZUŠ  od 18.30 hod.

15. 12. Koncert žáků klavírní třídy Iriny 
Likiny - sál ZUŠ  od 16.30 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny 
Peterkové - Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

16. 12. Koncert žáků klavírní třídy 
Martiny Hudáčekové - sál ZUŠ 

 od 17.00 hod.

19. 12. Koncert žáků klavírní třídy 
Larisy Vaňkové Filiny - Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Petry 
Kolátorové - sál ZUŠ  od 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Šárky 
Mistrové - sál „Kvapík“ Jirny 

 od 18.00 hod.

20. 12. Koncert žáků flétnové třídy 
Zuzany Leimer - Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

21. 12. Koncert žáků klavírní třídy 
Marty Čermákové - Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Veroniky 
Bonk - sál ZUŠ  od 18.00 hod.

OSTATNÍ

do 2. 2. Advent a Betlém – 
ve svépravické kapličce,  Šanovská ul. 

 denně od 10.00 do 18.00 hod.

4. 12. Adventní zpívání u kapličky, 
Šanovská ul.  od 16.00 hod.

5. 12. Mikulášská nadílka – tělocvična 
ZŠ Ratibořická  od 17.00 hod.

7. 12. Adventní zpívání – zahrada MŠ 
Chodovická+  od 16.30 hod.

18. 12. Vánoční zastavení - Kavárna 
na zámku – Křovinovo nám. 11/16 

 od 16.30 hod.

20. 12. Vánoční tvořivé dílny a adventní 
trhy – ZŠ Stoliňská  od 16.00 hod.
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

přišel čas adventní, blíží se Vánoce. Pro 
někoho týdny shonu, pro ostatní, a věřím, 
že nás je víc, doba, na kterou se celý rok 
těšíme. Konečně si najdeme dostatek času 
na rodiny, na své blízké a z každodenního 
stresu naopak vypadneme. Vždyť se blíží 
konec roku. Roku, který přinesl řadu 
zkoušek, pěkných i méně pěkných událos-
tí. Ale co je důležité - zvládli jsme ho.

Vánoční čas vysloveně vybízí ke zpoma-
lení, k zamyšlení a bilancování. Můžeme 
sami i v rámci celé rodiny zhodnotit, co se 
povedlo, a umět se za to pochválit. To, jak 
vnímáme okolní svět a náročné situace, 

kterým nás vystavuje, totiž začíná u nás. 
Na tom, jak se cítíme a jak si dokážeme 
poskytnout oporu a pomoc s těmi nejbliž-
šími. Zkrátka jak držíme pospolu.

K tomu, abychom dali svému okolí na-
jevo lásku, není potřeba pořádat dostihy 
o co nejdražší a nejoriginálnější dárky. 
Tím největším darem je společně strávený 
čas, výlet nebo třeba jen vyprávění. Vědí 
třeba vaše děti, jak se seznámili babička 
s dědou? Co dělali ve volném čase, když 
v televizi byly jen dva programy, neexis-
tovaly počítače a telefony byly drátem 
připojeny ke zdi?

Přeji vám, abyste, až usednete ke štěd-
rovečerní tabuli a vychutnáte si tradičního 

kapra, jinou oblíbenou rybu anebo klidně 
řízek, cítili radost. Radost z dětí, zvlád-
nuté práce nebo třeba jen z pohodové 
štědrodenní procházky kolem Elišky. 
Protože s příjemnými pocity a pozitivním 
nastavením mysli se mnohem lépe zvládají 
každodenní trable, ale i těžké zkoušky.

Přeji vám, aby rok 2023, do něhož 
po Vánocích vstoupíme, přinesl těch 
zkoušek co nejméně. Abyste se dočkali co 
nejvíce úspěchů, nových přátelství, spl-
něných snů, a především zdraví pro sebe 
a pro své blízké. 

Krásné svátky!
Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

KUPRŮV  
DŮM
Stavba bytového domu v ulici Náchod-
ská (Kuprův dům) probíhá v souladu 
s uzavřenou smlouvou o dílo, s termínem 
předání dokončeného díla v lednu roku 
2023. Následovat budou venkovní úpravy, 
především realizace venkovních parkova-
cích stání na pozemku stavby, bez kterých 
nelze dokončenou stavbu bytového domu 
užívat. 

 
Radní MČ Praha 20

TĚLOCVIČNA V ULICI JÍVANSKÁ
Rada MČ Praha 20 jako zadavatel v sou-
ladu se zákonem o zadávání veřejných za-
kázek na svém jednání dne 2. 11. schválila 
vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce Tělo-
cvična v ulici Jívanská. S ohledem na pro-
cesní lhůty u tohoto druhu zadávacího 
řízení lze předpokládat uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem v průběhu měsíce 
ledna příštího roku. V zadávací dokumen-
taci je tedy uveden předpokládaný termín 
zahájení stavby v průběhu února příštího 
roku.

 
Radní MČ Praha 20
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AKTUALITYAKTUALITY

NOVĚ ZVOLENÁ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nově zvolená rada MČ dne 2. 11. 2022 zasedla ke svému 1. jed-
nání. Po několika měsících, kdy rozhodovací pravomoc přešla 
na zastupitelstvo MČ, se tak naše městská část vrací ke standard-
nímu způsobu projednávání záležitostí svých občanů a zasedání 
zastupitelstva MČ budou dále probíhat již v delších časových 
intervalech, jako tomu bylo v předchozích letech. 

Nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 je 
plánováno na 19. 12. 2022 v Divadle Horní Počernice. 

Na svém prvním jednání rada MČ stanovila gesce jednotlivým 
radním a zřídila komise rady MČ.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada MČ 
1)  schválila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

ve výši 65 000 Kč (parkourové hřiště Ohnišťanská), ve výši 
45 000 Kč (oprava boulodromu); ve výši 56 300 Kč (odpisy PO); 
ve výši 345 500 Kč (zvýšení příspěvku na provoz kulturních 
PO).

2)  schválila úpravu rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních 
prostředků z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z roku 
2021 na zkoušky odborné způsobilosti ve výši 4 700 Kč. 

Rada MČ vzala na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 
roku 2022.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rada MČ schválila změny v odpisových plánech pro rok 
2022 Chvalský zámek, p. o., ZŠ Stoliňská, MŠ Chodovická 
a FZŠ Chodovická.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Rada MČ schválila omezení provozu mateřských škol v měsíci 
prosinci 2022 v období vánočních prázdnin tak, že provoz zajistí 
v období 27. 12., 28. 12., 29. 12., a 30. 12.2022 Mateřská škola
U Rybníčku.

POVĚŘENÍ VEDENÍM CHVALSKÉHO ZÁMKU

Rada MČ pověřila s účinností od 1. 11. 2022 vedením Chval-
ského zámku, p. o, pana Ondřeje Sedláčka, DiS., a to do doby 
jmenování ředitele Chvalského zámku.

TECHNICKÁ PODPORA NA PROJEKT
 ZELENÁ EVROPA

Rada MČ schválila technickou podporu projektu Zelená Evropa, 
který se uskuteční 19. 11. 2022 na území Prahy 20.

DODATEČNÉ ODSOUHLASENÍ ČERPÁNÍ  
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU INVESTIC ZŠ 
A MŠ SPOJENCŮ

Rada MČ odsouhlasila čerpání finančních prostředků z fondu 
investic ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 191 313,10 Kč vč. DPH 
za účelem výměny vzduchotechniky a dodávky a instalace 
klimatizace do školní jídelny, a to od společnosti Omega CZ, 
spol. s r. o, Náchodská 2552, 193 00 Praha 9, IČO: 46963588.

SOUHLAS S PŘIJETÍM DARU OD WOMEN FOR  
WOMEN, O. P. S., PRO FZŠ CHODOVICKÁ

Rada MČ souhlasila s přijetím daru od Women for Women,  
o. p. s., ve výši 27 342 Kč pro FZŠ Chodovická na úhradu strav-
ného ve školní jídelně pro školní rok 2022/2023.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Rada MČ schválila výpůjčku počítače s příslušenstvím 
a Smlouvu o výpůjčce pro potřeby studia syna žadatelky paní 
N. D. 

INFORMACE  
Z RADNICE



AKTUALITY

MAJETEK

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na dodávky Dodávka pomaloběžného drtiče-
-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostované-
ho materiálu do kompostárny Horní, se způsobem hodnocení 
nabídek podle výše nabídkové ceny; vyhlášení výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka smy-
kem řízeného nakladače pro sběrný dvůr se způsobem hodno-
cení nabídek podle výše nabídkové ceny; vyhlášení zadávacího 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
Tělocvična v ulici Jívanská, se způsobem hodnocení nabídek 
dle ekonomické výhodnosti s využitím dílčích kritérií hod-
nocení: nabídková cena a doba výstavby; vypsání výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
Odvodnění ul. Češovská, Praha 20 – Horní Počernice, se 
způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

Rada MČ schválila zadání podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném řízení Obno-
va Nolčova parku - 1. etapa společnosti Bratři Gallové & 
spol., s. r. o., Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9, 
IČ 24664197, za nabídkovou cenu 5 138 584,22 Kč bez DPH, 
(6217 686,91 Kč včetně DPH); zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na stavební práce Výstavba parkourového hřiště 
Ohnišťanská – Horní Počernice společnosti ODYSSEUS.CZ, 
s. r. o., Modřínová 1399/9,182 00 Praha 8, IČO: 64833569 
za nabídkovou cenu 721 328,03 Kč bez DPH (872 806,92 Kč 
včetně DPH).

 
   ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Rada MČ souhlasila se záměrem pronájmu budovy Špejcharu 
č. p. 2939, umístěné na pozemku parc. č. 1987/6 společnos-
ti Art Atelier Fiala, s .r .o., na dobu určitou, od 30. 11. 2022 
do 29. 11. 2032 za nájemné ve výši 568 805,00 Kč/předmět pro-
nájmu/rok, tj. 47 400,42 Kč/předmět pronájmu/měsíc; záměrem 
výpůjčky části I. NP budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. 
č. 2198/5 v ul. Mezilesí označené jako místnost č. 129 o pod-
lahové ploše 31,21 m2 spolku Mumraj, z. s., na dobu určitou, 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025; se záměrem pronájmu části 
pozemku parc. č. 4131/10 o výměře cca 250 m2 a části pozemku 
parc. č. 4131/1 o výměře cca 35 m2 Společenství vlastníků jedno-
tek Ve Žlíbku 1928/19, Praha 9, na dobu neurčitou, s účinností 
od 1. 1. 2023, za nájemné ve výši 3 962 Kč/předmět pronájmu/
rok, tj. 13,9 Kč/m2/rok.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Rada MČ schválila pronájem pozemku parc. č. 785/3 a pozemku 
parc. č. 785/4, na dobu určitou od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022, 
za nájemné 3 000 Kč/den pronájmu, tj. 21 000 Kč/doba a před-
mět pronájmu, panu L. N. za účelem hostování Cirkusu Prince; 
výpůjčku části pozemků parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 
1991, parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 Chvalskému zámku, p. o., 
na dobu určitou, dne 27. 11. 2022, za účelem pořádání akce 
Adventní trhy 2022; výpůjčku části pozemků parc. č. 1984, 
parc. č. 1990 a parc.č. 1991 Chvalskému zámku, p. o., na den 
13. 11. 2022, za účelem pořádání akce Počernická světýlka; vý-
půjčku části pozemku parc. č. 1987/1 Chvalskému zámku, p. o., 
na dobu určitou, dne 8. 1. 2023, za účelem pořádání Zavírání 
Vánoc. 

Rada MČ vyjádřila souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci 
při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností 
Čertousy, a. s., a uložila předložit ji k projednání na nejbližší 
zasedání ZMČ.

V posledních týdnech se v Horních Počernicích, především 
v parcích, objevily zničené plůtky u záhonů, rozbitá lavička a také 
nepořádek na veřejných prostranstvích. 

Tento vandalismus dosáhl už takových rozměrů, že to radnice 
řeší ve spolupráci s městskou policií. Na Policii ČR bylo podáno 
trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Prosíme všechny občany, aby v případě, že uvidí osoby, které 
ničí vybavení obce, které má sloužit nám všem, volali městskou 
policii na číslo 156.

Děkujeme za spolupráci, vaše radnice

INFORMATIKA

Rada MČ schválila uzavření Dodatku č. 1 k Servisní smlouvě pro 
zabezpečení provozu dodaného díla Interaktivní Úřední deska se 
společností BSS Praha, s. r. o., IČO: 28207611, se sídlem  
V Holešovičkách 1451/20, Libeň 180 00.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ vzala na vědomí informace o schválení Akčního plánu 
Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01 pro 
období 2020+; předložený návrh koncepce Integrovaná strategie 
pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027.

Rada MČ souhlasila s povolením provozu pro zařízení ke skla-
dování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 
odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech pro provozovnu 
CZA00595 KOVODEMONT CZECH, a. s., IČO: 27945804 
na pozemcích parc. č. 4006/1 a 4006/20. 

DOPRAVA 

Zastupitelstvo MČ schválilo zpětvzetí žaloby proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Jihočeského kraje ve věci Pražského okruhu, 
stavba 511 Běchovice – dálnice D1.

Rada MČ schválila Plán sněhové pohotovosti na rok 2022/2023; 
uzavření smlouvy o servisní spolupráci se společností Iveco Stroj-
servis Praha, s. r. o.

Vzala na vědomí Návrh dopravně inženýrských opatření v rámci 
realizace záměru D0 510 Most přes Počernický rybník.

VANDALISMUS

4 | 5
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ZAČÍNÁ 
OBNOVA 
NOLČOVA 
PARKU

ÚPRAVA 
ZELENĚ 
V BLÍZKOSTI 
KŘIŽOVATEK 

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ  
A KOMUNIKACÍ

Rada MČ Praha 20 na svém zasedání 
dne 2. 11. 2022 odsouhlasila doporučení 
hodnotící komise na podepsání smlouvy 
o dílo se společností Bratři Gallové & 
spol., s. r. o., na akci „Obnova Nolčova 
parku – 1. etapa“. Tato akce byla vypsána 
jako podlimitní veřejná zakázka na sta-
vební práce ve zjednodušeném řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 
veřejných zakázek.  V době uzávěrky HPZ 
probíhá lhůta pro možné odvolání účast-
níků, která je stanovena do 18. 11. 2022. 
V případě, že tato lhůta nebude žádným 
z uchazečů využita, budou práce na obnově 
Nolčova parku zahájeny začátkem prosince.

Odbor hospodářské správy a investic
 

Přestože právě nyní listujete listopadovým 
vydáním Hornopočernického zpravodaje 
a podzim je v plném proudu, Odbor míst-
ního hospodářství se připravuje na zimní 
období, aby nejen vám, občanům Horních 
Počernic, ale i jejich návštěvníkům, za-
jistil údržbu na vybraných komunikacích 
a chodnících, které zajišťuje. A to stejně 
tak, jako tomu bylo i v loňském roce. 
Jedná se zejména o odklízení sněhové 
pokrývky a ošetření posypem. K tomu, 
abychom mohli tuto činnost zajistit 
v plném rozsahu a ke spokojenosti všech, 

je potřebný i vstřícný krok, kterým je 
vyvarování se situace špatně zaparko-
vaného automobilu či umístění nádob 
na směsný komunální odpad tak, že 
zasahují do komunikace či stojí uprostřed 
chodníku. Za vaši pomoc budeme rádi, 
neboť takto připravené nádoby bývají 
mnohdy vlastníky vyvezeny již v podvečer 
před dnem svozu a dojde-li k napadnutí 
sněhu v nočních hodinách, musí posádka 
techniky při úklidu vystupovat a tyto ná-
doby přemisťovat tak, aby mohla v úklidu 
pokračovat dál. Četnost takto postavených 

Víte o nějaké nepřehledné křižovatce, ať 
už z pozice řidiče či chodce, kde není přes 
zeleň vidět do křižovatky, na přechod 
nebo při výjezdu z domu? Pokud ano, na-
pište nám, kde se místo nachází, přiložte 
stručný popis - nejlépe s fotografií (popří-
padě zákresem). Vše pošlete na e-mail: 
Jaroslav_Koci@pocernice.cz.

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

Vojtěch Šimáček, 
vedoucí Odboru místního hospodářství
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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

Bára Ladislav
Baraník Vladimír
Barcal Jan
Bäumlová Eva
Beneš Miloslav
Bernášek Jiří
Cafourek Miroslav
Diviš Zdeněk
Dvořáková Jaromíra
Ebertová Marta
Exnerová Marta
Fotr Zdeněk
Francová Věra
Habrunová Iva
Heřmanová Marie
Hladíková Miluše
Jelínek Jiří
Kadeřávková Eliška
Kleinová Eva
Klímová Marie
Klinerová Marie
Koniakovská Jindřiška

Kramer Vladimír
Kredbová Věra
Křivánek Václav
Kubíska Josef
Kučerová Jana
Kučerová Marie
Kudrlička František
Kulich Jiří
Macháček Josef
Malá Miluše
Málková Zdeňka
Matysková Hana
Nový Josef
Obalil Petr
Pešková Eva
Petráň Dušan
Petrášek Jiří
Pokorná Zora
Prošková Eva
Příkaská Alena
Půrová Jitka
Reimer František

Řeřichová Milada
Senohrábková Jitka
Smolík Jiří
Sýkora Lubomír
Šejvlová Alena
Šíma Antonín
Štěpánková Ludmila
Tomsa Jan
Tvrzský Josef
Valdová Dagmar
Vohnická Jarmila
Volfová Jaroslava
Vopěnková Marie
Vosecký František
Vytlačil Miroslav
Záloha Karel

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 

PROSINEC 2022

PONDĚLÍ 5. PROSINCE  
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod.

ÚTERÝ 6. PROSINCE  
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Promítání (nejen) pro seniory - „Buko“, 
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 7. PROSINCE 
CHVALSKÁ STODOLA
Vánoční posezení, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 14. PROSINCE  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ 
Výroba vánočních dekorací, začátek 
ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 19. PROSINCE  
VYCHÁZKA
Za horou, kostel Kyje, sraz v 10.00 hod., 
vestibul metra Českomoravská, vede 
Mgr. K. Janušová. 

