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KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

8. 1. 
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku

 od 14.00 do 16.00 hod.

21. 1. – 11. 6. 
Imaginárum Divadla bratří Formanů 
a jejich přátel na Chvalském zámku

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

21. 1. – 26. 2.
Liškovágner - prodejní výstava obrazů

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

29. 1. 
Loutky bez hranic: Kouzelník Eňo Ňuňo 

 od 15.00 do 15.45 hod. 

CHVALSKÁ STODOLA

7. 1., 21. 1.
Burza rybiček - prodejní výstava 
akvarijních ryb

 od 9.00 do 12.00 hod. 

21. 1. 
Společný ples sportovců a podnikatelů

 od 19.00 do 24.00 hod.

27. 1. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod.

28. 1. 
Farní ples – setkání farností Horních 
a Dolních Počernic

 od 19.30 do 24.00 hod.

DIVADLO 

8. 1. 
Kniha džunglí – Mauglího poslední boj

 od 15.00 hod.

12. 1.
Butch Cassidy a Sundance Kid aneb 
Western z Bohnic

 od 19.30 hod.

13. 1.
Vánoční příběh

 od 19.30 hod.

14. 1.
Úžasný Mauric

 od 16.00 hod. 
 
14. 1. 
Avatar: The Way of Water

 od 19.30 hod.

15. 1.
O chytrém Honzovi a krásné Madlence

 od 15.00 hod.

15. 1.
Hrdinové

 od 19.30 hod.

17. 1.
Svatba bez obřadu

 od 19.30 hod.

19. 1.
Jiří Schmitzer - recitál

 od 19.30 hod.

20. 1.
Přání k narozeninám

 od 19.30 hod.

22. 1.
Maxipes Fík

 od 15.00 hod.

23. 1. 
Naďa Válová: Díky vám

 od 19.00 hod.

24. 1. 
Babylon

 od 19.30 hod.

25. 1.
Mistře, o čem se neví?

 od 19.30 hod.

27. 1.
Přání k narozeninám

 od 19.30 hod. 
 
28. 1. 
Zoubková víla

 od 16.00 hod.

29. 1.
Co je to tu za tu notu!

DDM

7. 1. 
Korálková dílna

 od 14.00 do 18.00 hod.

21. 1. 
Dekorace pro domov – lampička

 od 14.00 do 20.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

19. 1. 
Seminář: Jak na sebe netlačit

 od 18.30 do 21.00 hod.

26. 1. 
Zážitky z cest: Kambodža

 od 17.30 do 19.30 hod.

31. 1. 
Lapač snů s macramé peříčky: workshop

 od 17.00 do 19.30 hod.

MUMRAJ

9. 1. 
Hravá herna – Znakování s batolaty

 od 9.30 do 11.30 hod.  

13. 1. 
Létající jóga

  od 16.30 do 19.00 hod.  
a od 17.45 do 19.00 hod.

14. 1. 
Létající jóga 

  od 9.30 do 10.45 hod.  
a od 10.45 do 12.00 hod.

18. 1. 
Jak na půst

  od 18.30 do 20.30 hod.

od 18. 1. 
Podpůrná skupina pro maminky,  
které zradila psychika

  od 16.00 do 17.30 hod.

20. 1. 
Island s dětmi

  od 10.00 hod.

OSTATNÍ

9. 1. – 14. 1. 
Alianční týden modliteb
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

zdravím vás poprvé v roce 2023. Jelikož je 
na úplném začátku, dovolte mi, abych zde 
vyjádřil, jaký bych si přál, aby byl. V celé 
společnosti, ale i tady u nás, v Horních 
Počernicích.

Určitě jste si všimli, jak je naše společ-
nost nyní polarizovaná. Mezi skupinami 
lidí se mnohdy naprosto zbytečně hloubí 
příkopy. Budují je ti, kteří jsou naštvaní, 
nevědí si rady se složitou životní situací, 
do níž se dostali. Často také ale jen sedli 
někomu na lep a nechali si vnutit názory, 
které původně nebyly jejich. Jenomže, a to 
mi připadá zvlášť smutné, tyto příkopy lec-
kdy kopou i lidé, kteří sami sebe považují 
za bytostné demokraty. Jen se jim zkrátka 
nelíbí myšlenky názorových oponentů.

Tato územní studie je pořizována Magistrátem hlavní-
ho města Prahy pro převážně ještě nezastavěné, ale podle 
územního plánu zastavitelné plochy ležící ve východní části 
Horních Počernic.

Návrh Územní studie Horní Počernice - východ bude též 
vystaven na webových stránkách na adrese: www.praha.eu, 
v sekci o městě → budoucnost města → Odbor územního 
rozvoje → územní studie → studie v procesu pořizování.

Do 31. 1. 2023 včetně bude možné k návrhu územní stu-
die uplatnit připomínky, a to k Magistrátu hlavního města 
Prahy. Podrobnější informace k tomu budou zveřejněny na 
úředních deskách Magistrátu hlavního města Prahy i Úřa-
du městské části Praha 20.

Richard Měšťan,  
vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Proto bych si přál, aby se rok 2023 nesl 
v tom duchu, že budeme ctít demokracii 
v pravém smyslu slova. Nebudeme se bát 
sdělovat své názory, šířit myšlenky, za 
kterými si stojíme, ale zároveň budeme 
otevřeni i pohledům a postojům dru-
hých. Dokážeme jim naslouchat, bude-
me se zajímat o to, jaké jsou pohnutky 
těch, s nimiž nesouhlasíme, a diskutovat 
s nimi. Zkrátka že se ke svým oponentům 
dokážeme chovat s respektem.

Takto bych si přál, abychom pracovali 
u nás na radnici v Horních Počernicích. 
Slibuji, že se budu maximálně snažit 
naslouchat druhým, budu postupy a roz-
hodnutí konzultovat i se svými oponenty 
u kulatých stolů. Budu se snažit, a budu 
to vyžadovat i po svých spolupracovnících, 
abychom byli transparentní a nic před 

vámi, občany, netajili. Přeji si, aby tohle 
byly hlavní zásady jednání starosty, rady 
i zastupitelstva nejen letos, ale minimálně 
v příštích čtyřech letech.

Když se to podaří, věřím, že nám členo-
vé rady i zastupitelstva, a především občané 
Horních Počernic budou věřit. Budou 
věřit, že svou práci chceme dělat transpa-
rentně a v co nejširší shodě. Že lidem po-
můžeme překlenout nelehké měsíce, které 
nás vzhledem k ekonomické i geopolitické 
situaci nejspíš čekají. Přeji si, aby se občané 
pokaždé, když přijdou na úřad, cítili jako 
partneři. Aby tu úředníci skutečně byli pro 
lidi a nebyli byrokraty, byť je samozřejmé, 
že pravidla je třeba dodržovat.

Pevně věřím, že se v tomto volebním 
období poučíme i z dílčích chyb minulých 
let, že rada Horních Počernic i zastupi-
telstvo budou pracovat pro lidi, budou 
akceschopné, budeme všichni táhnout 
za jeden provaz a zasloužíme si mandát, 
který jsme od vás, voličů, v září dostali. 
Vážení spoluobčané, držte nám na této 
cestě palce. 
 
Krásný nový rok!

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ 
ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ 
POČERNICE - VÝCHOD
Ve středu 18. 1. 2023 od 17.00 
hodin proběhne  ve Chvalské 
stodole, Na Chvalské tvrzi 
3103/7, Praha 20 veřejné 
představení Územní studie 
Horní Počernice - východ.
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AKTUALITY

NOVĚ ZVOLENÁ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Rada MČ schválila Programové prohlášení Rady městské části 
Praha 20 pro volební období 2022-2026 a zřídila komise Rady 
MČ a zvolila předsedy a členy jednotlivých komisí. Členové 
komisí se svých funkcí ujmou 1. 1. 2023. Současně doporučila 
Zastupitelstvu MČ Praha 20 zrušit usnesení zastupitelstva 
č. ZMC/6/15/0124/19 ze dne 23. 9. 2019 ve věci návrhu systému 
peněžitého plnění poskytovaného členům výborů ZMČ a komisí 
RMČ a navrhla bezúplatný výkon funkce. 

Rada MČ navrhla zastupitelstvu MČ vzhledem k plánovanému 
zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů revokovat usnesení 
zastupitelstva MČ č. ZMC/1/32/0032/22 ze dne 19. 10. 2022 
o odměnách neuvolněných zastupitelů a přijmout nové s odmě-
nami zastropovanými v původní výši. 

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČET

Rada MČ souhlasila s návrhem Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 
2023 a s návrhem Střednědobého rozpočtového výhledu MČ 
Praha 20 do roku 2028. Konečné schválení přísluší Zastupitel-
stvu MČ.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

Rada MČ schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu z MF ČR na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých 
v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky 
ve výši 127,8 tis. Kč, dále přijetí účelové neinvestiční dotace 
z MŠMT ČR v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operač-
ního programu Jan Amos Komenský ve výši 4 583,1 tis. Kč 
a přijetí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR - Adaptační 
skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022 ve výši 
105,0 tis. Kč, určenou pro příspěvkovou organizaci Dům dětí 
a mládeže.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rada MČ schválila navýšení provozního neinvestičního příspěv-
ku na rok 2022 o částku 265 600 Kč k pokrytí zvýšených nákla-
dů vzniklých zdražením energií Chvalskému zámku a o částku 95 
200 Kč Kulturnímu centru Horní Počernice.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

NAVÝŠENÍ PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU 
PRO KULTURNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE

Rada MČ schválila navýšení provozního neinvestičního příspěv-
ku na rok 2022 o částku 338 426 Kč jako úhradu finanční ztráty 
vzniklé ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v období březen až 
srpen 2022 v KS Domeček.

OPĚTOVNÉ VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU CHVALSKÉHO ZÁMKU

Rada MČ zrušila a opětovně vyhlásila výběrové řízení na ob-
sazení místa ředitele/ředitelky Chvalského zámku s termínem 
přihlášek do 31. 1. 2023.

NAVÝŠENÍ KAPACITY SPOLKU 
DĚTSKÁ SKUPINA KOSTIČKA, Z. S.

Rada MČ schválila navýšení celkové kapacity spolku Dětská 
skupina Kostička, z. s., IČ: 06561772 pro poskytování péče o dítě 
v dětské skupině na adrese: Bratranců Veverkových 1563/1, a to 
na celkový počet 30 dětí, s účinností od 24. 11. 2022, za podmín-
ky, že takové navýšení bude v souladu s veřejnoprávními předpisy.

SOCIÁLNÍ VĚCI

VEŘEJNÁ SBÍRKA S NÁZVEM BEZBARIÉROVÉ 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NA XAVEROVĚ

Rada MČ schválila darovací smlouvu č. S/30/2022/0072 - 
převod finančních prostředků ve výši 46 000 Kč z účtu Veřejné 
sbírky s názvem Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově.

MAJETEK

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rada MČ schválila vypsaní výběrového řízení na veřejnou za-
kázku - Dodání elektromobilu pro potřeby pečovatelské služby 
se způsobem hodnocení nabídek dle nabídkové ceny a následně 
uzavření kupní smlouvy se společností Emil Frey ČR, s. r. o., IČ 
45805270, za nabídkovou cenu 722 727 Kč bez DPH (874 500 Kč 
včetně DPH). 

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodání Dodávka smykem řízeného nakladače 
pro sběrný dvůr se společností RAŠOVEC, s. r. o., IČ 28415779, 
s nabídkovou cenou 1 155 000 Kč bez DPH (1 397 550 Kč včetně 
DPH) a dále na stavební práce Odvodnění ul. Češovská, Praha 
20 – Horní Počernice se společností IPPOS BOHEMIA,  
s. r. o., za nabídkovou cenou 699 134,41 Kč bez DPH (845 
952,64 Kč včetně DPH). Vypsáno bylo rovněž výběrové řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Tisk periodika 
Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernický zpravodaj se 
způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

 
   ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Rada MČ souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku KN 
parc. č. 4320/1 o výměře cca 70 m2 na dobu určitou, od 1. 5. 
2023 do 31. 8. 2023, za účelem výběru nájemce pro provozování 
stánku s občerstvením v areálu přírodního koupaliště Eliška, 
formou veřejné soutěže dle předloženého návrhu.

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY



AKTUALITY

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Rada MČ schválila pronájem budovy Špejcharu č. p. 2939 stáva-
jícímu nájemci - společnosti  Art Atelier Fiala, s. r. o., na dobu 
určitou, od 30. 11. 2022 do 29. 11. 2032, za účelem podnikatelské 
činnosti nájemce zejména v oblasti umění, např. restaurování 
uměleckých děl, pořádání výstav, setkání umělců, obchod se 
starožitnostmi, za nájemné ve výši 568 805,00 Kč/předmět pro-
nájmu/rok, tj. 47.400,42 Kč/předmět pronájmu/měsíc, dále pak 
pronájem části pozemku parc. č. 4131/10 a části pozemku parc. 
č. 4131/1 jež tvoří se zastavěným pozemkem parc. č. 4131/2 jed-
notný funkční celek, Společenství vlastníků jednotek 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.

Rada MČ souhlasila s prodejem pozemku parc. č. 3920/2 o vý-
měře 36 m2 soukromému vlastníkovi za celkovou kupní cenu 316 
080 Kč, tj. za cenu 8 780 Kč/m2. Rada MČ souhlasila s úplat-
ným nabytím spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 pozemku 
parc. č. 5/2 o výměře 1 507 m2, jehož součástí je stavba č. p. 
16, z vlastnictví Státního statku hl. m. Prahy - v likvidaci, za 
celkovou kupní cenu 9 037 000,00 Kč. Záměr nabytí ještě musí 
schválit zastupitelstvo MČ.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ nesouhlasila se záměrem Zařízení pro sběr a úpravu 
odpadu pneumatik, Horní Počernice a trvá na přepracování 
akustické studie.  

DOPRAVA 

Rada MČ vzala na vědomí vyhodnocení dopravního průzkumu – 
zjednosměrnění Otovické ulice od křižovatky Otovická  
x Jívanská po křižovatku Otovická x Ve Žlíbku, jehož se zúčast-
nilo 45 respondentů, z toho 32 vyjádřilo svůj nesouhlas s tímto 
záměrem.

ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Rada MČ schválila zadání studie řešení širších vztahů s ohledem 
na vypořádání pozemků, veřejného osvětlení, přístup na cyklo-
stezku, stav komunikací a řešení dopravní situace v lokalitě Své-
pravice v souvislosti se záměrem Dětská skupina Kostička, z. s. 
Rada MČ projednávala aktuální informace a žádost o prodlouže-
ní lhůty k doplnění podnětu na změnu územního plánu v rámci 
lokality Xaverov.

Rada MČ vyjádřila nesouhlas se zamýšlenou novelou pražských 
stavebních předpisů, dále jen týkající se úpravy prvků pro výpo-
čet požadovaného počtu parkovacích stání (dopravy v klidu).
Rada MČ schválila připomínky k upravenému návrhu územního 
plánu Zelenče a jejich uplatnění u pořizovatele.