STŘEDA 21. PROSINCE  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ 
Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 7. A 28. PROSINCE  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ NEBUDE

Přejeme všem radostné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví, 
pohodu a milé přátele

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

DIAMANTOVÁ 
SVATBA
Dne 23. 12. 2022 oslaví 60 let společ-
ného života manželé Helena a Tomáš 
Kořenský. Hodně lásky, zdraví a štěstí 
do dalších let ze 
srdce přejí He-
lena a Richard 
s rodinami.
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Množí se nám tady takový nešvar

Množí se nám tady takový nešvar – rádi 
citujeme úctyhodné osobnosti. V souvis-
losti s volbami stává se velmi frekventova-
ným následující Platonův citát: „Nakonec 
vám budou vládnout ti nejneschopnější 
z vás.“ Najdete ho snad u všech stran 
napříč politickým spektrem. Často jako 
výkřik těch, kteří ve volbách z nejrůzněj-
ších důvodů skončili v opozici. Jenže bylo 
by zásadním nedorozuměním převádět 
kterékoliv antické dílo mechanicky 
do současnosti. Platon se kriticky vyjad-
řoval k politice v souvislosti s událostmi 
v antickém světě na konci 5. století před 
naším letopočtem. Výrazně tak jeho uva-
žování ovlivnily peloponéské války. Prohra 
Athén ve sporu se Spartou ukončila ob-
dobí athénské demokracie a vlády se cho-
pilo „30 tyranů“ (tzv. vláda třiceti), kterou 
pomohli ustanovit Sparťané. I když měl 
k této vládě Platon blízko (v jejím čele 

Vzhůru do další opoziční práce 
PRO Počernice

Vážení čtenáři,
na ustanovujícím Zastupitelstvu MČ Pra-
ha 20 - Horní Počernice jsem slavnostně 
složil slib zastupitele a vkročil do svého 
druhého zastupitelského období. Bez vás 
by se tak nestalo, a proto ještě jednou vám 
všem děkuji za důvěru ve volbách. 

Blahopřeji všem nově zvoleným radním 
a doufám, že naplní všechny svoje volební 
sliby. Já osobně rád podpořím jakýkoliv 
konstruktivní návrh, který bude ve pro-
spěch Horních Počernic a jejich občanů. 
Naše Hnutí Občanů Počernic a PRO 
Počernice zůstává v opozici. 

Zarážející je pro mě fakt, že nově 
zvolení radní nepředstavili na zastupitel-
stvu své plánované gesce a vize. Přitom 

Žaloba, okruh, 
právní stát a obyčejní lidé

Až budete číst tyto řádky, vážení čtenáři, 
bude už po všem. Tedy tak na půl. Koalice 
si předsevzala, že stáhne žalobu na nedo-
statky projektové dokumentace okruhu, 
které budou mít vážný dopad na Počer-
nice a má dost hlasů zastupitelů na to, 
aby si to odsouhlasila. Přesto se musíme 
ptát, proč důvodová zpráva pro zastupitele 
fakticky neobsahuje jediný důvod ke zpět-
vzetí žaloby. Logicky z toho vyplývá, že 
věcné důvody se hledají těžko.

Zajisté mají svou váhu argumenty, které 
známe z neformálních diskusí s radními, 
a sice že víc dosáhneme pro Počernice jed-
náním než žalobou. I my stojíme o mo-
derní protihlukové stěny. Chceme, aby byl 

stál Platonův strýc Kritiás), nebyl její 
součástí. Tato vláda rozpoutala teror 
a vedla nakonec k obnovení demokracie, 
která však v očích Platona nebyla o nic 
lepší. Právě „nová“ athénská demokracie 
totiž odsoudila Platonova učitele Sokrata 
k smrti, neboť prý kazí mládež. Za vinu 
mu bylo kladeno to, že to byli jeho žáci, 
kteří nejprve v radikální demokratické 
vládě vtáhli Athény do války se Spartou, 
a posléze opět jeho žáci, kteří se podíleli 
na vládě třiceti. Na pozadí těchto událostí 
formuloval Platon svou ideu státu, kterou 
popsal v Ústavě (nejznámější součástí 
tohoto díla je podobenství o jeskyni). 
V Ústavě formuluje Platon ideál státu, 
a tím, možná k překvapení mnohých 
dnešních čtenářů, po shora uvedených 
zkušenostech není demokracie, ale osvíce-
ná autokracie. Demokracii označuje jako 
vládu lůzy, kde se „rozum podřizuje vášni“. 
A tak Platon prosazuje vládu osvíceného 
filozofa, který vahou svého poznání pravdy 

odměny si odhlasovali v maximální 
možné zákonné výši. Včetně změny z pů-
vodně neuvolněné pozice místostarostky 
na výrazně dražší uvolněnou, tzn. pozice, 
kdy člověk pracuje na plný úvazek a věnuje 
se čistě své práci na radnici. Řečí čísel 
to znamená zatížení rozpočtu o nejméně 
420 228 Kč ročně. 

Celkově nás placené vedení radnice 
bude stát téměř 4,6 milionů korun roč-
ně! Plus další náklady na členy výborů 
a komisí. 

Koalice bohužel nectila princip, že 
opozici náleží zákonné výbory, tj. finanč-
ní a kontrolní nebo doplňkový zřízený 
návrhový výbor. Naše uskupení získalo 
pouze předsedkyni kontrolního výboru 
pro naši zastupitelku Alenu Štrobovou. Já 
jsem koalicí nebyl zvolen do finančního 
výboru, kde jsem předchozí čtyři roky 

protažen protihlukový val až k nájezdu 
Hradecké dálnice na okruh. Prosazujeme 
dotažení debaty o zaklopení Hradecké 
a omezení rychlosti na osmdesát kilome-
trů za hodinu a tak dále. I my si uvědo-
mujeme, že podání žaloby je riskantní 
vyjednávací strategie. A už vůbec není 
pravda, že bychom bojovali proti okruhu.  

Pro podání žaloby však stále platí jeden 
zásadní důvod: rovnost malých i velkých 
před zákonem a povinnost státních úřadů 
dodržovat zákony a vyhlášky. Žaloba 
tak např. upozorňuje na to, že se doku-
mentace řádně nevypořádala s nárůstem 
automobilové dopravy. Ten velmi prav-
děpodobně povede ke kilometrovým 
zácpám na Hradecké dálnici, protože auta 
najíždějící na okruh se nedokážou plynule 
zařazovat do hustého provozu na okruhu. 

může jediný vést společnost správným 
směrem. Svět má podle něj dvě možnosti. 
Buďto se z vladařů stanou filozofové, nebo 
musí společnost donutit filozofy, aby se 
chopili správy věcí veřejných. Nejde tedy 
o to, zda vyhrála ta či ona strana v uspo-
řádání demokratickém (a už vůbec ne 
v dnešním slova smyslu), ale o to, aby nad 
politikou vždy stála etika, aby stát vedli 
ti, jenž milují poznání – filozofové. To 
jim je věnována ona věta. To na ně apeluje 
a jim Platon vyhrožuje vládou nejhorších 
(totiž demokracií!). Neboť pouze a jen oni 
mohou pochopit míru takového nebez-
pečí pro duši člověka i společnosti. A nic 
na tom nemění fakt, že tento model je 
považován za utopii.

Martin Velíšek, 
Počernice JINAK

pracoval. Dále nebyla zvolena do návr-
hového výboru naše zastupitelka Daria 
Češpivová, která tam byla také v předcho-
zím období. Nezbývá, než doufat s nadějí, 
že Horní Počernice nezůstanou na stáva-
jícím mrtvém bodě, ale začnou se výrazně 
měnit k lepšímu. 

Pro počernickou koalici doporučím 
slavný výrok našeho prvního českosloven-
ského prezidenta Masaryka: „Vy jeden, 
každý musíme snést mínění druhého. 
Demokracie znamená diskusi.“

Závěrem mi dovolte popřát vám všem 
příjemné prožití vánočních svátků a hod-
ně štěstí, zdraví a radosti v roce 2023.

Petr Růžička, 
zastupitel HOP a PRO Počernice

Na besedě s občany ve Chvalské stodole 
jeden z odpůrců žaloby argumentoval, že 
děláme z komára mamuta, protože kolem 
Počernic jezdí stejně tolik aut jako na Ba-
rrandovském mostě. Podle aktuálních 
modelů jich bude kolem Počernic jezdit 
víc, ale hlavně i na Barrandovském mostě 
se také auta jedoucí z Braníku nemoh-
la prodrat na most, dokud tam nebyly 
instalovány semafory a později snížen 
počet jízdních pruhů a rychlost omezena 
na sedmdesátku. Proč se z toho nechceme 
poučit? 

Pokud radnice prosadí stažení žaloby, 
žádný z nedostatků dokumentace k územ-
nímu rozhodnutí nezmizí. Jihočeský soud, 
který řešil kasační stížnost, předpokládá, 
že nedostatky (např. modelování intenzity 
dopravy a emisní a hlukové parametry) 
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ZASTUPITELÉ

POČERNICKÝ BLEŠÁK slaví 2. na-
rozeniny, na rekonstrukci Chráněného 
bydlení na Xaverově již přispěl částkou 
76 000 Kč!

Jsou to dva roky od chvíle, kdy jsem, jako 
radní, představovala nové RE-USE cent-
rum na sběrném dvoře.

Téměř okamžitě jste do nově přistave-
ných stavebních buněk začali vozit náby-
tek, nádobí, hračky, sportovní vybavení, 
zatímco jiní si tyto věci odnáší. Mnozí 
přidají i finanční příspěvek do kasičky 
nebo jej převedou na transparentní účet 
č.: 5660227/0100 na sbírku „Bezbari-
érové Chráněné bydlení na Xaverově“, 
která podporuje klienty tohoto zařízení. 
Od zprovoznění RE-USE centra se na ten-
to účet připsalo neuvěřitelných 76 000 
korun. Část z těchto prostředků již Chrá-
něné bydlení obdrželo. Děkuji pracovní-
kům Odboru místního hospodářství, díky 
nim je naše městská část příkladem dobré 
praxe ve způsobu nakládání s odpadem!

V době uzávěrky tohoto čísla se koná 
zasedání zastupitelstva. Jeho jediným 
programem je zpětvzetí žaloby na vydané 
územní rozhodnutí k úseku Pražského 
okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 
(stavba 511). V podkladech na zmiňované 
jednání není nic, o čem lze diskutovat. 
Důvodová zpráva zaslaná zastupitelům 
zmiňuje jen fakt, že byla podaná žaloba 
a radní za ODS, Šance pro Počernice 
a Počernice JINAK: P. Měšťan, J. Jukl, 
R. Stára, J. Kočí, H. Markulinec Morav-
cová, A. Janáčková, L. Stýblo, M. Velíšek 
ji navrhují vzít zpět. Žádné argumen-
ty, žádná kompenzační opatření, které 
by takový krok zdůvodnily, přiloženy 
nejsou. Tvrzení, že stavba 511 se Horních 
Počernic netýká, protože jimi neprochází, 
je hloupé. Dopravu sem zkrátka dálnice 
přivede a my stažením žaloby ztrácíme 
možnost se bránit.

Hluk a emise se nepochybně zvýší. 
Vždyť už před 20 lety dala Hygienická 
stanice podmínku pro dostavbu okruhu 

(v souvislosti se stavbou 510), dodrže-
ní hlukových limitů, které doporučuje 
Světová zdravotnická organizace s ohle-
dem na lidské zdraví. Ty jsou 45 a 55 dB! 
Myslíte si, že jsou tyto limity dodržo-
vány? Nejsou! Park V Ladech, nádherné 
místo, které má však jednu vadu na kráse. 
Sousedí s dálnicí D11. Kdo park zná, ví, 
že i přes existenci protihlukových stěn, je 
v některých dnech problém slyšet vlastní-
ho slova.  

Další výrok, který v souvislosti s ža-
lobou někteří politici často uvádí, je, že 
žaloba brzdí přípravu okruhu. To je lež. 
Žaloba nemá odkladný účinek. Ostatně to 
v médiích potvrzuje samo ŘSD. Ať už za-
stupitelé rozhodnou o žalobě tak či onak, 
jedno je jisté. Ostatní žalobci na projed-
nání soudu trvají a bude o ní rozhodovat 
nezávislý soud.

Jana Hájková, zastupitelka, 
Místní pro Horní Počernice

budou dořešeny během stavebního řízení. 
Zní to hezky, ale bude mít počernická 
rada dost sil na vyjednávání jako rovný 
s rovným?

Někteří krčí rameny: „S okruhem nic 
nenaděláme, tak aspoň ať tu máme co 
nejdříve ty moderní protihlukové stěny.“  
To nezní moc sebevědomě. Nehledě na to, 
že slibované protihluky budou dokončeny 
při nejlepší vůli v roce 2025. (Doplňme, 
že dle vyjádření ŘSD se na projektové 
dokumentaci pro celý úsek pracuje bez 
ohledu na podanou žalobu.) 

Jako zastupitelé za Společně pro Počernice 
budeme každopádně interpelovat ve dvou 
směrech. Předně slibovaná jednání s Mi-
nisterstvem dopravy, Magistrátem hl. m. 
Prahy, ŘSD musí vést ke konkrétním 
činům chránícím zdraví a životní prostře-
dí počernických občanů. A současně je 
nutné problém nezpochybnitelného ná-
růstu dopravy řešit tzv. východní spojkou 
mezi Říčany, Úvaly a dále na sever. Toto 
propojení D1, D11 a D10 je podle ředitele 
ŘSD naplánováno, ale bez soustavného 
tlaku obcí podél východní části okruhu 

zůstane ještě dlouho pouhým plánem. 
Prosadit obojí nebude snadné. Rozhodně 
ne tak snadné jako zvednout ruku pro 
stažení žaloby, která na tyhle problémy 
poukazuje…

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

Ivan Liška – 32 let práce v zastupitelstvu 
Horních Počernic

Přátelé, děkuji vám všem!

Sedím na jednání ustavujícího zastupi-
telstva Městské části Praha 20 – Horní 
Počernice. Sedím na místě pro veřejnost. 
Poprvé po 32 letech! Ano po komunál-
ních volbách v září letošního roku jsem 
opustil řady zastupitelů. Vědomě, bylo 
to mé přání, i když mě obecní politika 
baví dál. Děkuji všem voličům za přidě-
lené hlasy. Děkuji všem občanům za léta 
důvěry! 

Pohled do řad zastupitelů v Chvalské 
stodole se mi zamlžuje, vzpomínky na léta 
budování obce se probouzejí, tváře kolegů 

DOPISY  
ČTENÁŘŮ

z jednotlivých volebních období se zjevují. 
Ta doba 32 let je neskutečná, pro někoho 
polovina života. V hlavě mi běží dlouhý 
příběh, veskrze pozitivní. 

Vnímám ale i nové tváře v počernickém 
zastupitelstvu. Zajímají mě, jejich účast 
mě těší, vidím v nich naději – Jakub Č., 
Hana Š., Ondra Ž., Katka L. i další, kteří 
na místech zastupitelů sedí poprvé. A tak 
než přistoupím ke svému poděkování 
za léta předchozí spolupráce při práci pro 
Horní Počernice, chci jim popřát - ať se 
vám při práci pro rodnou obec daří, ať se 
co nejdříve začne plnit smysl vaší práce, 
ať se vám podaří nadcházející léta naplnit 
uspokojením z prospěšné práce, ať vás 
mají lidé rádi, ať je za co!

Rád bych využil této příležitosti 
a po skončení své aktivní práce v zastupi-
telstvu chci poděkovat. Především všem, 
kteří v počernickém zastupitelstvu v le-
tech 1990–2022 pracovali – bylo vás přes 
sto padesát! Rád bych vám všem podal 
ruku – mnozí však již nejste mezi živými. 
Nemohu ani jmenovat, tak za všechny 

vzpomenu na kolegu Jana Girla z počát-
ku devadesátých let. Byl to fantasta, ale 
poctivý bojovník, vpravdě průkopník. 
A takových bylo třeba. Rád budu vzpo-
mínat na spolupráci se školami, s jejich 
řediteli i učiteli. Nemohu vynechat ani 
podnikatelskou sféru, zejména rozvoj 
svobodného podnikání, ale i rozvoj služeb, 
zdravotních i sociálních. A tady musím 
vzpomenout také nadšeného a poctivého 
budovatele, lékaře, ekonoma Petra Fialu 
z obnoveného léčebně rehabilitačního 
střediska na Chvalech. 

Nakonec bych chtěl všem zastupi-
telům i dalším občanům, kteří budou 
nápomocni při správě a rozvoji Horních 
Počernic v nadcházejících letech popřát, 
aby byli pevní, neoblomní, nebáli se 
nových nápadů a návrhů, byli spravedliví 
a využívali všeho dobrého, co nám 30 let 
polistopadového vývoje přineslo. Vím, že 
doba přinesla i své stíny, ale věřme, že zase 
bude líp! Děkuji vám! 

Ivan Liška
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26. 11. 2022 – 8. 1. 2023, denně od 9.00 do 18.00 hod., 24. 12. otevřeno pouze 
od 14.00 do 16.00 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023

SLADKÉ VÁNOCE 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
K období Vánoc neodmyslitelně patří sladké dobroty, cukroví či 
čokoláda. O tom, jak se mlsalo na přelomu 19. a 20. století a jak se 
u nás objevila čokoláda, bude naše letošní vánoční výstava s názvem 
Sladké Vánoce na Chvalském zámku. Dobu zašlých časů připomene 
stylizovaný interiér historické cukrárny, obchodu i výrobny se zásob-
níky na kávu, dózami plných bonbonů a zákusky vytvořenými podle 
časopisů ze 30. let 20. století. K vidění budou mnohdy již zapome-
nuté cukrářské nástroje, jako jsou například ruční stroj na zmrzlinu, 
raznice a formy na bonbony, tvořítka na kdysi oblíbené sněhové 
koule či raritní formy na čokoládu a také reklamní materiály i dobové 
dokumenty s příběhy a fakty, které se se sladkými laskominami ne-
odmyslitelně pojí. Výstavu mimo perníků a čokolády provoní i krásné 
stromky, které jsme do výstavy vybrali nedaleko zámku Konopiště, 
kde se na přelomu 19. a 20. století na svém koni projížděl František 
Ferdinand d´Este. Přijďte se zasnít i přivonět. Sladké Vánoce!