ÚZEMNÍ ROZVOJ 

Rada MČ schválila jednotnou podobu vzhledu grafické identity 
dokumentů Úřadu MČ Praha 20.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa 
ředitel/ředitelka Chvalského zámku, 
příspěvkové organizace. Přihlášku do 
výběrového řízení, požadované dokumenty 
a projekt je možné odeslat do 31. 1. 2023. 
Bližší informace a podmínky naleznete na:

 www.pocernice.cz – úřední deska.
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Rada městské části Praha 20 na svém jednání dne 22. 12. 2022 schválila 
otevření pobočky Dluhové poradny spolku Lighthouse. Pro občany MČ 
Praha 20 bude dluhová poradna zdarma k dispozici každé pondělí, počínaje 
9. 1. 2023, a to od 12.00 do 16.00 hod. po předchozí telefonické domluvě 
na telefonním čísle 728 310 005. Poradnu najdete v Kulturně komunitním 
centru v Místní veřejné knihovně.
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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

Balík Jindřich
Blechová Hana
Cochlár Dušan
Del Giudiceová Karla
Ducháček Vlastimil
Dušková Libuše
Dvořák Otto
Faus Stanislav
Fíčková Eva
Gaidošová Drahomíra
Glozarová Jarmila
Habeová Stanislava
Hampacherová Eva
Havlová Jiřina
Hodačová Jana
Hornová Božena
Hradecká Františka
Charvát Jaroslav
Chudomel Miloslav
Janoušová Jiřina
Jelínková Marie
Jenelová Jaroslava
Kadeřávek Jiří
Kalistová Anna
Kamešová Marcela
Kolář Ladislav
Konečná Marta

Krušina Jan
Ladman Bohumil
Lérová Irena
Lettlová Milena
Levá Marta
Ležalová Pavla
Lochová Věra
Lomická Marie
Málek Jan
Marek František
Masárová Hedvika
Mikšaník Vratislav
Moravec Vladimír
Motyčka Jiří
Němcová Hana
Nemethová Eva
Patrovská Jarmila
Pinkava Milan
Píšová Jaroslava
Podzimek Miloslav
Pour Miroslav
Princová Milada
Přidal Jan
Runkasová Vratislava
Růžičková Karolina
Součková Hana
Steinerová Anna

Strnadová Miroslava
Šebková Jaroslava
Špiller František
Štická Věra
Štočková Jaroslava
Šulcová Dagmar
Švestková Drahomíra
Tomanová Drahoslava
Turek Vladimír
Tvrdíková Milada
Tyle Josef
Valešová Marta
Valchářová Květoslava
Valsová Libuše
Vinšová Květoslava
Vítová Fialová Marie
Volfová Anna
Vrátný Milan
Zachová Věra
Zápotocký Pavel
Zeman Ladislav

BLAHOPŘEJEME:

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 80, 85 a 90+. 
Těm, kteří se dožívají věku 75, 81 až 84 a 86 až 89 let, zasíláme 
blahopřání. Všechny tyto jubilanty 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 

LEDEN 2023

PONDĚLÍ 2. LEDNA SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola
začátek v 17.00 hod.

ÚTERÝ 3. LEDNA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Promítání (nejen) pro seniory - Vánoční 
příběh, 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 4. LEDNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Činnost Klubu seniorů v roce 2022 
v obraze, vede J. Kočí, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 11. LEDNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ 
Přednáška první pomoci -  
MP - M. Švandrlíková
- cizí těleso v ráně
- cizí těleso v dýchacích cestách
- ukázka laického externího defibrilátoru.
Začátek ve 14.30 hod.

PONDĚLÍ 16. LEDNA VYCHÁZKA
Vinořský park – Satalice, sraz v 10.00 hod., 
vestibul metra Českomoravská, vede  
Mgr. K. Janušová. 

STŘEDA 18. LEDNA KLUBOVNA 
NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 25. LEDNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ 
Přednáška J. Navrátila - Řecko I. část, 
začátek ve 14.00 hod.

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost 
vyhláška č. 343/2015 Sb., kterou se 
mění doba lovu některých druhů zvěře. 
Rozšiřuje dobu lovu divokých prasat bez 
rozdílu pohlaví a věku na celý kalendářní 
rok. Změna vyhlášky je určena pro indi-
viduální lovce a umožnila další eliminaci 
počtu divokých prasat. 

Přicházející zima znamená pro divoká 
prasata poměrně složité roční období. 
V okamžiku, kdy jim dojde potrava na 
polích se začnou stahovat do blízkosti lid-
ských sídel, kde nachází biomasu - plody 
ovocných dřevin (často příhodně „ukli-
zené“ za plot) i hlízy a oddenky různých 
rostlin, na které v přírodě běžně nenara-
zí. Pro divoká prasata znamenají lákavé 
sousto i drobní hlodavci, kteří se v zimě 
také stahují blíže k obydlím ze stejného 
důvodu, jako samotní divočáci. 

Divoká prasata oplývají zvídavostí a vy-
trvalostí, takže se k potravě u lidských 
obydlí vždy dostanou. Zůstane po nich 
rozrytá půda, přeryté cesty, trávníky i po-
škozené ploty, protože běžný plot divoké 
prase nezastaví. 

Ochranou proti divočákům je bytelný 
plot s dostatečnou podezdívkou. Méně 
nákladné jsou pachové odpuzovače. Jedná 
se o spreje a pěny, které se aplikují na 
hranici pozemku, pokud by samotný plot 
divoká prasata nedokázal zastavit. Ne vždy 
jsou ale účinné (v závislosti na výrobci 
a pravidelné obnově např. po deštích). 
Stále častěji jsou využívány i ultrazvukové 
plašiče, které lidské ucho nevnímá, ale 
zvěři jsou nepříjemné. 

S divokými prasaty se od podzimu 
do jara potýkají několik let též Horní 

Informujeme vás, že v průběhu 
vegetačního klidu (do konce března 
2023) dojde ze strany provozovatele 
hřbitovů k odstranění zeleně vysa-
zené v blízkosti hrobových míst tak, 
aby v budoucnu nedocházelo k po-
škozování majetku - tzn. náhrobků. 
Tyto práce budou prováděny na obou 
hřbitovech v Horních Počernicích. 
Provozovatel přistoupil k tomuto 
kroku v souladu s Řádem veřejného 
pohřebiště Městské části Praha 20 
schváleného Radou MČ Praha 20 
pod č. 81/V/6a/02 ze dne 16. 5. 2022.

Podle článku 9 řádu lze dřeviny, 
které by v budoucnu vykazovaly 
znaky vzrostlých stromů, mohly 
by způsobovat škody na majetku 
a ohrožovat bezpečnost návštěvníků, 
vysazovat na pohřebišti pouze se 
souhlasem provozovatele. Provozo-
vatel může dle svého uvážení a bez 
souhlasu nájemce odstranit tyto 
vysazené dřeviny, jelikož k jejich 
výsadbě nedal souhlas.

Plně vzrostlých či vysazených 
v květináčích se toto odstraňování 
netýká.

Vojtěch Šimáček,  
vedoucí Odboru místního hospodářství

Počernice. Od března 2019, kdy se stal 
novým nájemcem honitby Horní Počer-
nice pan Radek Hertl, dochází opravdu 
k jejich intenzivnímu odlovu. 

Za poslední 4 honební roky (myslivecký 
honební rok na rozdíl od roku kalen-
dářního začíná 1. 4. a končí 31. 3. roku 
následujícího), se podařilo novému ná-
jemci honitby odlovit tyto počty divokých 
prasat (kňourů, bachyní i selat):  

1. 4. 2019 – 31. 3. 2020 70 ks
1. 4. 2020 – 31. 3. 2021 67 ks
1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 76 ks
1. 4. 2022 – 2. 12. 2022 45 ks

Veškerá odlovená černá zvěř je vždy vete-
rinárně vyšetřena, doklady o vyšetření se 
zakládají u mysliveckého hospodáře.

Nájemce honitby loví prasata též na 
plochách, kde má od Odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy vydané 
rozhodnutí o mimořádném odstřelu (ne-
honební pozemky). Jedná se o pozemky 
kolem Xaverovského a Biologického ryb-
níka. V této lokalitě jsou na 2 stanovištích 
(vnadištích) též umístěny fotopasti, takže 
lovci mají přehled o počtu a migraci. 

Při odstřelu se lovci potýkají nejen 
s velmi členitým územím honitby Horní 
Počernice, s blízkostí lidských sídel 
a stálou denní i noční přítomností osob 
v terénu, ale také s tím, že divoká prasata 
migrují. Za noc dokážou ujít za potravou 
až desítky kilometrů. Navíc si velmi dobře 
pamatují, kde došlo k odstřelu některé-
ho z členů tlupy. Tam se po delší dobu 
nevracejí. 

OŽPD

Divoká prasata masivně pronikají do měst, příměstských lesů a parků, 
zahrádkářských osad i zahrad. Aktuální statistické údaje odstřelu ukazují 
vysokou a rostoucí početnost populace. Od roku 1961 narostl roční počet 
odlovených divokých prasat v ČR z 3 941 na 143 tisíc (2011), což je nárůst  
o 2 500 procent.

DIVOKÁ PRASATA 

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY
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Rozhodnutím předsedy Senátu Parla-
mentu České republiky ze dne  27. června 
2022 zveřejněném dne 1. července 2022 
ve Sbírce zákonů č. 207/2022, částka 93, 
byla vyhlášena volba prezidenta republiky, 
která proběhne ve dnech pátek 13. ledna 
2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 14. ledna 2023 od 08.00 hodin 
do 14.00 hodin. Případné druhé kolo vol-
by prezidenta se bude konat za 14 dní od 
kola prvního, tedy v pátek 27. ledna 2023 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
28. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 
hodin.

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ
Úřad městské části Praha 20, Odbor 

živnostenský a občanskosprávních agend, 
vede stálý seznam voličů, státních občanů 
České republiky, kteří mají trvalý pobyt 
na území Městské části Praha 20. Každý 
volič si může v níže uvedených úředních 
hodinách na tomto odboru ověřit, zda je 
ve stálém seznamu voličů zapsán. Voličem 
ve volbě prezidenta republiky je státní 
občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let, a nenastala u něj překážka výkonu 
volebního práva. Voličem je státní občan 
České republiky, který alespoň druhý 
den volby prezidenta dosáhl věku 18 let, 

a nenastala u něj překážka v právu volit. 
Ve druhém kole volby prezidenta může 
volit i občan, který alespoň druhý den 
konání druhého kola volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let.

Úřední hodiny pro ověření zápisu ve 
stálém seznamu voličů:

Pondělí  8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý 8.00 – 12.00
Středa  8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Čtvrtek  8.00 – 12.00
Pátek  8.00 – 11.00

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který se nebude zdržovat v době 

volby ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat za podmí-
nek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě preziden-
ta republiky), ve znění pozdějších předpi-
sů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České republi-
ky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. V případě, že volič 
výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz 
jen na první či druhé kolo voleb, bude mu 
vydán voličský průkaz pro obě kola volby 
(jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádost o vydání voličského průkazu lze 
podat následujícími způsoby:

•  žádost v listinné podobě opatřená úřed-
ně ověřeným podpisem voliče;

•  žádost v elektronické podobě zaslaná 
prostřednictvím datové schránky voliče 
-fyzické osoby do datové schránky MČ 
Praha 20 (ID: seibq29) nebo prostřed-
nictvím portálu občana;

•  osobně v úředních hodinách na Odboru 
živnostenském a občanskosprávních 
agend ÚMČ Praha 20.

Úřední hodiny pro osobní podání žádos-
ti o voličský průkaz:

Pondělí  8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý  8.00 – 12.00
Středa  8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

V jiné dny výhradně po předchozí telefo-
nické dohodě na tel. č. 271 071 654 nebo 
271 071 657.

Písemná či elektronická žádost o voličský 
průkaz musí být doručena Úřadu městské 
části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023 do 16.00 
hodin. Osobní žádosti o vydání voličské-
ho průkazu je možné podat do 11. ledna. 
2023 do 16.00 hodin. Žádost o vydání 

VOLBA PREZIDENTA 
REPUBLIKY 



Číslo okrsku Adresa volební místnosti

20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice

20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice

20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice

20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice

20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice

20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice

20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice

20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice

20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice

20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice

20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice

20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice

voličského průkazu není formalizová-
na, doporučujeme však použít formulář 
zveřejněný na webových stránkách úřadu 
v sekci volby. Úřad městské části Praha 
20 vystaví voličský průkaz nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 
2022, případně jej předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu. Lhůty pro přijímá-
ní žádostí a vydávání voličských průkazů 
jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. 
Ověřování podpisů na plných mocích 
souvisejících s vystavením či převzetím 
voličských průkazů provádí správní or-
gány bezplatně (ověření podpisu u České 
pošty podléhá poplatku 30 Kč). Upo-
zorňujeme, že bez předložení vydaného 
voličského průkazu nebude voliči umož-
něno hlasovat v okrsku podle místa jeho 
trvalého pobytu. V případě ztráty nebo 
poškození voličského průkazu není možné 
vydat jeho duplikát.

DISTRIBUCE HLASOVACÍCH 
LÍSTKŮ

Voličům s trvalým pobytem na území 
Městské části Praha 20 budou hlasovací 
lístky pro první kolo volby dodány do 
poštovních schránek nejpozději 3 dny 
před zahájením hlasování, tedy do úterý 
10. ledna 2023. Volič může též využít 
hlasovací lístky, které budou připraveny 
ve všech volebních místnostech. Distri-
buce hlasovacích lístků bude prováděna 
zaměstnanci úřadu do poštovních schrá-
nek voličů v místě jejich trvalého pobytu. 
Ověřte si, prosím, zda je vaše schránka 
volně přístupná a popsána jménem. 
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo 
volby nebudou roznášeny do poštovních 
schránek, k dispozici budou jen ve voleb-
ních místnostech.

ADRESY VOLEBNÍCH 
MÍSTNOSTÍ 

Umístění volebních místností je 
nezměněno, naleznete je v obvyklých 
prostorech, jako v předchozích volbách.
Rozřazení jednotlivých adresních míst 
(ulic a čísel popisných) do jednotlivých 
volebních okrsků naleznete na webových 
stránkách úřadu v sekci volby nebo ve 
volební aplikaci: kudykvolbam.iprpraha.
cz. Volební místnosti nejsou bezbariérové, 
nicméně u vchodu do všech budov bude 
umístěno zvonkové tlačítko pro přivolání 
volební komise.

HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ 
MÍSTNOSTI

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení 
není přípustné. Po příchodu do volební 
místnosti volič prokáže volební komisi 

Dne 1. 11. 2022 se stala státní ob-
čankou České republiky paní Taťána 
Stojková, občanka Ukrajiny. Paní 
Stojková bydlí v Horních Počernicích 
od roku 2011.
 

Martina Procházková,
vedoucí oddělení správních agend/

matrikářka

svou totožnost platným občanským prů-
kazem nebo platným cestovním dokladem 
(např. cestovním pasem, služebním či 
diplomatickým pasem nebo cestovním 
průkazem). Neprokáže-li volič svou to-
tožnost, nebude mu hlasování umožněno. 
Oproti dřívějším letům již nebude možné 
během voleb vystavovat občanské průkazy 
bez strojově čitelných údajů s jednoměsíční 
platností pro uplatnění volebního práva. Po 
prokázání totožnosti obdrží volič od voleb-
ní komise jednu úřední obálku, se kterou 
vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků, kde vloží jeden hlasovací lístek jím 
preferovaného kandidáta do úřední obálky. 
Vlastní volbu volič provede vhozením 
vydané úřední obálky s hlasovacím lístkem 
do hlasovací schránky (volební urny).