Po celou dobu adventní i vánoční můžete v prvním výstavním sále 
obdivovat dva řezbované polychromované betlémy od řezbáře Pavla 
Kejře a na zámeckém nádvoří betlém ze sena a slámy z dílny Jany 
Sedlákové. 

DOPROVODNÝ PROGRAM VÁNOČNÍCH VÝSTAV:

1. - 18. prosince
Soutěž Chvála pečení aneb jak se peče v Horních Počernicích 
– letos jako soutěž pro rodiny o nejkrásnější vánoční perníčky

11. prosince od 10.00 do 17.00 hodin:  
Adventní neděle s andělem Gabrielem – komentované 
prohlídky pro děti i dospělé + vánoční dílničky

24. prosince od 14.00 do 16.00 hodin:  
Živý Betlém na Chvalském zámku (vánoční výstava otevřena 
od 14.00 do 16.00 hodin)

8. ledna od 14.00 do 16.00 hodin:  
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku s tříkrálovým  
průvodem
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ADVENTNÍ NEDĚLE S ANDĚLEM GABRIELEM
Ne 11. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

Milé děti, že jste ještě neviděly pravého anděla? O třetí adventní 
neděli vás s andělem Gabrielem zveme na komentované pro-
hlídky. Společně si prohlédnete vánoční výstavu Sladké Vánoce, 
tradiční betlémy, zámecké salónky, vyzkoušíte si staré vánoční 
tradice a poslechnete zámecký orchestrion hrající jen ve velké 
svátky.

Od 13.00 do 17.00 hod. máte možnost navštívit Patchwor-
kovou adventní dílničku pod vedením paní Králíkové, kde si 
můžete vyrobit netradiční vánoční ozdobu.

ŽIVÝ BETLÉM NA CHVALSKÉM ZÁMKU
So 24. 12. od 14.00 do 16.00 hod.

Prožijte Štědrý den v duchu rodinných tradic. I letos se můžete 
se svými blízkými setkat na nádvoří Chvalského zámku. Za do-
provodu vánočních písní v podání kapely Boží nadělení z farnosti 
sv. Ludmily na Chvalech a zpěvačky Magdalény Moudré se 
můžete zahřát teplými nápoji a drobným občerstvením. 

V zámecké Kočárovně na návštěvníky bude čekat svatá rodina 
a živá zvířátka. 

Před návratem do svých domovů si nezapomeňte odnést bet-
lémské světlo přinesené skauty. 

V čase od 14.00 do 16.00 hodin budou otevřeny i vánoční vý-
stavy. Vstup na nádvoří a do Kočárovny zdarma, výstavy za běžné 
vstupné.

Ne 8. 1.    Zavírání Vánoc na Chvalském zámku s tříkrálovým 
průvodem od 14.00 do 16.00 hodin:

Od 21. 1.  výstava: Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich 
přátel denně 9.00 až 18.00 hodin

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:

AKCE PRO VŠECHNY

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

LEDOVÉ HVĚZDY
30. 11. 2022 – 8. 1. 2023,

Bohemia patchwork klub se na vánoční 
období vrací se svými patchworkovými 
díly do zámecké Kočárovny. Je připravena 
kolekce malých quiltiků, ve kterých je 
použita jedna stejná látka na téma ledové 
hvězdy. Hvězdy jsou ušité jako polštářky 

RADOVAN PAUCH – VĚČNÁ 
INSPIRACE
30. 11. 2022 – 8. 1. 2023, 

Hornopočernický malíř a sochař Radovan 
Pauch ve spolupráci s Chvalským zámkem 
a Galerií La Femme nás zve v předvánoč-
ním čase na prodejní výstavu obrazů.

Radovan Pauch pracuje s vlastní formou 
a uměleckým vyjádřením. Jeho výtvarný 
rukopis je jednotný, koherentní a snadno 
zapamatovatelný. Z nesčetných, pečlivě pro-
myšlených tvarových variant vzniká forma 

a budou po skončení výstavy věnovány 
Gerontologickému centru v Kobylisích. 
Dále budou vystaveny quilty zhotovené 
klasickými patchworkovými technikami 
a šitými ozdobami bude ozdoben vánoční 
strom. 

denně od 9.00 do 18.00 hod., 24. 12. 
otevřeno pouze od 14.00 do 16.00 hodin, 
zavřeno 25., 26., 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023

figur a objektů. Jde o libovolně tažené linie 
s mnoha protnutími. Preciznost provedení 
pak ve výsledku dodává pevnost obrazu.

Dílo Radovana Paucha je součástí sbí-
rek v České republice, ale také ve Francii, 
Německu a dalších státech.

Srdečně vás zveme na slavnostní zahá-
jení výstavy 6. prosince od 18.00 hodin 
v Prodejní galerii Chvalského zámku, kte-
ré na flétnu doprovodí František Strejček.

denně od 9.00 do 18.00 hod., 24. 12. 
otevřeno pouze od 14.00 do 16.00 hodin, 
zavřeno 25., 26., 31. 12. 2022 a 1. 1. 2023
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VÝHERCEM  
SOUTĚŽE 

VÝHERCEM SOUTĚŽE  O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC ŘÍJEN SE STAL VOJTĚCH DĚKAN. BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ 
VÍLA OHNIVKA 

Po dvou letech v online prostoru se soutěž přesouvá zpět 
na zámek, a to v nové podobě! Tentokrát se zaměříme 
na jeden druh vánočního cukroví – STAROČESKÉ PERNÍČKY.

V předvánočním čase je jednou z nejcennějších věcí společně 
strávený čas s našimi blízkými, soutěž je tedy letos určena právě 
rodinám! Děti, maminky, babičky, i dědečkové a tatínci – 
napečte a nazdobte se svými blízkými vánoční perníčky a při-
hlaste se do naší soutěže! Co se bude hodnotit? Podoba vašeho 
společného díla.

Podmínky soutěže: zúčastnit se může každý příznivec 
Horních Počernic, a to v rodinném kolektivu.

Své výtvory odevzdávejte na recepci Chvalského zámku  
od 1. do 18. 12. 2022 denně od 9.00 do 18.00 hodin.

Komise zasedne v předvánočním týdnu a odhalí tři vítěze, 
kteří získají ceny od firmy ČOKOLÁDA LYRA. Více informací 
naleznete na našich webových stránkách:  
www.chvalskyzamek.cz. Perníčky přihlášené do soutěže dozdobí 
výstavu Sladké Vánoce na Chvalském zámku a dále zůstanou 
v majetku Chvalského zámku.

Již teď se na vaše společná díla těšíme!

CHVALSKÝ ZÁMEK VYHLAŠUJE JIŽ 
12. ROČNÍK ADVENTNÍ SOUTĚŽE:  

CHVÁLA PEČENÍ! 
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BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 3. 12., 17. 12. 2022, 7. 1.  
a 21. 1. 2023 od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné 
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let 
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. 
Více informací na: www.burzarybicek.cz.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
pondělí 5. 12. 2022 a 2. 1. 2023 
od 17.00 do 19.00 hod.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou! Akci 
připravujeme každé první pondělí v měsíci 
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.

VÁNOČNÍ PLES ARTIMO
sobota 10. 12. od 19.30 hod.
Po třech letech se Vánoční ples vrací 
zpět domů. Do Stodoly! Těšit se může-
te na protančený večer, novou kapelu, 
bohatší bar i taneční vystoupení, včetně 
vicemistrů republiky! Začínáme v 19.30 
hod., sál vám otevřeme v 18.45 hod. 
Oblečení na akci je formální. Ideální ba-
revná kombinace je zlatá a modrá. Lístky 
v prodeji na: www.artimo.cz.

VÁNOČNÍ MŠE
středa 14. 12. od 18.00 hod.
Ve středu 14. prosince od 18.00 hodin 
srdečně zveme na unikátní hudební záleži-
tost, kterou zažijeme díky propojení dvou 
orchestrů - Komorního symfonického or-
chestru ze ZUŠ Česká Lípa a smyčcového 
orchestru ze ZUŠ Horní Počernice, které 
ve Chvalské stodole společně odehrají Vá-
noční mši „Sláva budiž" od Marka Kučery 
pro orchestr, sóla a dětský pěvecký sbor. 
Nenechte si tuto výjimečnou příležitost 
ujít. Vstup volný.

CHVALSKÁ STODOLA  
AKCE PRO VEŘEJNOST  
PROSINEC/LEDEN:

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ 
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
pondělí 19. 12. od 19.00 do 21.30 hod.
Chcete si zatančit společenské tance, po-
tkat se s přáteli a prožít příjemný večer se 
skvělou hudbou Big Bandu hornopočer-
nické ZUŠ? Právě pro vás je tu Hornopo-
černické stodolohraní. Sál i nápojový bar 
s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30 
hod., akce začíná v 19.00 hodin. Jednotné 
vstupné na místě je 80 Kč. Oděv nefor-
mální, 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 ško-
lou Artimo. Sál i nápojový bar s lehkým 
občerstvením se otevírá v 18.30 hod.

10. PLES SPORTOVCŮ
sobota 21. 1. od 19.00 do 24.00 hod.
K tanci a poslechu zahraje skupina Rošá-
da. Čeká vás slavnostní uvítání a zahájení 
plesu, úvodní předtančení, bohatá tombo-
la a hlavně dobrá hudba k tanci. Informa-
ce a předprodej vstupenek v kanceláři TJ 
SOKOL Horní Počernice.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 27. 1. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 

Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod. 

FARNÍ PLES – SETKÁNÍ FARNOSTÍ 
HORNÍCH A DOLNÍCH POČERNIC
sobota 28. 1. od 19.30 do 24.00 hod.
Výtěžek tohoto setkání bude věnován 
na charitativní projekt.

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 Kašparovou na e-mai-
lu: anna.kasparova@chvalskyzamek.cz.

ZÁMEK
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ZE SERIÁLU VZPOMÍNEK:  
„FAKTA A UDÁLOSTI Z POLISTOPADOVÉHO 
VÝVOJE – ANEB CO V KRONIKÁCH NEBYLO“ 
ZAJÍMAVOSTI Z VÝVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY 
V PRAZE PO ROCE 1990 - 1. ČÁST
Vážení čtenáři, dovolím si vám nabídnout 
v tomto a dalších číslech našeho Horno-
počernického zpravodaje několik zají-
mavostí z vývoje veřejné správy v našem 
hlavním městě po listopadu 1990. Rád 
bych tak oživil paměť těm dříve naroze-
ným, kteří si počátek devadesátých let 
ještě dobře pamatují, současně bych však 
těm mladším, kteří se v těch letech a poz-
ději narodili, ukázal, jak složitý je celý 
systém obecní správy v naší metropoli, jak 
se tento systém po listopadu 1989 vyvíjel 
a nakonec jaký je stav dnes, téměř čtvrt 
století po roce 2000. 

Za zásadní považuji připomenutí 
nejvýznamnějších událostí, které tuto 
problematiku očima hornopočernického 
občana provázejí. Nechci v těch pamětech 
zasahovat příliš hluboko do minulosti, 
tak začnu u termínu 1. 7. 1974, kdy bylo 
tenkrát již sjednocené město Horní Po-
černice (spojených obcí Chvaly, Svépravice 
a Horní Počernice) připojeno k hlavnímu 
městu Praze.  

Stalo se tak na základě přijetí zákona 
České národní rady č. 31/1974 Sb. K Praze 
byly tehdy připojeny tyto obce:

•  z okresu Praha – východ: Benice, Bě-
chovice, Březiněves, Dolní Počernice, 
Dubeč, Horní Počernice, Klánovice, 
Koloděje, Kolovraty (s osadou Lipany), 
Královice, Křeslice, Nedvězí, Satalice, 
Uhříněves

•  z okresu Praha – západ: Cholupice 
(s osadou Točná, Lipence, Lochkov, 
Písnice, Přední Kopanina, Slivenec 
(s částí osady Holyně), Stodůlky, 
Šeberov (s osadou Hrnčíře), Třebonice 
(s osadou Chaby), Újezd u Průhonic 
(s osadou Kateřinky a druhou částí osa-
dy Milíčov), Zbraslav (s částmi Strnady, 
Peluněk a Zličín (s osadou Sobín).

Správní území hlavního města Prahy se 
po těchto územních změnách rozšířilo 
na dnešních 496 km2, počet obyvatel 
ke konci roku 1983 byl 1 186 463. 

Rozsáhlé územní změny a rozšíření hranic 
hl. m. Prahy v šedesátých a sedmdesá-
tých letech představovaly největší vstup 
do jinak stabilizovaného systému správy 

hlavního města, který fungoval v podstatě 
až do konce monopolní vlády KSČ v listo-
padu 1989. Že při rozhodování zákonodár-
ců i politiků o územních změnách nehrály 
v těch letech vždy roli jen geografické 
ukazatele a územní vztahy, svědčí případy 
některých obcí či měst. Zatímco bývalé 
město Horní Počernice v okrese Praha 
– východ se připojení k Praze neubráni-
lo, podobně jako např. Uhříněves nebo 
dokonce bývalé okresní město Zbraslav, 
daleko méně vzdálené (8 km od centra) 
Roztoky se silným farmaceutickým prů-
myslem k Praze připojeny nebyly a zůstaly 
samostatnou obcí v okrese Praha – západ. 
Podobně i Černošice nebo Průhonice 
uhájily své samostatné postavení mimo 
svazek hlavního města. Jak se později 
ukázalo, mělo to významný vliv na finanč-
ní bohatství těchto samostatných obcí. 
Především na základě vlastních daňových 
příjmů na základě reformního zákona 
o rozpočtovém určení daňových výnosů. 
O tom ale někdy příště. 

Připojení a začlenění řady původních 
obcí i měst – nových částí hlavního města 
Prahy s ponecháním

jejich dosavadních místních (měst-
ských) národních výborů (MNV), dále již 
podřízených spádovým obvodním národ-
ním výborům (ONV), přineslo i vytvoření 
třetího článku poněkud asymetrického 
modelu správy hlavního města Prahy.

A tak nejhlubší změnu systému veřejné 
správy hlavního města přinesl až pád 
komunistického režimu v listopadu 
1989. Nové reformní zákony, především 
obnovené obecní zřízení v roce 1990, 
připravily půdu pro dosažení zásadních 
změn ve správě obcí a měst, včetně města 
hlavního – Prahy. Vedle základního 
zákona o obcích byl přijat tehdy i zá-
kon o hlavním městě Praze (č. 418/1990 
Sb.), který zrušil dosavadní funkci pléna 
NVP (Národní výbor Praha) a nahradil 
ji voleným Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
se 76 členy a Radou ZHMP s počtem 11 
členů. Výkonnou složkou veřejné správy 
v Praze se pak stal Magistrát hl. m. Pra-
hy. V prvních letech po volbách 1990 se 
v Praze udržel i asymetrický třístupňový 
systém veřejné správy s prvoinstančními 
městskými částmi (po MNV) i obvodními 
úřady (po ONV). Odvolacími orgány byly 

částečně obvodní úřady, částečně přísluš-
né odbory Magistrátu hl. m. Prahy.

Pouze dvě úrovně obecní samosprávy 
v hlavním městě Praze konstituoval až 
zmíněný zákon o hlavním městě Praze. 
Jednoduše řečeno a legislativně uprave-
no – šlo o samosprávu hlavního města 
a jeho městských částí (tady se z hledis-
ka samosprávy dostaly na jednu úroveň 
bývalé obvodní úřady s městskými částmi 
po MNV). Specifikace správních úze-
mí byla pak stanovena podle § 2 zákona 
o Praze takto:

•  území, ve kterých působil ke dni  
23. listopadu 1990 místní národní výbor

•  území, ve kterých působil ke dni  
23. listopadu 1990 obvodní národní 
výbor

•  území, ve kterých byla podle tohoto 
zákona zřízena nová městská část.

Tak existovalo na území hl. m. Prahy 
ke dni účinnosti nového zákona 56 měst-
ských částí. 

Kdybychom porovnali podrobně stav 
připojovaných obcí v šedesátých a sedm-
desátých letech (s působností bývalých 
MNV) s mapou oněch 56 městských částí 
Prahy dle nového zákona o hl. m. Praze, 
postrádali bychom řadu názvů bývalých 
obcí (doslova vesnic), které ležely původně 
mimo hranice metropole a rozšířením 
hranic v šedesátých a sedmdesátých letech 
a začleněním do větších celků prakticky 
ztratily svoji identitu. 

Naopak jedinou novou samosprávnou čás-
tí hlavního města se stala ke dni 1. ledna 
1992 nová městská část Praha – Trója 
(původně zařazená do správy ONV Praha 
7). Městských částí v Praze je tedy aktuál-
ně 57. O jejich skladbě, zajímavostech 
a okolnostech vzniku či zániku si povíme 
v dalších částech této relace.

Ivan Liška,  
kronikář
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Kdy jste si poprvé nazul kolečkové 
brusle?

Kolečkové jsem poprvé nazul před 
jedenácti lety, když mi bylo pět a šli jsme 
s rodiči zkusit zajezdit si do Běchovic 
na ovál. Tam mě tehdy uviděla trenérka 
přípravky Dana Štěpánková, zastavila mě 
a zeptala se, zda bych se nechtěl přihlásit 
do kroužku a dělat to jako sport. Rodiče 
souhlasili a já nastoupil do RTS Praha 
v Běchovicích, kde jsem dosud.

Rodiče v té době jezdili na bruslích?
Ani ne, spíše jen tak rekreačně. 

Začal jste tedy trénovat s Danou Štěpán-
kovou?

Brusle poprvé nazul v pěti letech, kdy si šel s rodiči zkusit zabruslit na ovál 
do Běchovic. Tam ho zahlédla trenérka a hned rodičům nabídla, zda nechtějí 
Metoděje přihlásit do kroužku bruslení. Slovo dalo slovo a Metoděj Jílek už 
brusle téměř nedal z ruky. Pravidelně vyhrával všechna mistrovství republiky, 
letos v září se stal mistrem Evropy hned v několika kategoriích.