PŘENOSNÁ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKA

Ze závažných zdravotních důvodů může 
volič požádat o hlasování mimo volební 
místnost do přenosné hlasovací schrán-
ky, a to výhradně ve vlastním územním 
obvodu volebního okrsku. O hlasování do 
přenosné hlasovací schránky je možné 
od 2. ledna 2023 požádat na tel. čísle: 
271 071 654. Žádost o hlasování do pře-
nosné hlasovací schránky ve dnech voleb 
přijímají též jednotlivé volební komise na 
telefonních číslech, která budou zveřej-
něna na stránkách: www.pocernice.cz 
v sekci „volby“, případně se můžete obrátit 
během voleb na stálou službu na telefon-
ním čísle: 271 071 607.
 
 
HLASOVÁNÍ VOLIČŮ 
V KARANTÉNĚ

Voliči, kterým byla nařízena izolace či 
karanténa pro infekční onemocnění, ne-
mohou hlasovat ve svých volebních míst-

nostech, ani do přenosných hlasovacích 
schránek. Pro tyto případy byly zřízeny 
zvláštní volební komise. Pro tyto voliče 
s trvalým pobytem v Horních Počerni-
cích je určeno stanoviště zvláštní volební 
komise na adrese K Radonicům 305/14, 
Praha 9 – Satalice (hasičská zbrojnice 
SDH Praha – Satalice).
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ZASTUPITELÉ REDAKCE HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE JE ZE ZÁKONA POVINNA  
PUBLIKOVAT PŘÍSPĚVKY VŠECH ZASTUPITELŮ MČ. REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ  

ZA TYTO PŘÍSPĚVKY A NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ. 

Pravda a názor

Je leden a za okny sněží. Meteorologická 
terminologie říká, že sněžení jsou srážky 
složené ze sněhových vloček nebo z ledo-
vých krystalků. Pokud se tedy teď podí-
váte z okna a venkovní situace odpovídá 
tomuto stavu, je úvodní tvrzení pravdivé. 
Pokud ne, tak i přes to, že to píší ve 
Zpravodaji, není tento výrok pravdivý. 
A samozřejmě vždycky je možné se hádat, 
že padá mrznoucí déšť, a to je přece úplně 
něco jiného. Existuje řada definic pravdy. 
Jedna z nich říká, že pravda je většinová 
shoda. Jenže i když se ve třech shodneme, 
že je nám teplo, neznamená to, že tomu 
čtvrtému nemůže být zima. Není to totiž 
věcí pravdy, ale individuální termore-
gulace. Mít pravdu a mít na věc vlastní 
názor jsou různé věci! Podle Emanuela 
Rádla pravda nestojí vedle nás, pravdu si 
nemohu vzít, ani ji nemohu dostat, pravda 

Dobré zprávy z Chráněného bydlení 
a Mumraje

V novém roce je určitě třeba připomínat 
si věci nové a dobré. A radovat se z nich. 
Mnozí z vás už víte, že klienti Chráněné-
ho bydlení na Xaverově dočasně změnili 
adresu. Jejich xaverovský domov se re-
konstruuje. Nově bude dům bezbariérový, 
rozšíří se počet lůžek a klienti získají pro 
svůj život větší pohodlí. 

Prozatímní zázemí našli „kluci“ z Xa-
verova v Jungmannově ulici v Čelákovi-
cích. 

Zpočátku prý byli spíše rozpačití. Přece 
jenom je to změna! Žijí ale poblíž lesa, 
v létě s možností koupání v nedalekých 
pískovnách. Mají s sebou lidi, kterým věří. 
Do Čelákovic se s Honzou přestěhoval 
i jeho chov králíků a Lucčini báječní tera-
peutičtí psi. Všichni do Horních Počernic 

Novoroční přání pro Horní Počernice 
a jejich občany

Vážení čtenáři, vítám vás v novém roce 
2023. Každý rok si přejeme, aby nový rok 
byl rokem lepším, klidnějším, úspěšnějším 
a zdravějším. Bohužel nás každý další rok 
přesvědčuje o opaku. Každopádně doufám, 
že po válce na Ukrajině, pandemii korona-
viru a ekonomické krizi bude letošní rok 
skutečně rokem lepším a klidnějším. 

Aktuálně musíme ještě ve zdraví a klidu 
přežít volbu prezidenta republiky. Přeji 
všem členům volebních komisí, aby byla 
vysoká volební účast a nám všem, aby to 
pro nás dopadlo dobře. Možná si říkáte, 
že prezident má velmi omezené kompe-
tence, ale opak je pravdou. Jeho politika 
a přístup nastaví další směřování naší 
společnosti na minimálně 5 let. Pokud 
chceme prezidenta slušného, moudrého, 

totiž není věc.  Nelze ji tedy vlastnit, mít. 
Proto Marx říká: „Pravda má mne, ale já 
nemám ji.“ Pravda jako shoda se skuteč-
ností je také ošemetná. Není totiž v silách 
člověka takovou shodu změřit. Řeknu-li, 
že tohle jednání je ekologické a tohle 
není, pak pravdivost takového tvrzení je, 
ať chceme nebo ne, relativní. Shoda se 
skutečností je totiž otázkou kvantitativ-
ního zkoumání, a to je v tomto případě 
nemožné. Lze však mít v dané věci vlastní 
názor. Pak však sdělení musí vypadat po-
někud jinak, např.: „Domnívám se, že je 
takové jednání neekologické.“ Představte 
si, že si koupíte rohlík a máte pochyb-
nosti o jeho správné velikosti. Řekne-
te-li: „Ten rohlík je malý!" je to tvrzení 
kategorické. Jistota takového prohlášení 
jej pasuje na pravdu. Řeknete-li ale: „Ten                                                                                                  
rohlík mi přijde poněkud malý," je formu-
lace prezentovaná jako váš postoj k ro-
hlíku. V prvním případě stačí vzít váhu, 

zdraví a těší se na dokončení rekonstrukce 
a na návrat domů.

Jak uváděla kolegyně Jana Hájková 
v posledním čísle Hornopočernického 
zpravodaje, přispět můžete do kasičky 
v RE-USE centru na Sběrném dvoře 
v Chvalkovické ulici nebo na transparent-
ní účet 5660227/0100 na sbírku „Bezba-
riérové Chráněné bydlení na Xaverově.“ 
V době uzávěrky HPZ už na kontě bylo 
krásných 76 000 Kč a každá další pomoc 
pro klienty našeho Chráněnka je cenná 
a vítaná.

Rovněž Rodinné a komunitní centrum 
MUMRAJ nabízí jeden zajímavý a pro-
spěšný projekt za druhým. Cením si toho, 
že zdejší akční tým pod vedením Hanky 
Holé nabízí i Podpůrnou skupinu ma-
minkám, které zradila psychika. Mnohé 
maminky se o svých problémech třeba 
ostýchají mluvit i se svými nejbližšími. 

pracovitého a vstřícného, tak musíme 
volit rozumně. 

Naše škola pořádala jako jediná v re-
publice debatu s prezidentskými kandi-
dáty a měl jsem tu možnost velkou část 
z nich osobně poznat a krátce si s nimi 
promluvit. Pro mě je velmi důležité, jak 
se daný kandidát nebo kandidátka chová, 
i když na ně právě nemíří objektivy kame-
ry nebo fotoaparátu. Důležité jsou často 
detaily, které dokreslují charakteristiku 
daného kandidáta. 