Ano nejdříve jsem trénoval s ní v pří-
pravce, postupně jsem postoupil do od-
dílu.

Do jakých kategorií jste v klubu 
rozděleni?

Je tam přípravka, střední část a pak 
elite skupina, kde jsou již závodníci, co se 
účastní mezinárodních soutěží.

Kdy jste odjel svůj první závod?
To bylo asi v šesti letech.

A jak jste dopadl?
No byl jsem první, ale tehdy jsme byli 

v kategorii jen dva.

Při rychlostním bruslení jsou asi časté 
úrazy. Stal se nějaký i vám?

Odřené ruce, nohy byly nespočetkrát. 
Větší úraz se mi stal ale loni na mistrov-
ství Evropy v portugalském Canelasu. 
Bylo to mé první mistrovství a hned 
na první trati jsem spadl a zlomil si klíční 
kost. Musel jsem na operaci, kde mi 
voperovali destičku, kterou mi teď po dal-
ším mistrovství Evropy vyndávali. 

Na tomto dalším mistrovství Evropy se 
vám dařilo a vyhrál jste hned několik 
medailí.

Na mistrovství Evropy jsem vyhrál zlato 
v kategorii 5 000 eliminace a zlato v 5 000 
bodovačka na silnici. Dále stříbro na sil-

METODĚJ JÍLEK VYBOJOVAL 
NA MISTROVSTVÍ EVROPY PĚT MEDAILÍ
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nici v eliminacích, bronzovou medaili 
na bodovací dráze na 5 000 metrů a bronz 
ze štafety na 3 000 metrů, kterou jsme jeli 
ve třech lidech.

Jaké další úspěchy máte za sebou?
Jsem několikanásobný mistr České re-

publiky, poslední bylo ve Veselí nad Mo-
ravou, předešlé roky se konalo v Ostravě. 
Vždy jsem vyhrával kromě roku 2021, kdy 
jsem kvůli zranění nemohl startovat.

Jaké všechny kategorie na kolečkových 
bruslí jsou?

Základní rozdělení je na dlouhé a sprin-
terské tratě. Sprinterské se dělí ještě 
na ovál nebo silnici a jsou zde kategorie 
200 metrů dualsprint, kde závodníci 
nejedou vedle sebe po směru jízdy ale 
proti sobě, dále 500 metrů a 1 000 metrů. 
V dlouhých tratí jsou buď eliminace nebo 
bodovací závody a distance jsou od 3 000 
do 10 000 metrů.

Jaká jsou vlastně pravidla pro postup 
do finále?

Postupový klíč je pro každou trať jiný. 
Někde postupují z každého kola dva 
do finále, jinde postupuje z kola první vždy 
do finále a dále postupují dle nejrychlejšího 
času. U dlouhých tratí bývá, že se měří čas 
každé druhé kolo a nejhorší vždy opustí 
trať, až na ní zbydou jen nejlepší tři jezdci. 

Jaká trať vám sedí nejvíce?
Nejvíce mi sedí delší tratě a spíše mám 

raději bodovací závody.

Co to je bodovací závod?
Každé druhé kolo se jede pro body, kdo 

přijede první, získá dva body, druhý získá 
jeden bod. Postupně se každé kolo sčítají 
body a kdo jich má nejvíc, tak vyhrává.

Kde se u nás konají závody?
Nejčastěji v našem klubu na běcho-

vické Korunce, kde jsou závody jednou 

za měsíc. Jinak se konají i různě po České 
republice, například v Ostravě, Veselí nad 
Moravou, Opavě. 

Máte raději kolečkové, nebo lední 
brusle?

Raději mám určitě kolečkové brusle, 
ty mi přirostly k srdci. Minulý rok jsem 
začal trénovat i na lední bruslení, které 
trénuji v KSB Benátky nad Jizerou.

Je pro vás zajímavé lední rychlobruslení 
z hlediska možnosti olympiády?

Určitě ano, olympiáda je velká motivace 
pro každého sportovce. V ledním brusle-
ní je i větší možnost sponzorů a celkově 
financí.

Jak je bruslení náročné, co se týká financí?
Je celkem dost náročné. Jezdíme různě 

po Evropě na evropské poháry, což si 
musíme platit většinou sami. Stejně tak 
vybavení je finančně náročné. 

Běžný uživatel má kolečkové brusle 
víceméně na celý život, jak často je 
měníte vy?

Vždycky jsem měl sériové brusle, které 
mi vydržely jednu, maximálně dvě sezó-
ny. Loni jsem si ale nechal udělat brusle 
na míru a doufám, že mi vydrží co nejdé-
le. Vzali mi odlitek nohy a ušili mi brusle 
přímo na mou nohu, což je skvělé.

Je vám teprve 16 let, nebojíte se, že vám 
ještě poroste noha?

Doufám, že ne. Ty brusle jsem si nechal 
udělat až když se zastavil růst nohou, 
a tak by už růst neměly.

Když se vrátíme k té olympiádě, kdy by 
pro vás připadala v úvahu?

Možnost by byla v roce 2026.

Jak probíhá kvalifikace?
Kvalifikace spočívá v tom vyjet čas 

na ledních bruslích. Každopádně to musí 

být na oficiálních závodech, kde jsou 
rozhodčí. 

A jaký čas je kvalifikační na olympiádu?
Já znám jen přibližné časy do juniorské 

reprezentace, na olympiádu nemám vůbec 
představu. Ono to totiž není pro celý svět 
stejné, ale každý výbor jednotlivé země si 
to určuje sám. 

Teď se chystám na první závody v listo-
padu, které budou v Berlíně.

Kde všude trénujete a kdo jsou vaši 
trenéři?

Hlavní trenér je Pavel Zajpt a potom 
můj otec, který trénuje elite skupinu. 
Na ledních bruslích je to Jaroslav Pařík, 
Jarmil Hrůza a opět táta.

Myslela jsem, že byl tatínek jen rekreač-
ní bruslař.

On chtěl být vždy trenér a jak jsem 
začal bruslit, tak se rozhodl vystudovat 
trenéra 3. třídy a začal mě trénovat.  

Kolik času trávíte tréninkem?
Trénuji šestkrát týdně všechny dny 

mimo středu, o víkendu mám dvoufázové 
tréninky. Přes léto trénuji kolečka v zimě, 
pak led. Jakmile mi skončí poslední závo-
dy na kolečkách, tak přecházím na led.

Je to obvyklé, že bruslaři na kolečkových 
v zimě přesedlají na led?

Jen někteří. I když poslední dobou je to 
čím dál častější.

Je za tím vidina té olympiády?
Určitě ano, ale teď zrovna by na olym-

piádě v roce 2028 měl být i maraton 
na kolečkových bruslí. 

Je také na 42 km jako ten v běhu?
Ano, je stejně dlouhý. Maraton na ko-

lečkových bruslích je hodně oblíbený, 
například na Berlínském maratonu se 
vždy před během jede na kolečkách.

Jak vám vychází vstříc co se týče trénin-
ků na škole a kde vlastně studujete?

Studuji na gymnáziu Arcus na Rajské 
zahradě. Zatím mě vždy pustili bez pro-
blémů, dodržel jsem absenci 30 %.

Jak trávíte čas mimo školu a tréninky?
Když mám volno, tak jdu s kamarády 

ven nebo hraju počítačové hry.

Kdo je vaším vzorem v bruslení?
Mým vzorem je asi Belgičan Bart 

Swings, který začal na kolečkových brus-
lích. Dnes je několikanásobný mistr světa, 
Evropy, v roce 2022 vyhrál olympiádu.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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PRÁVĚ HRAJEME

čtvrtek 1. prosince v 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, 
Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodko-
vá, Hynek Čermák, Jaroslav Plesl, Anna 
Fialová, Vladimír Polívka, Máša Málková, 
Sára Sandeva, Pavel Kříž, Václav Neužil 
a další 

Komedie s hvězdným obsazením, která 
se odehrává během Štědrého dne. Hrdi-
nové příběhu prožívají opravdu nevšední 
a nezapomenutelné Vánoce. Snímek je 
plný nečekaných situací a emocí, dojem-
ných chvil a zábavy, s jedinečným obsa-
zením hereckých hvězd, poprvé společně 
v jednom filmu.
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
Nejnovější animovaný film od tvůrců 
filmů Encanto nebo Velká šestka. Legen-
dární průzkumnická rodina Cladových, 
kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, 
zrádný a především divný svět. Dopro-
vází je barvitá posádka obří vzducholodi, 
rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý 
pes. Společně musí čelit nejen neznámé-
mu prostředí, ale i mnoha prapodivným 
a všežravým tvorům. Původní animovaná 
laskavá komedie inspirovaná klasickými 
dobrodružnými příběhy mapuje vztah tří 

generací rodiny Cladových, které musí 
vyřešit vzájemné neshody a společně pře-
konat nástrahy nádherného, avšak i velmi 
nebezpečného Divnosvěta. 
Vstupné: 130 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

úterý 6. prosince v 19.30 hod.
A PAK PŘIŠLA LÁSKA…
Pavla Tomicová exceluje v roli psycholož-
ky, která se svou dospělou dcerou vyráží 
na ozdravný víkend u kartářky v naději, 
že se jí konečně podaří najít lásku a štěstí. 
Autenticky, s empatií a humorem o že-
nách, které stojí na životní křižovatce. 
Hrají: Pavla Tomicová, Sára Venclovská, 
Tereza Hofová
Vstupné: 130 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

NÁŠ TIP
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Milí diváci,

ráda bych vám za celé divadlo popřála 
krásné Vánoce a hodně štěstí do nového 
roku. Všichni věříme, že to bude rok 
klidný a že vše špatné již skončí. Chtěla 
bych vám také poděkovat za přízeň, kte-
rou jste nám po celý rok věnovali, moc si 
toho vážíme. Mohu vám slíbit, že udělá-
me vše pro to, abychom vás nezklamali 
ani v roce příštím.

Vím, že prosinec bývá pro většinu 
z vás hektický, přesto ale věřím, že si 
najdete čas i na kulturu a že si přijdete 
odpočinout na některý z našich pořadů. 
K odreagování od vánočního shonu je 
ideální například komedie Fantastická 
žena. Každý z nás ve skrytu duše touží 
po ideálním partnerovi, víme přesně, 
jaké by měl mít vlastnosti a jak by se 
k nám měl chovat. A teď si představte, 
že takového partnera skutečně potkáte. 
Myslíte si, že je opravdu tak idylické 
s takovým partnerem žít? Nevíte? Tak 
se přijďte podívat 7. 12., budete velmi 
překvapeni.

Dalším představením, na které bych 
ráda upozornila, je první repríza Žebrác-
ké opery v podání počernických ochotní-
ků. Říjnová premiéra byla beznadějně vy-
prodaná, zájem o vstupenky byl o mnoho 
větší, než je kapacita divadla. Nenechte si 
tedy tentokrát představení ujít.

Nezapomínáme ani na nejmenší divá-
ky, věnujeme jim první dva prosincové 
víkendy. V sobotu se vždy můžete těšit 
na činoherní pohádku a v neděli na po-
hádku filmovou. 

Samozřejmě nesmím zapomenout ani 
na tradiční akce - 18. 12. Zpívání pod 
vánočním stromem s Ditou Hořínkovou, 
které se letos bude opět konat v Přírod-
ním divadle Dády Stoklasy a 21. 12. har-
fový koncert s hosty paní Jany Bouškové. 

Těšíme se, že se společně s vámi nala-
díme na ty pravé klidné Vánoce.

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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rázné děvečce Ančeti, jejím milém Ku-
bovi, popleteném hajném a samozřejmě 
i spravedlivém vládci hor Krakonošovi 
s jeho sojkou. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

neděle 11. prosince od 17.00 hod.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE:  
JAK TO CELÉ ZAČALO
Patálie malého Mikuláše, od rvaček 
na školním dvoře až po dobrodružství 
na letním táboře, si v průběhu let zamilo-
valy více než čtyři generace dětí i dospě-
lých po celém světě. Oblíbená postavička 
nyní poprvé ožívá v původní ilustraci 
Sempého v animovaném filmu pro celou 
rodinu. Vzniká tak svěží a zábavný sní-
mek, citlivě kombinující příhody rozpus-
tilého školáka s osudy jeho dvou tvůrců, 
spisovatele Reného Goscinnyho a ilust-
rátora Jeana-Jacquese Sempého, kterým 
v českém znění propůjčili hlasy Ondřej 
Brzobohatý a Ondřej Brousek. 
Vstupné: 130 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 
ve výslužbě, v němž jedinou perspektivu 
představuje smrt, a 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

úterý 13. prosince v 19.30 hod.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová,
Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodková,
Hynek Čermák, Jaroslav Plesl, Anna
Fialová, Vladimír Polívka, Máša Málková,
Sára Sandeva, Pavel Kříž, Václav Neužil
a další 

Komedie s hvězdným obsazením, která 
se odehrává během Štědrého dne. Hrdi-
nové příběhu prožívají opravdu nevšední 
a nezapomenutelné Vánoce. Snímek je 
plný nečekaných situací a emocí, dojem-
ných chvil a zábavy, s jedinečným obsa-
zením hereckých hvězd, poprvé společně 
v jednom filmu.
Vstupné: 140 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. Matyska, J. Šimice, L. Cejnar, E. Krá-
lová, 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-

1. REPRÍZA

Současná romantická crazy komedie 
úspěšného kanadského autora, jejíž zá-
pletka se točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální partnerka. Jedná 
se o příběh dvou kamarádů ve středním 
věku, jejichž životy pořádně zamíchá 
tajuplná seznamka a doslova fantastická 
žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. 
Jak to spolu může souviset? Nechte se 
překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co 
si přejete… 
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)

pátek 9. prosince v 19.30 hod.
IL BOEMO
V titulní roli Vojtěch Dyk.

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

sobota 10. prosince v 15.00 hod.
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Divadlo pohádek
Divadelní zpracování slavného večerníčku 
o vychytralém pánovi Trautenberkovi, 

DIVADLO



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2022 

DIVADLO

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 15.00 a v 17.00 hod.
*MAGIC MOMENTS
Vánoční vystoupení taneční skupiny Mo-
vement Company.
Vstupné: 180 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.

úterý 20. listopadu v 19.30 hod. 
*VÁNOČNÍ KONCERT  
NADI VÁLOVÉ & BAND
Předvánoční koncert písní Nadiných, 
šansonových i art rockově laděných.
Vstupné: 450, 350 Kč

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

čtvrtek 22. prosince v 19.30 hod.
WHITNEY HOUSTON:  
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

Oslava jedinečné a nezapomenutelné 
Whitney Houston. Od mladé gospelo-
vé sboristky z New Jersey až po jednu 
z nejprodávanějších a nejoceňovanějších 
umělkyň všech dob – taková je inspirativ-
ní, dojemná a emocionální cesta životem 
a kariérou Whitney Houston, kterou si 
diváci mohou na filmovém plátně vychut-
nat zároveň s velkolepými vystoupeními 
a soundtrackem nejoblíbenějších hitů této 
hudební ikony. 
Vstupné: 140 Kč

pátek 23. prosince v 17.00 hod.
KOCOUR V BOTÁCH:  
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších 
hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten 
nejroztomilejší kukuč, před alkoholem 
dává přednost mléku a jako šermíř je 
přímo geniální. Kocour v botách si bude 
v pohádkové dobrodružné jízdě plnit 
poslední přání. 
Vstupné: 140 Kč

LEDEN
úterý 3. ledna ve 14.00 hod.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Promítání nejen pro seniory
Hrají: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, 
Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana Plodko-
vá, Hynek Čermák, Jaroslav Plesl, Anna 
Fialová, Vladimír Polívka, Máša Málková, 
Sára Sandeva, Pavel Kříž, Václav Neužil 
a další 

Komedie s hvězdným obsazením, která 
se odehrává během Štědrého dne. Hrdi-
nové příběhu prožívají opravdu nevšední 
a nezapomenutelné Vánoce. Snímek je 
plný nečekaných situací a emocí, dojem-
ných chvil a zábavy, s jedinečným obsa-
zením hereckých hvězd, poprvé společně 
v jednom filmu.
Vstupné: 80 Kč

neděle 8. ledna v 15.00 hod.
KNIHA DŽUNGLÍ  
– MAUGLÍHO POSLEDNÍ BOJ
Divadlo AHA
Hrají: Vratislav Hadraba, Radovan Kluč-
ka, Jakub Stich, Miloš Mazal, Kryštof 

Nohýnek, Adéla Rausová a Karolína 
Šafránková Z lidského mláděte vychova-
ného vlky vyrostl silný, mladý a inteli-
gentní muž. Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr 
Šér Chán se však nevzdává. 
Vstupné: 150, 130, 110 Kč

čtvrtek 12. ledna v 19.30 hod.  
BUTCH CASSIDY  
A SUNDANCE KID  
ANEB WESTERN Z BOHNIC
Komorní divadlo Kalich 

Režie: Luboš Balák
Hrají: Josef Polášek, Václav Kopta, Simo-
na Vrbická 

Dvě jména, která nás hned přenesou 
k romantickému westernu a k okouzlují-
cím darebákům v podání Paula Newmana 
a Roberta Redforda. A takovými frajery 
na Divokém západu se cítí i dva kamarádi 
na život a na smrt, kteří touží prožívat 
stejná dobrodružství, přepadení, střílení 
i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo 
pistolí vytáhnou třeba rohlík a prchají-li 
divokou jízdou na koni, prostě se sami 
přemění v koně. A mnoho dalšího stvoří 
jejich fantazie, protože jsou pacienty psy-
chiatrické léčebny. 
Vstupné: 400, 370, 350 Kč (studentská 
sleva 20 %)

neděle 15. ledna v 15.00 hod.
O CHYTRÉM HONZOVI  
A KRÁSNÉ MADLENCE
Divadelní agentura Praha 
Činoherní pohádka podle klasického 
námětu.
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

úterý 17. ledna v 19.30 hod.
Jean Girault, Jacques Vilfrid
SVATBA BEZ OBŘADU
Divadlo Háta

NEBUĎ  KONZERVA NÁŠ TIP
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DÁRKOVÝ POUKAZ

PRONÁJEM DIVADLA 
HORNÍ POČERNICE

PRONÁJMY KS DOMEČEK

Vánoční dárek na poslední chvíli pořídíte u nás v divadle.
Dárkový poukaz v hodnotě 100, 200, 300 nebo 500 Kč koupíte 
on-line na webu divadla www.divadlopocernice.cz. Tištěný dárko-
vý poukaz a k němu dárkovou obálku koupíte v pokladně divadla 
každý všední den mezi 16.00 a 19.00 hod.

Prostory Divadla Horní Počernice je možné si pronajmout 
k uspořádání hudebních či divadelních představení. Bližší 
informace na tel.: 281 920 326 u paní Prudilové.

V KS Domeček (Votuzská 11) je možné pronajmout si pro-
story učeben k různým výukovým kurzům, školením a po-
dobně. K pronájmu nabízíme také sál s barem a kuchyňkou, 
který je možné využít k pořádání schůzí, přednášek nebo 
i k soukromým oslavám. Více informací na tel.: 281 920 339 
u paní Urbanové.

Režie: Jaroslav Slánský
Hrají: Hana Kusnjerová / Kristýna Koci-
ánová / Betka Stanková, Adéla Gondíková 
/ Mahulena Bočanová / Radka Pavlov-
činová, Ivana Andrlová / Olga Želenská, 
Václav Jiráček / Filip Tomsa, Pavel Nečas 
/ Martin Sobotka, Juraj Bernáth / Roman 
Štolpa, Petr Gelnar / Marcel Vašinka, 
Lukáš Pečenka / Jaroslav Slánský 

Francouzská situační komedie, která 
byla v roce 1963 zfilmována pod názvem 
Pouic Pouic s Mireille Darcovou a Loui-
sem de Funèsem.  
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

čtvrtek 19. ledna v 19.30 hod.
JIŘÍ SCHMITZER – RECITÁL
Hudební vystoupení známého herce 
a folk rockového písničkáře.
Vstupné: 250 Kč

neděle 22. ledna v 15.00 hod.
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
Divadelní zpracování oblíbeného večer-
níčku. Z malého pejska vyrostl velký pes 
Fík a z malého dobrodružství začalo velké. 
A že je to pes neobyčejný? Vždyť který pes 
se dostane až do školy, kde se naučí psát 
a počítat nebo procestuje celý svět?
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

středa 25. ledna v 19.30 hod.
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Zábavné vyprávění z hereckého zákulisí. 
Hostem Karla Soukupa bude známý herec 
Jan Kačer. Uznávaný absolvent DAMU, 
který se na české filmové a divadelní scéně 
pohybuje více jak 50 let, se s diváky podělí 
nejen o příběhy z hereckého zákulisí.  
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

neděle 29. ledna v 19.00 hod.
*CO TO JE TU ZA TU NOTU!
Pololetního vystoupení žáků ZUŠ Ne-
hvizdy. 
Vstupné: 100 Kč

Změna programu vyhrazena.

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

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

DIVADLO
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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

LUCIA: BERNARD MINIER (XYZ)
Skupina studentů kriminologie na univerzitě v Sala-
mance odhalí existenci vraha, který už několik desetiletí 
uniká spravedlnosti a aranžuje své oběti podle renesanč-
ních obrazů.

PAVOUK: LARS KEPLER (HOST)
Joona Lina se vrací s devátým případem a opět mu jde 
o krk. V Kapellskäru byl nalezen pytel s téměř roz-
puštěným tělem. Na místě činu zůstala bílá nábojnice. 
Bestiální pachatel dává policii možnost zastavit sérii 
vražd tím, že rozluští složité hádanky.

ITALSKÁ DÍVKA: LUCINDA RILEY (VÍKEND)
Rosanně je pouhých jedenáct let, když potkává Roberta Rossiniho, za-
čínajícího operního pěvce, který navždy změní její život. Když slyšel její 
překvapivě krásný hlas, povzbudil ji, aby se věnovala zpěvu. S podporou 
svého bratra se vydává na cestu, která ji zavede od skromných začátků 

v zapadlých uličkách Neapole na třpytivá 
jeviště nejprestižnějších světových operních 
domů. O pár let později se jejich životy 
opět protnou. Navzdory rozdílům věku 
i postavení se do sebe oba rodáci z Neapole 
vášnivě zamilují. Rosanna ovšem zane-
dlouho zjišťuje, že o Robertově minulosti 
zdaleka neví všechno a temné stíny starých 

poklesků neodvratně zakalí jejich vztah.

ARISTOKRATKA POD PALBOU LÁSKY: 
EVŽEN BOČEK (DRUHÉ MĚSTO)
Z královského výletu do Nizozemí si 
Marie III. Kostková přiveze kromě zážitků 
a fotky s Jejím Veličenstvem královnou 
Beatrix také milostnou šmodrchanici, kte-
rá se vystříbří až na úplném konci nového 
pokračování. Na zámku se, mimo jiné, 

zjeví i Helenka Vondráčková. Milostných šmodrchanic se 
ovšem na Kostce vyskytne víc a většina bude zaznamenána 
filmovým štábem nizozemské televize. Pod palbou lásky se 
ocitne i kastelán Josef.

KNIŽNÍ NOVINKY

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNANÁCHODSKÁ 754

Naši milí návštěvníci,

v listopadových dnech Kulturně komunitní centrum ožilo dětmi 
základní školy na Chvalech. Žáčci druhých a třetích tříd zhlédli 
chemické divadélko s názvem „Posviť si citronem na duhu“. Chemi-di-
vadlo vzniklo v rámci popularizačního a vzdělávacího projektu Ústavu 
fyzikální chemie J. Heyrovského.

Po dobu 4 dnů bylo na Náchodské 754 zřízeno „dočasné utajené 
nádraží“, kterému velel „přednosta stanice“ Aleš Boubelík.

Přednáškový cyklus MgA. Daniela Růžičky o historii a vývoji tele-
vizního vysílání jsme věnovali významnému 70letému výročí od vzniku 
televize v naší zemi. 

Publikace k těmto i dalším tématům jsou k vypůjčení v oddělení 
naučné literatury a pro naše nejmenší i v dětském oddělení. 

V letošním roce přivítáme poslední čtenáře ve čtvrtek 22. prosince 
a budeme se těšit opět 2. ledna na viděnou. 

A už teď vám mohu prozradit, že se v roce 2023 můžete těšit na sérii 
přednášek s cestovatelskou tematikou, která započne lednem. 

S přáním klidného prožití adventních dní  

Za kolektiv knihovny:  
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. Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování ko-
munikačních dovedností v AJ  od 15.15 do 16.00 hod. Bez 
objednání. 
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí 
také na druhých stupních ZŠ.  

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

7. PROSINCE OD 17.00 DO 19.00 HOD.
Workshop: Výroba drobných vánočních dárků a ozdob
Pevné nůžky s sebou.
Workshop vede: Regina Štefanová
Rezervace na webu: www.knihovnapocernice.cz

8. PROSINCE OD 18.30 DO 21.00 HOD. 
Seminář: Vánoční pozastavení
Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, přitom je to dost často 
jedno z nejnáročnějších období v roce. Pojďme se společně pozasta-
vit a spočinout. Dovolit si jenom tak být s tím, co právě teď nejvíc 
potřebujeme.

V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, medi-
tace, hudby a pohybu. Netrapte se, že neumíte malovat - nezáleží 
na výsledku, ale na prožitku.
Seminář vede Ing. Maria Půrová 
Informace na telefonu: 777 570 756
Rezervace na webu: www.knihovnapocernice.cz

13. PROSINCE OD 17.00 DO 19.30 HOD.
MACRAMÉ WORKSHOP: Vánoční dekorace a svícen
Prosinec je vždy ve znamení Vánoc, a proto i my budeme tvořit 
vánočně. Vyrobíme si macramé ozdoby a samozřejmě nesmí 
chybět svícen. Na svícen si s sebou přineste vhodnou sklenici - 
nejlépe nízkou širokou zavařovačku. Hotové výrobky můžete po-
užít na vlastní vánoční výzdobu nebo je rozdat jako dárek svým 
blízkým. Přijďte tedy nasát vánoční atmosféru a užít si chvilku 
předvánočního klidu.
Workshop vede Barbora Šmídová
Informace na: www.bajasmidova.cz, sekce Workshopy 
a na telefonu: 777 570 756
Rezervace na webu: www.knihovnapocernice.cz



VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Praha - Horní Počernice, Ratibořická 1899
Stále probíhá zápis do našich kroužků. Nabídku všech naleznete  
na www.ddm-hp.cz, kde se můžete i přihlásit.

CO NÁS ČEKÁ?

MIKULÁŠSKÉ NOCOVÁNÍ
Jeden ze dnů, na které se děti těší během roku nejvíce je již 
za dveřmi, proto nás 2. – 3. 12. čeká Mikulášské nocování. Děti 
se mohou těšit na tvoření, skupinové hry, výrobu vánočních 
dekorací a dozví se i něco o vánočních tradicích. A kdo ví, třeba 
se objeví i Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Na akci se můžete 
přihlásit prostřednictvím našich webových stránek.

TURISŤÁK
Vánoční atmosféra se přenese i do našeho Turisťáku a 4. 12. 
společně vyrazíme do Muzea betlémů. Těšíme se na vás!

TANEČNÍ SOBOTA
V sobotu 10. prosince se můžete těšit na Taneční sobotu u nás 
v DDM. Akce bude určena primárně pro tanečníky mladší-
ho školního věku. Na akci se budeme 
věnovat převážně tanečnímu stylu 
hip hop, kdy se společně naučí-
me vše od základních kroků 
až po ty složitější. Nebude 
chybět ani zábavný dopro-
vodný program, taneční 
cvičení ve dvojicích či 
improvizace na hudbu, při 
které tanečník může zapojit 
tvořivost a vyjádřit své po-
city tancem. Více informací 
najdete na našich webových 
stránkách, kde se na akci mů-
žete i přihlásit. Přijďte a užijte 
si s námi sobotu plnou tance!

KORÁLKOVÁ DÍLNA
Chybí vám ve vaší šperkovnici krásný originální šperk? Tak 
dorazte 7. 1. 2023 na naši Korálkovou dílnu. Budeme společně 
vytvářet šperky starou technikou, kdy se k sobě sešívají korálky 
pomocí nitě a jehly. Náročnosti se vůbec nemusíte bát, jelikož 
dílna bude přizpůsobena dovednostem každého přihlášeného. 
Uvítáme i úplné začátečníky, které to rádi naučíme. Spousta 
lidí to bere jako určitou formu tvořivého relaxu, takže pokud si 
chcete odpočinout a zároveň si vytvořit něco krásného, určitě 
dorazte! Na akci se můžete přihlásit prostřednictvím našich 
webových stránek, kde najdete i více informací.

DEKORACE PRO DOMOV – LAMPIČKA
Chybí vám v domácnosti něco, co by 

jí dodalo tzv. šmrnc? Co takhle ji 
ozvláštnit originální lampičkou 

přesně podle vašich představ? 
V sobotu 21. 1. 2023 u nás pro-
běhne dílnička, kde budeme 
společně dekorovat stínít-
ko na lampičku. Přijďte si 
odpočinout, tvořit a užít si 
příjemnou atmosféru, která 
na dílničkách vždy panuje! 
Budeme se těšit!

LYŽAŘSKÝ 
A SNOWBOARDOVÝ KURZ
Zima už nám klepe na dveře a s ní 
přichází radost z lyžování, snow-
boardování a dalších zimních 
sportů. Po dvouleté pauze u nás 
v nabídce můžete opět najít Ly-
žařský a snowboardový výcvik, 
který se bude konat od 5. – 10. 2. 
2023. Ubytováni budeme na Lipně 
s každodenním dojížděním do neda-
lekého lyžařského areálu Hochfichtu 
v Rakousku. Tak se utíkejte přihlásit, ať 
nepřijdete o místo!

ZAČÍNALY PRÁVĚ U NÁS V DDM
Kamila Kocourková, Zuzka Nováková, Marie Malko - svěřen-
kyně trenérů Ptáčkových - začaly provozovat bojové sporty 
díky našemu DDM. Svůj talent už potvrzují na turnajích v růz-
ných disciplínách bojových sportů, kde chtějí jít ve šlépějích 
svých trenérů – Josefa, Martiny a Pepy Ptáčkových, kteří jsou 

světovými šampiony. Holky jsou velkým příslibem do bu-
doucna a také inspirací pro potencionální uchazeče o bojové 
sporty. Již nyní jsou například několikanásobnými mistry-
němi republiky či třeba vítězkami mezinárodních závodů 
v bojových sportech. Držme jim palce i nadále.

UKRAJINSKÉ DĚTI U NÁS V DDM
Již v březnu jsme dětem nabídli možnost chodit zdarma 

do klubu Prádelna a do kroužků s volnými místy, aby si 
rodiče (převážně maminky) mohli zajistit potřebné dokumen-

ty, bydlení a poohlédnout se po práci. Od března u nás bylo 
také možné chodit na hodiny českého jazyka pro dospělé i pro 
děti, které vyučovala lektorka se skvělou znalostí obou jazyků. 
V létě se nám podařilo získat grant na 5 příměstských táborů 
pro ukrajinské děti. Během nic děti kromě hraní her a výuky 
českého jazyka vyrážely i na spoustu výletů v okolí Prahy, aby 
více poznaly své nové bydliště.

Od září zajišťujeme adaptační skupinu pro ukrajinské děti, 
pro které nebylo místo na základních školách. Výuka probíhá 
v našem volnočasovém klubu Prádelna 
od 8.00 do 12.00 hodin každý všed-
ní den. Skupinu navštěvuje 12 
dětí, se kterými se učíme čes-
ký jazyk, tvoříme a hrajeme 
hry. Během minulých dvou 
měsíců se děti naučily ho-
vořit o věcech ve třídě či 
v kuchyni, ovšem dokáží 
používat i ty nejpotřeb-
nější fráze a nákup pro 
ně již také není výzvou. 
Během výuky nezapomí-
náme ani na zajímavosti 
o České republice i Ukra-
jině. Ale samozřejmě není 
divu, že jejich největší zálibou 
je běhat po třídě, kreslit do seši-
tu a tančit.
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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

Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,

děkujeme, že jste spolu s námi tvořili vánoční 
věnce pro radost seniorům. Přejeme vám klidný 
adventní čas, mnoho pohody v rodině a šťastný 
vstup do nového roku. Těšíme se na další 
společné akce. 

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

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

 

HRAVÁ HERNA
VÁNOČNÍ POHÁDKA

7. 12. od 9.30 do 11.30 hod.
(pohádka od 9.30 do 10.15 hod.)

Přijďte se společně s dětmi zapojit do děje 
příběhu, kde budeme společně tvořit kuli-
sy a hlavně se dozvíme, kde sněhuláci celý 
rok odpočívají, než přijde zima. Vhodné 
pro děti od 1 roku.

Uvádí: Simona Doubravská
Cena: 100 Kč/rodina

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
V MUMRAJI
5. 12. od 9.00 do 12.00 hod.

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

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

AKCE PRO CELOU RODINU

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
6. 12. od 18.00 do 19.30 hod.

Přijďte na poslední keramické tvoření 
v tomto roce. Tentokrát si odnesete zna-
mení zvěrokruhu. 

Nehodí se vám termín? 
Kupte si hlínu a tvořte doma.

Hledáte originální dárek, který potěší? 
Kupte keramickou hlínu s praktickým 
návodem a udělejte radost svým blízkým 
dárkem pod stromeček.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO 
MAMINKY, KTERÉ ZRADILA 
PSYCHIKA 
14. 12. od 16.00 do 17.30 hod.

Máte pocit, že nikdo nechápe, jak se 
cítíte? Nemáte s kým sdílet náročnou 
situaci v mateřství? Zveme vás na otevřené 
setkání žen, které zažily poporodní trápe-
ní nebo jím právě teď čelí. Setkání budou 
pokračovat 1x za 2 týdny i v novém roce.

Vstupné: 70 Kč (dítě můžete mít s sebou) 

COWORKING*

Víte, že je v Počernicích prostor, kde 
můžete nerušeně pracovat, zatímco se vám 
profesionální chůvy postarají o vaše děti?

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

K dispozici máte: sdílenou kancelář, 
studio na konzultace či terapie a vybavení 
(notebook, tiskárna, šicí stroj, overlock)
Cena: 80–140 Kč/hod. (dotované ceny 
včetně hlídání dětí)

Více informací u Zuzky:  
775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

od 19. 12. do 2. 1. 2023

V tento čas budeme v Mumraji odpočí-
vat a užívat si rodinné atmosféry svátků. 
To samé si náležitě užijte i vy se svými 
blízkými.

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

PŘIPRAVUJEME

ZÁPISY DO KURZŮ 
NA 2. POLOLETÍ
od 16. 1. 2023

• Pohybové, umělecké a jazykové kurzy
• Školička

SEMINÁŘ O PŮSTU
18. 1.

VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
A ZIMNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ 
25. 2.
Vstupenky v prodeji od ledna 2022.

foto: archiv Mumraj
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Všichni známe důvěrně vánoční příběh a během adventu a Vá-
noc se nám bude stále připomínat. 

Věřím, že i tyto Vánoce budou pro nás pokojné a radostné, 
byť v nejisté době, kterou prožíváme. 

Proto bych ráda připomněla jednu z hlavních postav vánoč-
ního příběhu, na kterou často zapomínáme. 

Josef, manžel Marie, matky Páně.
Josefův postoj k životu by pro nás mohl být velmi inspira-

tivní. Nese jméno jednoho z významných otců starozákonního 
lidu a ve svém životě ztělesňuje víru patriarchů. 

Podobně jako Abrahám, otec věřících, je i Josef ochoten 
s důvěrou vykročit na cestu Božího plánu. Je to muž spraved-
livý – uvěřil Božím zaslíbením i v okamžiku, kdy se mu zdají 
nepravděpodobná, podivná a nepohodlná. Jeho život se zcela 
převrací a v žádném případě nemůže porozumět všemu, co se 
s jeho životem děje. Josef možná prostě skousl všechna svá ale 
a ve víře přijal Boží plán s jeho životem. 