Pevně věřím a doufám, že po skoro 
10letém úřadování prezidenta Miloše Ze-
mana dojde k pozitivní změně, která bude 
mít podobné tendence i ve společnosti. 
Jak se říká - ryba smrdí od hlavy. 

K tomu všemu také doufám, že dojde 
v Horních Počernicích brzy k dostavbě 
tzv. Kuprova domu na Chvalské tvrzi, 
kde najdou malometrážní byty mladé 

rohlík převážit a je jasno. Měl by mít 43 
gramů. Ve druhém případě vaše tvrzení 
obstojí i po převážení, neboť jde o váš ná-
zor a onen rohlík vám i přes vážení může 
připadat malý s ohledem na to, jak velký 
hlad máte. Ne všechno, o čem v Počer-
nicích diskutujeme, má povahu rohlíku. 
Většinu toho, o čem se dohadujeme, 
nelze zvážit. Pak je ovšem tím spíše třeba 
odlišovat názor od pravdy. Majitelé pravdy 
jsou nebezpeční. Většinou mají potřebu ji 
ostatním zprostředkovat. Pěstí anebo po-
mocí sociálních sítí. Kdyby kdokoliv z nás 
byl na světě sám, pak by to s pravdou bylo 
snadné. Mluvčí i posluchač v jedné jediné 
osobě by – pokud jde o pravdu – nebyli ve 
sporu. Názor a pravda by splynuly. Jenže 
je nás hodně. V Horních Počernicích 
15 000. A navíc se všichni také můžeme 
mýlit.

Martin Velíšek, Počernice JINAK

Jsou nejisté. Stále ještě nejsme v tomto 
ohledu dostatečně otevření. O skupinu je 
zájem a podle reakcí jsou za setkání rády 
třeba i maminky, které netrápí aktuální 
poporodní deprese, ale mají už větší děti. 
A bolest na duši, kterou se jim právě díky 
Mumraji a zmíněné podpůrné skupině 
daří zmírnit. Velmi si této aktivity cením 
a držím palce do Mumraje i Chráněného 
bydlení na Xaverově.

Vám všem přeji do nového roku vše 
dobré.

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

počernické rodiny, rodiče samoživitelé 
nebo senioři. Přál bych si, aby se začalo 
pracovat i na dalším bytovém domě poblíž 
počernického hřbitova, tolik potřebném 
denním stacionáři pro seniory, renovaci 
počernické hasičárny, výstavbě podjez-
du v ulici Bystrá u chvalského hřbitova 
a dalších klíčových projektech. I zde 
platí, že pokud se nezačne nyní, možná se 
v tomto období nezačne nic a dopadne to 
jako minulé období. Doufám, že starono-
vá počernická koalice bude tyto projekty 
realizovat. V těchto případech budou mít 
moji plnou opoziční podporu.

Přeji vám všem krásné novoroční 
dny. Zejména plné radosti, zdraví a též 
prezidenta, který vrátí České republice 
masarykovskou tradici a respekt v Evropě.
Šťastný nový rok!      

Petr Růžička, 
zastupitel HOP a PRO Počernice
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Sliby nestačí

Na jednání zastupitelstva (v listopadu 
2022) starosta Petr Měšťan mj. prezen-
toval dopis ministra dopravy Martina 
Kupky s přísliby kompenzačních opatření. 
Pan starosta je tehdy prezentoval přímo 
u mapy Horních Počernic a šlo zejména 
o realizaci podjezdu z kruhového objez-
du u IKEA, o železniční zastávku Horní 
Počernice Východ, sjezd z dálnice zvaný 
Beranka, podjezd pod železniční tratí 
Bystrá a nakonec též protihlukové stěny 
u okruhu. Než se bude čtenář ptát, jak 
bude vypadat realizace, je nutné upřes-
nit, že pan ministr v dopise fakticky jen 
vydal pokyny, aby příslušné úřady jednaly 
o možných řešeních. Radní uvedli, že 
budou o výsledcích jednání referovat na 
lednovém zastupitelstvu.

Starosta Petr Měšťan zmiňoval u mapy 
též jednání o prodloužení valu stínícího 
hradeckou dálnici, a to směrem k okruhu 
a též na opačnou stranu na východ Počer-
nic. Též připomněl dlouhodobě odkláda-
nou variantu zaklopení Hradecké, v mís-
tech, kde se zařezává do území Počernic. 
Tyto projekty by měly být projednávány 
s magistrátem. 

V rámci interpelací jsme pak vyzvali 
radního pro dopravu, aby aktivně jednal 
o snížení maximální povolené rychlosti na 
okruhu i dálnicích v okolí Počernic na 80 

km/hod. Toto opatření povede ke snížení 
hlukové zátěže i snížení emisí. Všechny 
tyto přísliby vedení obce budeme sledovat 
a případně interpelovat. Bohužel jde vět-
šinou o notoricky známé a stále neřešené 
plány Počernic.

Na jednání k rozpočtu byl předložen 
riskantní návrh rozpočtu na rok 2023. Jak 
riskantní je, vyplývá už ze střednědobého 
přehledu hospodaření. Ten plánuje letos 
(2023) hospodářský výsledek mínus 80 
mil. Kč a příští rok (2024) mínus 60 mil. 
Kč. Letošní schodek je ve výši pětiny 
rozpočtu! Jde o zdaleka nejhorší výsle-
dek za poslední roky. Hlavní příčinou 
je investiční akce „tělocvična Jívanská“.  
Výběrové řízení na stavbu sportovní haly 
počítá s maximální cenou 120 mil. Kč 
(plus DPH). Pokud takovou nabídku obec 
dostane a bude-li kompletní, bude muset 
smlouvu ze zákona uzavřít. Přitom v tuto 
chvíli obecní rozpočet disponuje přibliž-
ně 80 miliony korun. Další prostředky 
„se shánějí“. (Mimochodem střednědobý 
výhled hospodaření počítá se záporným 
hospodářským výsledkem až do roku 
2028.)   

Hlavní rizika vidíme dvojí: Předně 
pokud stavba haly začne letos, související 
náklady vysají veškeré dostupné prostřed-
ky, přičemž všichni víme, jak těžké je 
cokoliv úsporně plánovat v době vysokých 
cen energií, divoké inflace a nestabilních 

dodavatelských řetězců. Dopady sou-
středěné pozornosti na halu pocítí školy, 
příspěvkové organizace a my všichni třeba 
v omezené péči o veřejnou zeleň, nebo 
v menších dotacích na sportování, sociální 
záležitosti či komunitní život. 

Druhým rizikem je, že když nezná-
me přesně složení zdrojů na financování 
sportovní haly, komplikuje se plánování 
budoucího provozu, aby permanentně 
nezatěžoval obecní rozpočet. Je obrov-
ským rizikem pustit se do stavby, aniž by 
byl provoz dobře rozmyšlen. Pokud ovšem 
neznáme podíl financování z veřejných 
prostředků, je těžké plánovat byť jen 
organizační strukturu. Zmiňována byla 
např. forma společnosti s ručením ome-
zeným. Té lze ovšem svěřit hospodaření 
s halou, vystavenou obcí, jen za speciál-
ních podmínek. Naopak provozovat halu 
jako součást úřadu či jako příspěvkovou 
organizaci klade zase jiné nároky a tyto 
varianty musí být co nejdříve rozpracovány. 
Už při vyhlášení výběrového řízení bylo 
pozdě. 

Rada městské části si na svá bedra bere 
obrovskou odpovědnost, o to větší, že si 
do čela rozpočtového výboru zvolila člově-
ka ze svého středu a ne někoho z opozič-
ních uskupení.  

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

Deficit je tak velký proto, že stavba 
tělocvičny, která je pro Počernice po-
třebná, je jednou z největších investič-

ních akcí za posledních mnoho let. Její 
výstavba však v žádném případě neo-
hrozí běžný chod městské části, což je 

přesně ta skutečnost, která je rozpočtem 
reflektovaná.