Nikde však není zmínka o tom, že by byl nespokojený, prázdný, 
nenaplněný. Naopak můžeme předpokládat, že byl naplněný. Vždyť 
jeho jedna jediná charakteristika v celém evangeliu je, že byl člově-
kem spravedlivým.

A my jsme tázáni stejně – naše životy také často  nejsou jednodu-
ché, našich „ale“ a „proč“ je tolik , že by vydala na nejednu knihu.

Zkuste se nad Josefovým příběhem trochu zamyslet a podívat se 
na všechna svá „ale“ a své nároky. Je jich hodně. 

Tak je na tyto Vánoce trochu uberme, odhoďme, co je přeby-
tečné, přidejme trochu laskavosti, pochopení, vlídnosti, tolerance, 
vděčnosti.

Jako když pečeme cukroví, pak to smícháme s hlavní ingrediencí, 
tou je láska a bude na světe lépe. Nemyslíte?

Eva Cudlínová, 
farářka Církve husitské

Všichni známe důvěrně vánoční 
příběh a během adventu a Vánoc se 
nám bude stále připomínat. 

VÁNOČNÍ 
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JEŽÍŠKOVA POŠTA
Milí rodiče,

nastává adventní čas. Čas, kdy stoupá 
napětí našich dětí z příchodu Ježíška, kdy 
se všichni společně těšíme na Vánoce.
Na první adventní neděli mohly děti 
předat dopis chvalskému andělovi, který 
již všechna přání v pořádku předal Ježíš-
kovi. Děti, které nestihly nebo nemohly 
předat dopis andělovi, nemusí být smutné. 
Na Chvalské tvrzi, vedle vánočního 

stromu, jsme umístili schránku, kam je 
možné dopis se svým přáním vhodit.

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

Starosta Petr Měšťan se svým týmem 
12. 12. 2022 vylosují tři malé výherce, 
kteří budou odměněni dárkem, který si 

přejí najít pod stromečkem.
Ježíškova pošta probíhá od 27. 11. 

do 11. 12. 2022 tak, aby měl Ježíšek do-
statek času dárečky zajistit.

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

Veronika Jáně,
referentka sportu

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

Jedná se o Smrk ztepilý (Picea abies), který MČ Praha 20 daro-
val pan Jiří Vanický z Náchodské ulice. Pokácení stromu a pomoc 
při převozu nám pomohl provést pan Jiří Matyska a pan Obst, 
který zajišťoval jeřábnické práce. Při transportu stromu asistovala 
též Městská police hl. m. Prahy, která zabezpečila bezproblémový 
průjezd Horními Počernicemi. Všem zúčastněným patří velký dík. 

Všichni pracovníci Odboru místního hospodářství vám přejí 
krásné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového 
roku 2023.

Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

Na květnovém Zastupitelstvu MČ Praha 20 byl odsouhla-
sen záměr adopce stromů (vysazovaných na území Horních 
Počernic), jehož cílem je nabídnout jednotlivcům, školám, 
spolkům, institucím či firmám možnost si jednotlivé stromy 
nebo keře adoptovat.

Pokud máte o adopci zájem, vyberte si z nabídky stromů 
a keřů zařazených do programu a obraťte se na Odbor míst-
ního hospodářství, Petru Svobodovou:  
petra_svobodova@pocernice.cz.

Po domluvě bude připraven návrh darovací smlouvy 
a po podpisu a úhradě částky specifikované ve smlouvě bude 
dárci předán Certifikát o adopci stromu.

Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům se z Certifikátu 
může stát i neotřelý dárek.
Více na: www.pocernice.cz    
 

TIP NA DÁREK - 
ADOPTUJTE STROM 

Habr obecný (sazenice na živý plot)
Javor babyka 'Red shine'
Slivoň Hillierova
Platan javorolistý
Střemcha viržinská 'Shubert'
Lípa srdčitá 'Greenspire'
Lípa srdčitá
Rhododendron
Rhododendron
Azalka
Azalka
Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron
Jedle ojíněná
Růže
Javor mléč
Lípa zelená
Mahalebka
Tis červený
Lípa srdčitá
Buk lesní červený
Jírovec pleťový 'Briotii'
Vistárie květnatá
Jeřáb břek
Dub letní
Jabloň

98,00 Kč
10 609,00 Kč
6 469,00 Kč
11 644,00 Kč
6 469,00 Kč
6 469,00 Kč
4 589,00 Kč
1 685,00 Kč
2 990,00 Kč
828,00 Kč
828,00 Kč
1 277,00 Kč
1 277,00 Kč
1 277,00 Kč
4 474,00 Kč
288,00 Kč
6 038,00 Kč
5 555,00 Kč
58,00 Kč
437,00 Kč
5 796,00 Kč
7 475,00 Kč
6 279,00 Kč
253,00 Kč
8 453,00 Kč
4 830,00 Kč
440,00 Kč

300 ks
11 ks
2 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 ks
1 ks
4 ks
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Milý Ježíšku, 

jmenuji se  ,
je mi  let.
Moc si p řeji najít pod stromečkem  
tento dárek:

J E Ž ÍŠ KO V A  
P OŠ T A

Prosíme o uvedení kontaktu (tel . nebo e–mail)

PŘEVOZ VÁNOČNÍHO 
STROMU
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MEZINÁRODNÍ  
AKTIVITY...
V polovině října proběhlo slavnostní předávání 
certifikátů Europass mobility studentům, kteří se 
v rámci programu Erasmus+ zúčastnili zahraničních 
stáží v Německu, ve Španělsku, ve Francii a na Maltě. 
Z měsíčních i tříměsíčních praxí si odvezli mnoho 
zážitků, ale také cenné pracovní zkušenosti.

V rámci festivalu německy mluvených fil-
mů Das Filmfest navštívili studenti 3. a 4. 
ročníků projekci filmu Toubab. Účastníci 
pak besedovali s představitelem hlavní 
role Farbou Diengem.

Během podzimních prázdnin se žákyně 
4. ročníku Michaela Blechová zúčastnila 
mezinárodní konference LevelUp! Acce-
lerating Change, která se konala v Evrop-
ském parlamentu v Bruselu pod záštitou 
Evropského fóra mládeže, Evropského 
parlamentu a Evropské komise a byla jed-
ním z vrcholů Evropského roku mládeže.

Začátkem listopadu jsme se stali hosti-
teli již čtvrté mobility v rámci Erasmus+ 
projektu Global Goals Ambassadors. Pro 
dvacet studentů ze Španělska, Německa, 
Itálie a Finska jsme připravili bohatý 
program vztahující se k našim prioritním 

tématům, kterými jsou „Konec chudoby“ 
a „Mír, spravedlnost a silné instituce“. 
Absolvovali například workshopy Člově-
ka v tísni, Amnesty International nebo 
procházku Prahou. Sami pak připravili 
charitativní akci, jejíž výtěžek, který zís-
kali prodejem vlastnoručně připraveného 
občerstvení, věnovali Člověku v tísni.

... a události domácí
Naši žáci se učí nejen v lavicích, ale 

také prostřednictvím zážitků. Divadelní 
hra Agent tzv. společenský jim ukázala, 
jak složité je vyrovnat se s komunis-
tickou minulostí a jak je těžké hledat 
pravdu a odpuštění. Po představení diváci 
diskutovali s historikem z Ústavu pro 
studium totalitních režimů Radkem 
Schovánkem, představitelkou hlavní role 

Klárou Cibulkovou, režisérkou předsta-
vení Martinou Kinskou a disidentkou 
Kamilou Bendovou.

Národní památník hrdinů heydrichi-
ády se stal cílem další třídy. Studenti se 
seznámili s okolnostmi atentátu na Hey-
dricha, s osudem parašutistů a zúčastnili 
se komentované prohlídky budovy, kde 
sídlilo gestapo. Zde si prohlédli cely pro 
zadržené i mučírny, a zblízka tak viděli, 
jak krutí nacisté byli.

Na základě dohody o spolupráci jsme se 
19. října stali Fakultní školou Pedagogické 
fakulty UK. Tento prestižní titul získávají 
školy, které pak umožňují studentům 
učitelství absolvovat praxe se zkušenými 
provádějícími učiteli.

Všechny zájemce o studium zveme 
na další den otevřených dveří, který se 
uskuteční 7. prosince od 14.00 do 19.00 
hodin.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
Už po třetí se v Počernicích, díky finanční podpoře vedení 
městské části, realizuje projekt organizace Post Bellum - 
Příběhy našich sousedů.

Týmy žáků 8. a 9. tříd natočí vyprávění 
pamětníků událostí 20. století a jejich 
životní příběh zpracují do rozhlasové 
reportáže nebo videoreportáže. Žáci se 
tak prostřednictvím příběhů seznamují 
s nedávnou historií našeho státu a uvě-

domují si, jak velký vliv mají historické 
události na náš život. Do projektu jsou 
zapojeny všechny počernické školy 
s druhým stupněm a vy se tak můžete 
těšit na závěrečnou prezentaci, kde vám 
všechny týmy představí životní příběh 

jejich pamětníka. Prezentace se usku-
teční 1. března 2023 od 16.00 hodin 
ve Chvalské stodole. 

Eva Březinová,  
koordinátorka



34 | 3332 | 33

ŠKOLY

PODZIM NA FZŠ CHODOVICKÁ
Přelom října a listopadu se nesl na naší 
škole v duchu strašidel, zombíků 
a příšerek. Z celé školy se jak mávnutím 
proutku stal na chvíli strašidelný zámek. 
Děti i někteří učitelé si jako každý rok 
Halloween pořádně užili.

Na začátku listopadu se ti nejmenší z 1. stupně vydali s paní uči-
telkou Maruškou na představení Maxipsa Fíka do Divadla Horní 
Počernice. Se staršími žáky jsme tam zhlédli o pár dní později zají-
mavý dokument Planeta Praha, který se nám všem moc líbil, stejně 
jako výpravný film Jan Žižka v kině CineStar na Černém Mostě.

Jako každý rok se naše škola účastní v rámci hodin informatiky 
IT soutěží iBobr a IT Slot. Držíme žákům palce, aby byli letos mi-
nimálně tak úspěšní, jako předchozí roky. Poctivě jsme trénovali.

Těsně před prázdninami vyrazily 6. ročníky do lanového centra 
ve Vysočanech. Během tří hodin si žáci zkusili nejdříve nižší pře-
kážky, na trenažéru se naučili vzájemně jistit a následně se pustili 
do výšek. Největším hitem byla ovšem adrenalinová houpačka, 
kterou si největší odvážlivci vyzkoušeli i několikrát.
 
PRAŽSKÝ PRAMEN 
Přírodovědné soutěže s názvem Pražský pramen, kterou pořádá 
Gymnázium Botičská, se účastníme pravidelně již několik let. Letos 
se zapojilo celkem 76 našich žáků ze sedmých až devátých ročníků. 
Vítězkou školního kola se stala Kamila z 9. B. Druhé místo obsadili 
shodně Klaudie z 9. C, Lukáš a Honza z osmého ročníku a na třetím 
místě skončil Martin z 8. A. Vítězům gratulujeme a držíme palce 
Kamče v celopražském kole. 

LIGA MISTRŮ
Vypravili jsme se na dlouho avizovaný odvetný zápas mládež-
nické Ligy Mistrů mezi Slavií a belgickým Genkem. V rámci 
pracovních činností jsme si připravili své vlastní transparenty 
na podporu klubu. Sešívaní si přivezli jednogólový náskok 
a i druhý zápas velmi dobře rozehráli. Byli ovšem horším týmem 
a po hodině hry bylo do vítězného konce daleko. Celý zápas ode-
hrál i náš bývalý student David Beránek. Měli jsme z něj radost.
 
STŘÍBRO Z PŘESPOLNÍHO BĚHU
Do krajského kola přespolního běhu na Dejvickou Julisku jsme 
se museli prokousat přes kvalifikační okresní kolo u rybníku 
Eliška. Naše čtyři družstva zvládla tuto záležitost na výbornou 
a mohla tedy v kompletní sestavě vyrazit přes celou Prahu pro 
pokračování. A opět přivezla skvělé výsledky - mladší žákyně 
2. místo, starší žákyně 7. místo, mladší žáci 5. místo, starší žáci 
5. místo. Děkujeme za bojovnost a vytrvalost!
 
FOTBALOVÝ TURNAJ 
Ve finálové skupině jsme se umístili na 2. místě (0:3 proti 
Edenu, 2:1 s Litoměřickou). Následoval boj s vítěznou školou 
(Zbraslav) druhé skupiny. Naše chyby soupeři vždycky potrestali 
a my jsme skóre nedokázali otočit. O třetí místo jsme se utkali 
opět s Edenem. Těm jsme měli co vracet. Byl to napínavý souboj 
až dokonce. Po závěrečném hvizdu bylo skóre 1:1, a tak chlapce 
čekal penaltový rozstřel! Ten jsme bohužel nezvládli a tak bere-
me krásné 4. místo v Praze!

 Za sportovní zpravodajství FZŠ Chodovická: Jan Kittler

S R P M Š  C H O D O V I C K Á ,  Z . S .  P R A H A  -  H O R N Í  P O Č E R N I C E  

e m a i l :  s r p m s @ m s - c h o d o v i c k a . c z ,  f a c e b o o k :  S R P M Š

C h o d o v i c k á ,  w e b :  w w w . m s - c h o d o v i c k a . c z  
V Í C E  I N F O :  

SRPMŠ Chodovická srdečně zve všechny děti,
rodiče, sousedy a přátele, jakož i náhodné
kolemjdoucí na 

Adventní zpívání
v zahradě MŠ Chodovická

7. 12. 2022 od 16:30 hod.
Společně si zazpíváme vánoční písně a
užijeme si adventní očekávání. Hudební
nástroj a hrneček na teplý nápoj s sebou!

PŘIJĎTE VŠICHNI, TĚŠÍME SE NA VÁS !

FZŠ CHODOVICKÁ

NA CO SE TĚŠÍME
V prosinci se chystáme s němčináři z 8. a 9. ročníků do advent-
ních Drážďan. Těšíme se na prohlídku slavné obrazárny a pří-
jemnou vánoční atmosféru tohoto krásného města, kam se rádi 
vracíme. Dále nás čekají Dny dobrých skutků, návštěva veletrhu 
pražských středních škol Schola Pragensis, kam se vydáme opět 
s žáky 8. a 9. ročníků, a řada dalších akcí, kterými se dětem 
snažíme zpestřit výuku. 

Učitelé FZŠ Chodovická
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PESTRÝ ŽIVOT 
SVÉPRAVICKÉ ŠKOLY

Podzim utekl jako voda, 
a to možná právě proto, 
že ten letošní byl na ZŠ 
Spojenců mimořádně bohatý 
na zajímavé zážitky. Téměř 
všechny děti milují zvířata 
a jistě si dovedete představit 
tu radost, kdybychom jim 
dovolili přinést si do školy 
svého domácího mazlíčka. 
Něco takového opravdu 
udělat nemůžeme, ale mohli 
jsme žákům zprostředkovat 
hned dva programy s živými 
zvířaty, která jsme u nás 
ve škole nadšeně přivítali.

ZŠ SPOJENCŮ

PAPOUŠEK VE ŠKOLE
V říjnu jsme měli nečekanou a milou návštěvu papouška 
žaka ve škole. Dva dny majitelem hledaný papoušek 
k nám nečekaně přiletěl na parapet a pozoroval 
nás za oknem. Naštěstí se nám ho podařilo nalákat 
na ovoce do třídy. Zavolali jsme majiteli a papoušek 
mohl zpátky domů.

Šťastný majitel žaka a chovatel papoušků pan Jindřich Joo nám 
za odměnu udělal dvě opravdu hezká a poučná představení s ně-
kolika dalšími papoušky pro celou naši školu.
Jsme moc rádi, že jsme pomohli žakovi vrátit se domů.

Andrea Bartošíková, asistentka pedagoga

ZŠ BÁRTLOVA

Tím prvním byl pořad o životě a významu 
domácích slepic. Děti, z nichž mnohé 
viděly slepice nanejvýš za plotem při 
procházce Počernicemi, si na ně mohly 
sáhnout a dozvědět se o nich překvapivě 
zajímavé informace. Druhý program se 
týkal výcviku psů. Žáci se učili, jak se 
v jejich přítomnosti správně chovat a jak 
lze psy vycvičit k pomoci nevidomým 
nebo při práci policie. 

Zážitky ovšem nebyly jen přírodověd-
ného, ale také vlastivědného rázu. Žáci 
čtvrté třídy, kteří se v těchto týdnech 
učí o nejstarších dějinách českého státu 
a jeho prvních významných osobnostech, 
dostali možnost navštívit kostel sv. Lud-
mily na Chvalech, který je dominantou 
Horních Počernic. Většina dětí uvnitř 
ještě nikdy nebyla. A přitom právě tento 
kostel nese jméno Ludmily, manželky 
prvního historicky doloženého českého 
knížete Bořivoje a pramatky nejstarších 
českých panovníků. Poutavé vyprávění 

o významu symbolů tohoto místa si děti 
mohly poslechnout přímo od pana faráře 
Vojtěcha Eliáše.

Přes všechny mimořádné akce je ale 
ta nejvýznamnější ještě před námi. Je to 
mikulášská besídka, která má na naší 
škole již dlouhou tradici. Každý rok páté-
ho prosince se děti převléknou do masek 
čertů, andělů a Mikulášů a v plné parádě 
předvedou, co takoví čerti či andílci do-
vedou. A že některým andílkům vykukují 
čertovské růžky a někteří čertíci mají an-
dělské srdce, to my ve škole víme až moc 
dobře.  Všichni si v tento den užíváme 
hry, soutěže a dovádění a cítíme, že jak-
mile je tu Mikuláš, budou tu zanedlouho 
i tolik očekávané Vánoce.

Asi nikdo se nedokáže těšit na Vánoce 
tak, jako děti. A tak vám spolu s nimi 
chceme popřát, aby i pro vás byl advent 
a vánoční svátky časem radosti. Radost-
né Vánoce vám přejí žáci a učitelé ZŠ 
Spojenců!

Učitelky ZŠ Spojenců
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PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Školní družina a žáci 0. ročníku se zapojili 
do projektu podzimního tvoření.