Petr Měšťan, starosta

Vážení a milí čtenáři, 

nejprve mi dovolte, abych vám všem do 
nového roku 2023 popřála hodně štěs-
tí, zdraví a energii, která je určitě stále 
potřebná. 

Jako opoziční zastupitelka si dovolím 
malé zamyšlení. Jako poradní a iniciativní 
orgán naší rady pracují komise. Staronová 
koalice mě nedávno nemile překvapila 
tím, že nepřijala do Komise územního 
rozvoje RMČ Praha 20 našeho kolegu 
z Hnutí občanů Počernic Zbyňka Mu-
chu. Zmíněné oblasti se přitom věnoval 
s nasazením jako radní a zbytek volebního 
období jako zastupitel. Jsme nejsilnější 

opoziční stranou a v této stěžejní komisi 
tak nemáme jediného zástupce. Nemáme 
tím potřebný přístup k dokumentům, 
nebudeme aktivně u toho, co se v komisi 
v oblasti výstavby a dopravy připravuje. 

V době, kdy byla má kolegyně z HOP 
Alena Štrobová starostkou a já působila 
jako místostarostka, nikomu z naší rady 
nepřišlo nepatřičné zvolit do komise 
výstavby tehdejší opoziční zastupitele Ing. 
arch. Karhanovou nebo Ing. Jukla. Přišlo 
nám to korektní. A slušné. Dát jim tímto 
možnost se podílet na dění v městské čás-
ti a přinášet do práce v komisi své, třeba 
i oponentní názory. Od nás tedy nemáme 
jediného člena. Zato radní Jukl se do 

poradního orgánu rady stihl zvolit sám 
tak, aby mohl radit. Komu vlastně?  Zřej-
mě sám sobě. Mrzí mě, že ve volebních 
programech se transparentnost a otevře-
nost skloňuje ve všech pádech. A realita 
je bohužel úplně jiná. Přeji ještě jednou 
štěstí do roku 2023 vám všem.

dny. Zejména plné radosti, zdraví a též 
prezidenta, který vrátí České republice 
masarykovskou tradici a respekt v Evropě.

Šťastný nový rok!

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

ZÁMEK

21. 1. – 11. 6., denně od 9.00 do 18.00 hod.

IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ  
A JEJICH PŘÁTEL NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Výstava IMAGINÁRIUM je živou instalací, která přináší malým 
i velkým autentický zážitek. Návštěvníky všeho věku okouzluje 
hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a láká na 
výpravu do světa tvůrčí fantazie. IMAGINÁRIUM je poctou 
představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest 
a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že 
v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodno-
ta. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění 
pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou.

Intenzivní spoluprací pestré a velmi různorodé skupiny výtvar-
níků se IMAGINÁRIUM zabydluje v každém místě a prostoru 
nově a originálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, 
zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy zakleté v divadelních 
dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynále-
zech, hejblatech a interaktivních předmětech.

IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů a jejich přátel pu-
tuje již několik let po světě a okouzlilo řadu měst - Plzeň, Paříž 
(FR), Silkeborg (DK), Litomyšl, Litvínov, Trani (IT), Roztoky 
u Prahy, Poličku, Jičín či Drážďany (D).

„Lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná.“ Matěj Forman

Provozní uzavření výstavních  
prostor od 9. do 20. ledna 2023

Vánoční výstavu SLADKÉ VÁNOCE lze 
navštívit do neděle 8. ledna. Následně 
zatáhneme pomyslnou oponu a výstavní 
prostory zámku budou z důvodu insta-
lace nových výstav uzavřeny. Po rozhr-
nutí opony se můžete těšit na výstavu 
IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů 
a jejich přátel na Chvalském zámku.
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ZÁMEK

VÝSTAVA  
V PRODEJNÍ 
GALERII

LIŠKOVÁGNER
21. 1. – 26. 2., denně od 
9.00 do 18.00 hod.

Srdečně vás zveme na prodejní 
výstavu černobílých ilustrací 
básní autorky Jany Liškové 
a abstraktních obrazů Pavla 
Vágnera.

Jana Lišková a Pavel Vágner 
jsou dlouholetými přáteli, 
a jejich přátelství se promítlo 
i do společné umělecké tvorby. 
V letech 2020-21 vyšly v na-
kladatelství Alfa Omega dvě 
básnické sbírky Pavla Vágnera, 
které Jana Lišková ilustrovala. 
A právě tuto tvorbu uvidíte i na 
jejich společné výstavě, která 
je obohacena i o samostatnou 
výtvarnou tvorbu P. Vágnera.

DOPROVODNÝ 
PROGRAM VÝSTAVY:
HUMORNÉ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU - 
LOUTKY BEZ HRANIC: KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO 
ne 29. 1. od 15.00 do 15.45 hod. 

DÍLNIČKY - VÝTVARNÝ WORKSHOP 
V ZÁMECKÉ KOČÁROVNĚ
ne 12. 2. od 10.00 do 16.00 hod.  

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU - 
LOUTKY BEZ HRANIC: TŘI KOUZELNÉ DARY 
ne 26. 2. od 15.00 do 15.45 hod.  

KONCERT KAPELY CIRCUS BROTHERS 
VE CHVALSKÉ STODOLE
pá 10. 3. od 20.00 do 22.00 hod. 

DÍLNIČKY - VÝTVARNÝ WORKSHOP 
V ZÁMECKÉ KOČÁROVNĚ 
ne 12. 3. od 10.00 do 16.00 hod. 

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU 
– DIVADLO TOY MACHINE: POPELKA
ne 26. 3. od 15.00 do 15.45 hod. 

BENEFIČNÍ KONCERT THE TAP TAP 
st 12. 4. od 20.00 do 21.00 hod.

DÍLNIČKY - VÝTVARNÝ WORKSHOP  
V ZÁMECKÉ KOČÁROVNĚ
ne 16. 4. od 10.00 do 16.00 hod. 

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU  
- DIVADLO TOY MACHINE: CIRKUSÁRIUM 
ne 23. 4. od 15.00 do 15.45 hod. 

DÍLNIČKY - VÝTVARNÝ WORKSHOP  
V ZÁMECKÉ KOČÁROVNĚ
ne 14. 5. od 10.00 do 16.00 hod. 

V květnu připravujeme jedinečné divadelní představení  
ALADIN OD DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ  
VE CHVALSKÉ STODOLE

TRADIČNÍ SVATOJÁNSKÝ KOSTÝMOVÝ BÁL 
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
ne 11. 6. od 15.00 do 17.00 hod.

Bližší informace k doprovodnému programu výstavy, prosím, 
sledujte na: www.chvalskyzamek.cz nebo na zámeckém 
facebookovém profilu. Vstupenky na jednotlivé akce budou 
v předprodeji na recepci Chvalského zámku a online na 
www.goout.net.
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VÝHERKYNÍ 
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC LISTOPAD SE STALA ELIŠKA KOUTNÁ. BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA 

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU
ne 8. 1. od 14.00 do 16.00 hod.

Nenechte si ujít tradiční Zavírání Vánoc na Chvalském zámku 
spojené s průvodem Tří králů!

Po 14. hodině se od Chvalské stodoly vydá průvod Tří králů 
i s velbloudy ke Chvalskému zámku. V zámecké Kočárovně se Tři 
králové pokloní Svaté rodině a společně setrvají v živém obrazu.

Živý obraz klanění tří králů proběhne v časech 14.20 až 14.40 
hod. a 15.00 až 15.20 hod. 

Od 14.20 hodin zazpívají dětské pěvecké sbory Pramínek 
a Beránci, přípravné sbory počernické Rokytky. Následně se 
v 15.30 hodin Tříkrálový průvod vypraví zpět ke Chvalské stodole.