Začali pozorováním a poznává-
ním přírody. Do vůně podzimu 
se ponořili pečením jablečných 
závinů. Plody nasbírané na vy-
cházkách využili na podzimní 
aranžování. Nezapomněli ani 
na vděčné šišky a kaštany. Plo-
dy a luštěniny využili také při 
vytváření nádherných mandal. 
Své práce děti prezentovaly 
na výstavě umístěné ve vesti-
bulu školy. Výstavu dotvořily 
svými výtvarnými pracemi. 
Žáci o přestávkách mohli hla-
sovat a soutěžit o nejzajímavější 
výtvor.

Vyvrcholením podzimního 
prožívání byly dílny, na kterých 
si děti vyzkoušely dlabání dýní, 
tvoření svícnů, zápichů a lou-
tek, kterými si vyzdobily své 
domovy. Na závěr je čekala ještě 
jedna, pro ně zajímavá akce - 
HALLOWEENSKÁ PÁRTY.

Emília Krajňáková, 
vedoucí školní družiny 

ZŠ STOLÍŇSKÁ

Základní škola Stoliňská
si vás dovoluje pozvat na tradiční 

Vánoční tvořivé dílny a adventní trhy.
Vánoční tvořivé dílny a adventní trhy 

proběhnou dne 
20. 12. 2022 od 14.00 do 16.00 hod. 

v budově prvního stupně. 
Srdečně vás zve školní družina  

a školní klub.

Žáci našich osmých a devátých ročníků měli možnost setkání s paní Kateřinou 
Vršanskou, která dříve pracovala jako průvodkyně po Černobylské jaderné elektrárně 
a černobylské vyloučené zóně. Přestože černobylská havárie byla již před 36 roky, 
neseme si její následky dodnes.

reaktoru. Žáci měli možnost porozumět 
důvodu vzniku prvních jaderných reak-
torů, k čemu vlastně sloužily před tím, 
než se staly hnací silou turbín elektráren 
i jak působí jaderné záření na lidský 
organismus. Nechyběly ani historické 
souvislosti, které dokázaly osvětlit teh-
dejší politické smýšlení i finální umístě-
ní elektrárny na území Ukrajiny. 

Část přednášky byla o vzestupu i konci 
města Pripjať, tedy města, které vyrostlo 
jako odměna tehdejším pracovníkům ja-
derné elektrárny. V kontextu doby měli 
žáci možnost v rámci skupinové práce 
vnímat, jakým způsobem se zacházelo 
s těmi, co režim podporovali, i s těmi, 
kteří se rozhodli nespolupracovat. 

Žákům bylo objasněno, kam se vlastně 
ztratilo těch 200 tisíc lidí z nejbližšího 
okolí elektrárny. 

Pro žáky to bylo velmi zajímavé 
doplnění výuky napříč mnoha předmě-

ty, včetně podpory rozvoje 
kritického myšlení. Obě 

přednášky byly školou 
financovány z OPJAK.

Martin Březina,  
ZŠ Stoliňská

Jádro interaktivní přednášky spočívalo 
v havárii Černobylské elektrárny, v osu-
dových rozhodnutích, která přředchá-
zela vlastní havárii,  v průběhu havárie 
i období bezprostředně po výbuchu 
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ŠKOLY

NĚMECKÝ VÝMĚNNÝ POBYT
Po delší covidové pauze se na našem gymnáziu opět 
uskutečnila výměna se studenty spřáteleného gymnázia 
v bavorském Schweinfurtu.
Naše německé protějšky jsme hostili 
od 6. do 13. října.

Cílem této akce pro nás bylo přede-
vším praktické využití německého jazy-
ka, v případě našich zahraničních hostů 
poznání kultury a historického centra 
Prahy. Našim výměnným studentům 
jsme poskytli zázemí a celý týden jsme 
se starali o to, aby bylo jejich putování 
Prahou co nejlepší. Užili jsme si to spo-
lečně zejména během víkendu, kdy jsme 
měli celý program na starosti my. Ně-
kteří z nás zamířili prozkoumat tajemná 
zákoutí Prahy, jiní se vydali objevovat 
jiné skvosty naší republiky. Naši Němci 
měli také možnost poznat českou kultu-
ru v podobě návštěvy různých divadel, 
oper a muzikálů. Během všedních dnů 
se o dopolední program partnerů starala 
škola, my jsme pak měli na starosti 
odpoledne, která jsme většinou využívali 
k návštěvám muzeí, kaváren, cukráren, 
obchodních center apod. Vyvrcholením 

celého týdne byla středa, poslední den 
s našimi hosty, kdy jsme dostali ve ško-
le volno a jasný úkol - užít si poslední 
den s Němci tady v Čechách. Proto 
jsme vyráželi na průzkum pražské zoo 
a jiných pražských atrakcí, zároveň jsme 
se pomalu loučili s našimi studenty. 
A přišel čtvrtek, den loučení a odjezdu. 
Společně jsme zamávali našim hostům 
na Smíchovském nádraží a tím skončila 
jedna z největších zkušeností a zážitků 
našeho života.

Závěrem bych chtěl říci za všechny, že 
jsme si výměnu společně nesmírně užili 
a těšíme se, až nás naši Němci přivítají 
v květnu ve Schweinfurtu. Chtěl bych 
poděkovat všem, kdo se podíleli na pří-
pravách této nezapomenutelné akce, 
a jsem rád, že naše škola tuto možnost 
nabízí.

Jan Vokurka,  
7. A

CHCETE SE  
DOZVĚDĚT VÍCE  
O NAŠEM  
GYMNÁZIU? 
PŘIJĎTE NA DEN 
OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ

Rádi vás provedeme školou a zodpovíme veškeré dotazy týkající se našeho gym-
názia. Dozvíte se vše potřebné o studiu i o přijímacích zkouškách. Budete se 
moci seznámit s naším školním vzdělávacím programem. Školou vás provedou 
žáci 6. ročníku, připraveni odpovídat na vaše dotazy budou vyučující jednotlivých 
předmětů a v každou celou hodinu proběhne krátká informační schůzka s vedením 
školy. Zpestřením budou zajímavé pokusy předváděné v učebnách fyziky a chemie. 

Obě budovy našeho gymnázia (v Chodovické ulici v Horních Počernicích i detašo-
vané pracoviště ve Vybíralově ulici na Černém Mostě) si můžete přijít prohlédnout 
ve středu 7. 12. 2022 a 1. 2. 2023 od 15.00 do 18.00 hodin. Další informace o naší 
škole najdete i na: www.gymnchod.cz.

Všichni jste srdečně zváni!
Zuzana Suchomelová,  

ředitelka gymnázia

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ
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Dýně do tmy září, mají tisíc tváří.
Nejen dýně, ale i různé jiné výrobky, 
strašidýlka a lampičky rozzářily v podvečer 
2. listopadu zahradu MŠ v ulici Spojenců. 

Oblečeni do oranžových triček nebo 
zábavných kostýmů jsme si již od rána uží-
vali slavnostní Oranžový den, který jsme 
v odpoledních hodinách zakončili spolu 
s rodiči na školkové zahradě.

MŠ SPOJENCŮ

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Út 6. 12. - Chvalský zámek od 18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUŠ
Čt 8. 12. - Divadlo Horní Počernice 
od 18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 
MALÍČEK A PALEČEK
Čt 8. 12. - sál Pražské konzervatoře 
od 18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT „SLÁVA BUDIŽ“ 
v programu společně vystoupí žáci ZUŠ 
Ratibořická a žáci ZUŠ Česká Lípa
St 14. 12. - Chvalská stodola od 18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
v programu se představí pěvecké sbory Líste-
ček a Lístek sbormistryně Marie Sedlákové 
a také orchestr Familyfiddlers Kristiana 
Vacka 
Pá 16. 12. - sál KD Kyje od 17.00 hod.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
v programu vystoupí Big Band ZUŠ Horní 
Počernice a hostem bude Tequila Band ze 
ZUŠ Chomutov
Po 19. 12. - Chvalská stodola od 19.00 hod.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ 
KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ

KLARINETOVÉ KVARTETO 
HRÁLO V LITVĚ
Ve dnech 19. až 22. října bylo klarinetové kvarteto ze ZUŠ Ratibořická pozváno 
uměleckými školami v Rudomíně a Pagiriai do Vilniusu. Hlavním programem 
návštěvy byla konference a koncerty pořádané ke 150. výročí úmrtí hudebního skla-
datele Stanislava Moniušky. Kromě zkoušek na koncerty absolvovali mladí klari-
netisté také prohlídku města s výkladem a návštěvu národního muzea ve Vilniusu. 
Koncerty se konaly v Dominikánském kostele Ducha svatého ve Vilniusu a v sále 
umělecké školy v Rudomíně. Součástí slavnostních akcí byla také výstava výtvar-
ných děl žáků ZUŠ Ratibořická na téma Moje místa v Praze, která byla instalována 
ve zcela nové budově umělecké školy v Rudomíně. Pro velký úspěch byla výstava 
ponechána ve škole až do konce kalendářního roku.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Každá třída měla připravený krátký 
program. Společně jsme zazpívali písničku 
o dýni a zamkli zahradu na velký klíč. 
Užili jsme si odpoledne plné soutěží, ale 
i dobrot, které pro nás připravily paní 
kuchařky a maminky. Když padla tma, 
vydali jsme se na krátký světýlkový prů-
vod okolím školky.

ORANŽOVÝ DEN  
A ZAMYKÁNÍ ZAHRADY 
V MŠ U DRÁČKA

Počasí nám přálo, nálada byla skvělá 
a dík patří všem zúčastněným. Již nyní se 
těšíme na další společné setkání spojené 
se zahájením adventního času.

 Kolektiv zaměstnanců 
MŠ U Dráčka v ulici Spojenců
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Hledáme 
opravdové parťáky  

do skladu v Jirnech

✓ vícesměnný provoz
✓ mzda 28 000 – 35 000 Kč 
✓ firemní stravování přímo v naší jídelně
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy a přesčasy

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.chcidodatartu.cz
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NABÍZÍME:
25 DNÍ DOVOLENÉ/ SICK DAYS/ VOLNOU PRACOVNÍ
DOBU/ MOTIVAČNÍ FÉROVOU ODMĚNU/ PŘÍSPĚVEK
NA SPORT/ POJIŠTĚNÍ I VOLNÝ ČAS/ TÝMOVÉ AKCE

 
+ NÁSTUPNÍ BONUS 10 000kČ

Jste manuálně zručný a vlastníte
elektrovyhlášku? Baví vás drobné
mechanické a elektrické opravy?

Právě hledáme 
SERVISNÍHO TECHNIKA 

ŠKOLY

ZŠ RATIBOŘICKÁ

Letošním školním rokem se v naší škole 
prolíná jedno velké téma. Chceme se 
co nejvíce věnovat prostředí, ve kterém 
žijeme, a dopadům našeho chování na stav 
celé planety. “Stopa lidstva na planetě” 
nám má připomínat naši zodpovědnost 
za svět kolem nás.

Symbolem celého projektu se stal nový 
strom na našem školním dvoře. Ve čtvr-
tek 20. října zasadili zástupci tříd spolu 
s paní ředitelkou a starostou naší obce 
sakuru, která nám má svými květy připo-
mínat krásu i pomíjivost života.

K podzimu neodmyslitelně patří kašta-
ny. Můžeme z nich vyrábět úžasné figu-
rky. Kaštany ale také mohou sloužit jako 
krmivo pro lesní zvěř. Původní myšlenku 
“malé” soutěže pro prvňáčky a jejich pat-
rony překonal zápal zvláště těch nejmen-
ších. Podařilo se nasbírat téměř půl tuny 
kaštanů, které nejlepší sběrači předali 
zástupci místního mysliveckého sdruže-
ní. Věříme, že si na nich v zimě opravdu 
pochutnají zvířata. 
K našemu životu už téměř samozřejmě 
patří třídění odpadů. Téměř denně jsme 
ale svědky chyb, kterých se dopouštějí 
děti i dospělí. Proto není od věci si občas 
správné třídění připomínat. Na začátku 

STOPA LIDSTVA NA PLANETĚ
listopadu proto prošel téměř všemi třída-
mi školy Tonda Obal. 

DEN V MASKÁCH
Žákovská rada naší školy je letos plná 

aktivních členů. Jedním z mnoha nápadů 
byl Den v maskách. Nápad, který přišel 
doslova v šibeničním termínu, těsně před 
týdenním volnem s podzimními prázd-
ninami. Protože vůle dětí byla nezdolná, 
našla se i cesta. Ve středu 2. listopadu 
jsme si připomněli různé varianty svátků 
zemřelých. Kdo chtěl, přišel v maskách, 
ve škole se objevila tematická výzdoba, 
ve třídách se vyprávělo, vyrábělo, vzpo-
mínalo, připomínalo. Díky všem členům 
ŽR, že se nenechali zviklat, a všech 
žákům, učitelům i dalším zaměstnancům 
školy, že se s nadšením přidali.

Martina Josefová, učitelka
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HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Svépravický svařák, adventní 
pohoda a krásné vánoční výrobky  

od „Květiny od Terky“

V neděli  
4. prosince 2022  

od 16 hodin

Zazpívá 
Majda Moudrá 

a její hosté

  Divizna vás s radostí zve  Divizna vás s radostí zve  
nana  Adventní zpívání u kapličkyAdventní zpívání u kapličky  
ve Svépravicích v Šanovské ulicive Svépravicích v Šanovské ulici

Divizna_Pozvanka_zpivani_advent_2022_90x124mm_VT_v1.indd   1Divizna_Pozvanka_zpivani_advent_2022_90x124mm_VT_v1.indd   1 01.11.2022   15:02:3601.11.2022   15:02:36

ve svépravické kapličce
otevřeno každý den 10–18 hod.

Praha 9 - Horní  Počernice, Šanovská ulice

Advent  
a Betlém

24. 12. 2022–2. 2. 2023 

od 27. 11. 2022 

Poděkování z Divizny. Rádi bychom poděkovali všem, kdo nás 
vytrvale podporujete a pomáháte nám. Velký dík patří paní 
Petře Lstibůrkové a dalším dárcům za stálou podporu Katči-
ných charitativních blešáků. Vaší pomoci pro klub dětí zdravých 
a dětí s mentálním postižením Divizna si velice vážíme a jsme 
za ni rádi. Přejeme vám všem krásné Vánoce. 
    Dobrovolníci a děti z Divizny
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SPORT

V sobotu 5. 11. ve 12.00 hodin 
po pátečním dešti se sešlo 
u fotbalového stadionu (SC XAVEROV) 
Horní Počernice kolem třicítky 
cyklistů, kteří absolvovali na bahnitém 
terénu tradiční Dušičkovou projížďku. 
Všem zúčastněným této projížďky 
děkuje 

Miloš Turna, pořadatel

DUŠIČKOVÁ  
PROJÍŽĎKA

CO SE POVEDLO 
VE SPORTU – 
INVESTICE
Pumptrack – oprava I. etapy + výstavba II. etapy, před-
pokládané otevření trati prosinec 2022.

Parkour – výstavba nového parkourového hřiště, 
zahájeno listopad 2022, předpokládané otevření leden/
únor 2023.

Sportovní hala – zažádáno o dotaci u Národní 
sportovní agentury, výběrové řízení na zhotovitele bylo 
vypsáno v listopadu 2022.

Venkovní trampolíny – realizováno na přání občanů 
v rámci Participativního rozpočtu, jednalo se o vítězný 
projekt, instalováno podzim 2022.

Cyklo servisní stanice – pořízeno na přání občanů 
v rámci Participativního rozpočtu, instalováno bude 
na jaře 2023.

Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu FZŠ Chodo-
vická – rekonstrukce, výměna povrchu, otevřeno listopad 
2022.

Areál FZŠ Chodovická – realizován úložný prostor 
pro úschovu sportovního nářadí a dále žíněnka jako 
bezpečnostní prvek u doběhu 100 m.

Defibrilátor – pořízen Městskou částí Praha 20 
a darován SC Xaverov pro bezpečnost našich sportovců 
a občanů.
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V sobotu 8. 10. se v BB Aréně v pražských 
Letňanech konal letošní největší turnaj ČSK 
v kickboxu pro mládež – KOSA CUP 2022. Mladí 
kickboxeři a kickboxerky do 23 let soutěžili 
v disciplínách pointfighting, lightcontact 
a kicklight.

Turnaje se zúčastnilo přes sto závodníků 
z patnácti klubů a v šedesáti šesti katego-
riích bojovali o poháry pro vítěze. Na té-
měř sto sedmdesát zápasů, které probíhaly 
od jedenácti dopoledne do půl sedmé 
odpoledne, dohlížel tým rozhodčích pod 
vedením Zuzany Matouškové, hlavní roz-
hodčí ČSK. Trenéři Kosagymu z Horních 
Počernic, Petr Tahal a Josef Kubát zajistili 
z řad klubových členů přípravu soutěže 
a zajištění stolků časomíry pro každé ze 
tří zápasišť.

Do turnaje se zaregistrovalo čtrnáct 
závodníků a pět rozhodčích z Kickbox 
klubu Kosagym. Naši bojovníci zápasili 
výborně a v dobré konkurenci získali 
mnoho umístění na stupních vítězů. 
I tento rok se bojovalo o putovní pohár 
pro nejúspěšnější klub turnaje. A jako již 
tradičně si ho převzal od ředitele tur-
naje Petra Kotíka Kickbox klub Reborn 
z Jihlavy. Gratulujeme! Kickbox klub 
Kosagym z Horních Počernic obsadil 
skvělé třetí místo! 

Celý turnaj proběhl hladce i díky 
novému systému na organizaci soutě-
ží Smoothcomp, který v rukách Jirky 
Kotíka běžel bez problémů a zajistil tak 
snadnou orientaci v probíhajících zápa-
sech, obsazenosti v kategoriích a celko-
vé úspěšnosti jednotlivých klubů. 

Rádi bychom poděkovali všem závod-
níkům, trenérům a rozhodčím za před-
vedené výkony na tatami, které byly zase 
o úroveň výš než minulý rok. Je znát, že 
i naši mladí kickboxeři z Českého svazu 
kickboxu již mají hodně mezinárodních 
zkušeností, které byly vidět obzvláště 
při finálových, velmi kvalitních zápa-
sech. 

Další poděkování patří všem pořada-
telům z Kosagymu Praha, partnerům 
a sponzorům turnaje. Bez nich by se 
závody nemohly uskutečnit.

VÝSLEDKY NAŠICH ZÁVODNÍKŮ:

Dominik Dolanský: 4. místo  
PF MZC / 3_-42 kg

Šimon Karel: 1. místo 
PF MZC / 5_+47 kg

Matěj Karel: 2. místo PF SZC / 
6_+69 kg, 2. místo LC SZC / 5_-69 kg

Lukáš Veselý: 3. místo PF MZC / 3_-
42 kg, 2. místo PF MZC / 4_-47 kg

Šimon Král: 3. místo PF SZC / 1_-
47 kg, 2. místo PF SZC / 2_-52 kg

Michaela Kovalčíková: 
5. místo PF MZD / 3_-42 kg, 
2. místo PF MZD / 4_-47 kg

Jakub Vlasta: 1. místo 
KL JUN_DOS M / 1_-63 kg

Hubert Skála: 1. místo PF JUN_DOS 
M / 5_-84 kg, 1. místo LC JUN_DOS 
M / 5_-84 kg, 1. místo KL JUN_DOS 
M / 5_-84 kg

Filip Marcinko: 
4. místo PF SZC / 6_+69 kg

Gabriel Bradáč: 2. místo PF SZC / 4_-
63 kg, 4. místo LC SZC / 4_-63 kg

Oliver Vyšata: 1. místo PF JUN_DOS 
M / 2_-69 kg

Štěpán Malinský: 2. místo PF SZC / 
1_-47 kg, 3. místo PF SZC / 2_-52 kg

Matyáš Roháč: 4. místo PF MZC / 4_-
47 kg, 3. místo PF MZC / 5_+47 kg

Dominik Balnár: 
2. místo LC JUN_DOS M / 6_+84 kg

SPORT

Partneři turnaje: Tiskárna LOGIK / 
Vybavení pro bojové sporty HAYASHI / 
SCHUBERT PARTNER / Síť multikin 
CINESTAR / hlavní město PRAHA / 
Národní sportovní agentura / Český svaz 
kickboxu.

 Petr Kotík, ředitel turnaje

KICKBOX KLUB KOSAGYM 
USPOŘÁDAL JIŽ 20. ROČNÍK 
NEJVĚTŠÍHO MLÁDEŽNICKÉHO 
TURNAJE V KICKBOXU KOSA 
CUP 2022 
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MISTROVSTVÍ REPUBLIKY SG 
A DALŠÍ PODZIMNÍ ZÁVODY
V neděli 23. října pořádal náš oddíl 
Oblastní přebor Prahy v tělocvičně ZŠ 
Ratibořická. Závodilo se celkem v deseti 
kategoriích a zúčastnily se i závodnice 
z celé republiky, které se počítaly 
do závodu „Open“.

Celkem cvičilo skoro 200 závodnic v pěti 
sledech. Našich gymnastek se zúčastnilo 
23. Udělaly nám radost, vybojovaly 3x 
první příčku – V. Fulemová, A. Pospíšilo-
vá, E. Jirásková, 4x druhou – N. Fulemo-
vá, E. Rajmová, J. Rybovičová a S. Velebi-
lová a 3x třetí – N. Bišická, N. Kovaříková 
a S. Kovaříková.

Na Mistrovství ČR kategorie C, které 
se konalo v Černošicích od 28. do 30. 
října v hale V. Čáslavské, se kvalifikovalo 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE ŽÁKŮ 
POČERNICKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Ve středu 9. 11. se v počernické sokolovně uskutečnil sportovní turnaj, kterého 
se zúčastnili vybraní žáci škol – FZŠ Chodovická, ZŠ Stoliňská a ZŠ Ratibořická. 
Jednalo se o žáky 3. - 9. tříd. Celkem 61 soutěžících. Soutěžilo se v 5 sportovních 
disciplínách. Florbal, frisbee, házená, tenis, fotbal.
Akci pro školy ve spolupráci s městkou 
částí zajistil TAJV (Tenisová akademie Jan 
Váňa). Atmosféra byla strhující až do kon-
ce a vítězové si kromě diplomu a odměn, 
které sportovcům předal radní Jaroslav 
Kočí, odnesli pozvání na celorepublikový 
turnaj Národní finále, které se uskuteční 
3. - 4. 12. 2022 v Poděbradech. Na tomto 
turnaji budou postupující hráči reprezen-
tovat zejména základní školu, MČ Praha 
20 a Magistrát hlavního města Prahy. 
Vítěz Národního finále převezme putovní 
pohár TAJV od ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Na prvním místě se umístil Lukáš 
Mašek, druhý Ondřej Bejda a třetí místo 
obsadil Ondřej Nebeský.

Klukům patří velká gratulace a držíme 
palce do Poděbrad.

Veronika Jáně, referentka sportu

celkem 8 našich svěřenkyň a nejlepšího 
umístění – krásné 10. místo si vybojovala 
Ema Jirásková ve výkonnostním stupni 
4 C – gratulujeme.

Naše fanoušky zveme ještě jednou v ne-
děli 11. prosince od 10.00 hodin do tělo-
cvičny ZŠ Ratibořická na naše tradiční 
závody – O vázu Horních Počernic.

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu 
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V konkurenci asi pěti set závodníků z téměř třiceti zemí naši 
závodníci uspěli na výbornou. Reprezentace ČSK vybojovala me-
daile jak na tatami, tak v ringu a zařadila se mezi nejúspěšnější 
týmy celého turnaje. V polokontaktních disciplínách jsme měli 
největší zastoupení a svým soupeřům jsme dokázali, že v této 
organizaci patříme na tatami k těm nejlepším. V ringových 
disciplínách proběhlo mnoho těžkých zápasů. I zde jsme dosáhli 
na zlaté medaile. Konec mistrovsví patřil disciplínám formy, 
ve kterých jsme jen potvrdili svou úspěšnou misi na tomto 
nejvýznamnějším turnaji roku 2022. Velký respekt zaslouží tým 
trenérů, závodníků a rozhodčí, kteří se na vrchol sezóny výborně 
připravili.

VÝSLEDKY TATAMI DOSPĚLÍ:
Kateřina Gallusová 1. místo PF +70 a PF Grand CH
Rebeka Baťová 1. místo PF -60 a 2. místo PF -65
Eva Názlerová 1. místo LC a KL +70
Munhbat Batdorj 1. místo LC a KL -65
Patrik Pikeš 1. místo LC -80
Dominik Růžička 1. místo LC a KL +90
Petr Vaculín 1. místo Freestyle forma se zbraní a bez zbraně
Jan Paďourek 2. místo KL -85
Jan Kosina 3. místo KL -75
Wasmand Basharmal 3. místo KL -70

VÝSLEDKY RING DOSPĚLÍ:
Marek Oravský 1. místo FC +90
Štefan Karabinoš 2. místo FC +90
Tomáš Karel Barták 2. místo K1 -65
Wasmand Basharmal 3. místo FC -70
Pavel Šrotíř 3. místo K1 -75

VÝSLEDKY TATAMI JUNIOŘI  
A JUNIORKY, STARŠÍ ŽÁCI A ŽAČKY:
Klára Hlaváčová 1. místo PF -50, -55, +55
Natálie Králová 1. místo PF -50, +70 a 2. místo LC -50
Lucie Coufalová 1. místo Freestyle forma bez zbraně
Lukáš Buňat 1. místo PF a LC -60

Nikolas Tomaško 1. místo LC a PF -75
Jiří Hlaváč 1. místo LC – 65 a 3. místo PF -65
Gabriel Bradáč 1. místo PF -60
Matěj Šimůnek 1. místo KL -55
Jaroslav Dvořák 2. místo PF -55 a -60
Dominik Vaculín 2. místo PF -45
Laura Zimmermanová 2. místo PF -55 a 3. místo PF -50
Arthur Sargsyan PF -75 a 3. místo LC – 75
PF Tag Team Junioři 1. místo (Bradáč, Tomaško, Buňat)

VÝSLEDKY RING JUNIOŘI A JUNIORKY:
Samuel Rataj 1. místo K1 -65
Tobiáš Barták 1. místo K1 -70
Šimon Verner 2. místo K1 -55

VÝSLEDKY TATAMI VETERÁNI A VETERÁNKY:
Petr Tahal 1. místo PF a LC -80
Kateřina Gallusová 1. místo PF +70
Vladimír Zinevič 1. místo KL +80
Jiří Janda 2. místo LC a KL +80

Trenéři:
Petr Kotík, Jan Jansa, Jiří Černý, Josef Bílek, Ladislav Horejš, 
Miroslav Pokorný, Josef Tarant

Rozhodčí:
Jana Horová

Reprezentační tým byl složený ze členů těchto klubů ČSK:
Kickbox klub Kosagym Praha, SKS Arena Kladno, AKJ 
Panthers Sokol Písek, Taekwon-Do klub Fénix, Yaksha Gym 
Plzeň, Karate Klub Tygr Karlovy Vary, Kickbox Mariánské 
Lázně, Kickbox Reborn, Leónidás Gym Dubí, SK Kickbox 
Most, SK Kosagym Kadaň, Wu-Shu Pelhřimov, Kickbox team 
Habartov.

Petr Kotík,
 Kosagym Praha

Organizace World Martial Arts Games (WMAC) pořádala 
Mistrovství světa v kickboxu v lázeňském středisku Terme 
Olimia ve Slovinsku. Český svaz kickboxu měl v týmu na tyto 
závody třicet dva závodníků, sedm trenérů a jednu rozhodčí.

VELKÝ ÚSPĚCH ČESKÝCH KICKBOXERŮ 
NA MS ORGANIZACE WMAC VE SLOVINSKU!
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL 
ÚSPĚŠNĚ MODERNIZUJE SVŮJ MAJETEK

NOVOROČNÍ BĚH 

TJ Sokol Horní Počernice hospodaří se 
svým majetkem v padesátimilionové hod-
notě a využívá ho především pro sportovní 
činnost svých bezmála 900 členů v deseti 
sportovních oddílech. Po zdařilé rekon-
strukci sportovních podlah v tělocvičně 
Chvalkovická a přilehlých prostorech před 
zhruba čtyřmi lety provedla TJ v letoš-
ním létě rozsáhlou rekonstrukci osvětlení 
všech ploch v areálu Chvalkovická. Cílem 
modernizace osvětlení jak tělocvičny 
a vnitřních prostor, tak venkovní „uměl-
ky“, bylo dosažení maximální úspory 
elektrické energie všech svítidel, ale také 
zvýšení komfortu a intenzity osvětlení 
sportovních ploch. Zásadním impulsem 
pro zahájení přípravy celé rekonstrukce 
bylo úspěšné podání o grant v programu 
hlavního města Prahy – investiční část. 
Společně s výměnou všech svítidel bylo 
při akci vyměněno i 40 let staré vedení el. 
proudu v hliníkovém provedení. S po-
skytnutou dotací 470 tisíc Kč od hl. města 
Prahy, částí individuální dotace od Měst-
ské části Praha 20 a nezanedbatelnými 
vlastními prostředky jednoty, především 
z členských příspěvků a výnosů z majet-

Na Nový rok 2023 se v ulicích v Horních Počernicích 
bude opět konat tradiční Novoroční běh – tentokrát již 
41. ročník závodu, který vede ulicemi i parky v naší měst-
ské části. Běhu se mohou zúčastnit všechny kategorie 
běžců – vybrat si mohou ze dvou tratí 6 400 a 3 200 m, se 
společným startem v 10.30 hod. od areálu TJ v Domkov-
ské ulici. Pro nejmenší běžce v kategoriích předškolních 
dětí je připraven závod na hřišti. Všichni závodníci obdrží 
se startovním číslem i kontrolní čip, díky kterému každý 
obdrží dosažený výsledek. Přihlásit se bude možné i po-
mocí QR kódu. Těšíme se na vaši účast!   

ku, bylo možno v letních měsících akci 
zahájit. Vybraný dodavatel prací v celkové 
hodnotě přes 800 tisíc Kč svůj smluvní 
závazek jak v čase, tak kvalitě provedení 
vzorně splnil a všechny sportovní aktivity 
na sportovištích TJ v Chvalkovické ulici 
mohly od září řádně začít. Tolik zpráva 
z pohledu výboru TJ. A jak hodnotí do-
sažený efekt odborná zpráva z předávacího 
protokolu dodavatele:

•  z původního příkonu osvětlení haly 
ve výši 6,25 kW se dostáváme na nových 
4 kW

•  úspory bylo dosaženo při stejném počtu 
svítidel výměnou starých výbojkových 
svítidel 250 W HIE na svítidla typu Led 
200 W

•  intenzita osvětlení se zvýšila ze 300 lx 
na 500 lx

•  zásadně byl vylepšen systém ovládání 
osvětlení – jak novým rozvrstvením 
v okruzích, tak okamžitým náběhem 
svítidel

•  u ostatních vnitřních prostor (nářaďov-
na, zasedací místnost, chodby, sociální 
zařízení) došlo výměnou svítidel ke sní-
žení příkonu ze 4,5 kW na 2,1 kW

•  na venkovní ploše víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem došlo k výměně 
stávajících 10 ks svítidel 250 W HIT 
za nová svítidla typu Led 300 W, při 
zachování stejného příkonu, čímž bylo 
dosaženo proti předchozímu stavu lu-
xusního osvětlení při současné rovno-
měrnosti celé plochy.

Závěrem bychom rádi poděkovali jak 
Magistrátu hlavního města Prahy, tak 
Městské části Praha 20 za výraznou 
finanční podporu, díky které se nám 
podařilo tuto prospěšnou energetickou 
investici realizovat. Kolik nám tato inves-
tice přinese skutečnou úsporu, to zjistíme 
až po nejbližším vyúčtování spotřeby 
v celém areálu. Věříme ale odborníkům, 
že to bude jistě jedna třetina dosavadních 
nákladů.

Jindřich Jukl, Ivan Liška, výbor TJ

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2022 
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technický konzultant technický konzultant
Kristýna Zrcková Ing. Jaroslav Ušela

Nezávaznou konzultaci

Návrh řešení + nákres

Výpočet roční úspory

Vyjednání projektu,
instalace a dotace

ZDARMA NABÍZÍME

Spolupracujeme s prověřenými českými realizačními společnostmi.
Dokážeme Vám poradit s výběrem technologií a optimálním zapojením.

Přemýšlíte nad fotovoltaikou
nebo tepelným čerpadlem?

776 756 656                     sobestacnost@energy-help.cz

*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob *c
en

y 
pl
at

í d
o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob

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

Leros Adventní 
věnec - čaje

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

Zastavte se během předvánočního 
chaosu a dopřejte si klidnou chvilku s 
šálkem lahodného čaje. Leros vám přináší 
adventní věnec, ve kterém každý den 
naleznete jiný bylinný nebo ovocný čaj. 
Obsahuje 24 sáčků čaje.

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

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

INZERCE
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Atlantis Management s.r.o. je společnost s více jak 15-ti lety zkušeností v energetice 

 

Do našeho týmu hledáme: 

Projektant fotovoltaických elektráren 
 

Vaší náplní práce bude: 

• přednávrhy fotovoltaických elektráren 
• projektování fotovoltaických elektráren střešních i pozemních 
• prohlídky míst realizací v ČR 
• výstup projektu ve stupni pro stavební povolení, výběr zhotovitele či provádění 
• koordinace s ostatními profesemi (PBŘ, statika...) 

 

Praxe a zkušenosti v oblasti obnovitelných zdrojích jsou výhodou, avšak ne podmínkou. Pozice je vhodná jak pro velmi zkušeného, tak začínajícího 
projektanta. Nového kolegu rádi zaškolíme.  

 

Nabízíme: 

• stabilní zaměstnanecký poměr s ročními odměnami 

• mzda se odvíjí dle dosažených zkušeností - 40.000,-Kč - 60.000,-Kč/měsíc hrubého     Kontaktní osoba:   
• 25 dnů dovolené 
• PC, mobilní telefon             Šárka Caldová 
• možnost občasného home office           tel.: 774 136 007 
• po 1. roce příspěvek na životné nebo důchodové pojištění        e-mail: caldova@atlantism.com 

 

Navštivte naše stránky www.atlantism.com a nasajte zelenou energii. 

 777 777 168 / 222 559 556
Po-Pá 8:30-17:00

       info@popeservis.cz

Poskytovatel služeb IT a komunikací v Horních Počernicích

INTERNET      TELEVIZE

více než 160 TV stanic

Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

Věrnostní program

Senioři nad 65let od 150,- Kč

INTERNETOVÁ OCHRANA 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Chcete využívat produkty ESET? 

Využijte u nás tuto akci do 30.12.2022.

Zavolejte nebo napište a my Vám rádi poradíme.

„Děkujeme všem zákazníkům za dosavadní přízeň.

Těšíme se na spolupráci s Vámi i v následujícím roce“

tým POPE servis

www.popeservis.cz
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Uzávěrka pro inzerci i redakci je vždy k 10. dni měsíce 
do 12.00 hod. Veškerá inzerce se podává na podatelně  
Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 647.

HORNOPOČERNICKÝ  
ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, ročník 70, prosinec 
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.

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:  inzer-
ce@pocernice.cz. Články odeslané 
po uzávěrce nebudou přijaty do tiš-
těného Zpravodaje. Za obsahovou 
a stylistickou správnost příspěv-
ků 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 6. 1. 2023

INZERCE

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 

Pedikúra domů tel: 606 157 392

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

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

Zakázková truhlárna v Jirnech
Tovární 26, Jirny,
E-mail: truhlárna.jirny@diametral.cz
Tel: 775 311 985 

Broušení nožů kuchyňských, nářezových, 
do sekačky, nůžek do domácnosti, 
na drůbež, zahradnických, plotostřihů 
a menších seker v H. Počernicích. 
773337907, vakai@email.cz

Zastupitelé a členové ODS, TOP 09 
a NHP přejí všem našim občanům klidné 
a spokojené Vánoce, přiměřené zdraví 
a pevné nervy po celý nový rok 2023. 
Vydržte, nedáme se, pomůžeme !!! 
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