Pro zahřátí budou na Chvalské tvrzi po celé odpoledne od 
14.00 do 16.00 hodin připraveny teplé nápoje a drobné občerst-
vení ve stánkovém prodeji.

Tento den můžete naposledy navštívit vánoční výstavu Sladké 
Vánoce na Chvalském zámku.
Zámecké výstavy budou otevřeny po celý den od 9.00 do 18.00 
hod. Vstup na nádvoří zdarma, výstavy za běžné vstupné.

LOUTKY BEZ HRANIC: KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO 
ne 29. 1. od 15.00 do 15.45 hod. 

Je trochu nemotorný, trochu nešikovný a trochu legrační, ale 
vždy se mu, možná omylem, podaří něco vykouzlit. Možná něco, 
co ani sám nechtěl. Humorný kabaretní kousek pro malé i velké 
diváky. Vstupné na představení: 100 Kč.

AKCE PRO VŠECHNY

ne 12. 2.    Dílničky - výtvarný workshop v zámecké Kočárovně 
od 10.00 do 16.00 hod. 

so 18. 2.    Masopustní průvod aneb z Divadla až na Chvalský 
zámek od 14.00 do 17.00 hod.

ne 26. 2.    Loutky bez hranic: Tři kouzelné dary - loutkové 
divadelní představení na zámku 
od 15.00 do 15.45 hod.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
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BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3.  
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.

SPOLEČNÝ PLES SPORTOVCŮ 
A PODNIKATELŮ
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. 

AKCE PRO VEŘEJNOST  
LEDEN/ÚNOR: 

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.

VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
sobota 25. 2. od 10.00 do 12.30 hod.
Velký dětský maškarní bál je tu. Zveme 
všechny malé super hrdiny a princezny 
na velkou jízdu. Zapište si do diářů akci 
v krásném prostoru Chvalské stodoly, kde 
můžete nechat vyřádit celou vaši rodinu.

ZIMNÍ PLES 2023
sobota 25. 2. od 19.30 do 24.00 hod. 
Chodíte rádi do společnosti a k tomu 
milujete tanec? Zveme vás do krásného 

prostoru Chvalské stodoly, kde můžete na 
rozlehlém tanečním parketu, za dopro-
vodu kapely Karyny, protančit střevíce. 
Dveře stodoly se otevírají v 19.30 hod.

V případě zájmu o pronájem prostor 
Chvalské stodoly pro plesy, koncerty, 
konference, firemní prezentace, semi-
náře, školení, firemní večírky a svatební 
či narozeninové oslavy kontaktujte, 
prosím, produkční Annu Kašparovou na 
e-mailu: 
anna.kasparova@chvalskyzamek.cz.

CHVALSKÁ STODOLA  

ZÁMEK
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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 

Činoherní pohádka podle knižní před-
lohy. Z lidského mláděte vychovaného 
vlky vyrostl silný, mladý a inteligentní 
muž. Jeho úhlavní nepřítel zlý tygr Šér 
Chán se však nevzdává. 

Mauglí dospěl a všechna zvířata z džun-
gle udivuje svojí šikovností, inteligencí 
a šikovnými nápady, které zjednodušují 
život celé vlčí rodině i jeho chlupatým ka-
marádům. Jenže lidem plyne čas jinak než 
zvířatům. Zatímco jeho vlčí sourozenci už 
dávno opustili rodnou jeskyni a založili 
vlastní rodiny, Mauglí pozoruje hvězdy 
a sní. Kdesi ve stínu stromů zatím tygr 
Šér Chán chystá svoji strašlivou pomstu. 
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 fraje-
ry na Divokém západě se cítí být 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 pacien-
ty psychiatrické léčebny. 
Vstupné: 400, 370, 350 Kč 
(studentská sleva 20 %)

pátek 13. ledna 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, 
dojemných chvil a zábavy, s jedinečným 
obsazením hereckých hvězd, poprvé spo-
lečně v jednom filmu.
Vstupné: 130 Kč

sobota 14. ledna v 16.00 hod.
ÚŽASNÝ MAURIC
Ze světa Zeměplochy a z knihy Terryho 
Pratchetta přichází do kin originální 
hrdinové v animovaném filmu o mluvícím 
a hodně vykutáleném kocourovi Maurico-
vi, partičce inteligentních krys a lidském 
klukovi. 

DIVADLO

Milí diváci,

věřím, že jste do nového roku vstoupili 
pravou nohou a že celý rok 2023 pro vás 
bude úspěšný.

Ráda bych vás pozvala na několik 
lednových pořadů, na které se obzvlášť 
těším. Prvním je 12. 1. Butch Cassidy 
a Sundance Kid aneb Western z Bohnic. 
V této inscenaci herecky září Václav Kopta 
a Josef Polášek. Naplno zde využívají 
svého komediálního talentu a jejich ztvár-
nění dvou roztomilých pomatenců, kteří 
na chvíli uvěří, že jsou hrdiny Divokého 
západu, je opravdu odzbrojující. Druhým 
mým tipem je 19. 1. recitál legendární-
ho herce a písničkáře Jiřího Schmitzera. 
Kdo jeho hudební tvorbu znáte, víte, že 
je opravdu velmi osobitá. Jiří Schmit-
zer večerem provází se svou přirozenou 
skromností a vtipem, určitě si tento záži-
tek nenechte ujít. Třetí pozvání, prosím, 
přijměte na večer 25. 1., kdy uvádíme talk 
show Mistře, o čem se neví? s hvězdným 
hostem, panem Janem Kačerem. Tento 
herecký bard a opravdu velká osobnost 
českého divadla zavzpomíná na svůj život 
na prknech, která znamenají svět a možná 
se dozvíte i něco, co jste o něm netušili. 
Nechte se překvapit.

Na závěr mi, prosím, dovolte být trochu 
osobní. Ráda bych se s vámi touto cestou 
rozloučila. Ne však navždy. V polovině 
ledna odcházím na mateřskou dovolenou. 
Budou mě čekat úplně jiné povinnosti, 
než ty divadelní, ale přesto se neloučím 
úplně, budu i nadále připravovat drama-
turgii divadla. Věřím tedy, že pro vás, 
diváky, se mou nepřítomností nic nezmě-
ní a pokud to jen trochu půjde, snad se 
občas potkáme i v hledišti divadla. 

Přeji vám krásnou a klidnou zimu.

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

NEBUĎ  KONZERVA
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neděle 15. ledna v 19.30 hod.
HRDINOVÉ
Přeložené představení z 12. 12. 2022
Původní vstupenky zůstávají v platnosti.

úterý 17. ledna v 19.30 hod
SVATBA BEZ OBŘADU
Divadelní společnost Háta
Situační komedie
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

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

pátek 20. ledna v 19.30 hod.
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Ve-
ronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, 
Simona Babčáková a další 
Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě 
narozenin. 

Líba má každý rok jediné narozeninové 
přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě 
sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. 
Tedy až do letošních narozenin.
Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, 
letos chce totiž poprvé strávit narozeni-
ny se svým přítelem Karlem, který má 
narozeniny ve stejný den, ale Karel je pro 
zbytek rodiny tajemstvím.
Líba se však své oslavy nehodlá jen tak 
lehce vzdát. Rozhodne se Petra překvapit. 
Nečekaná návštěva donutí Petra k rychlé 
improvizaci. 
Vstupné: 140 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 

pondělí 23. ledna v 19.00 hod.
*NAĎA VÁLOVÁ: DÍKY VÁM
Koncertní křest CD DÍKY VÁM, kde 
zazní všechny nové skladby včetně duetů 
s Bárou Basikovou a Davidem Krausem.
Kmotry desky jsou Bára Basiková, Leona 
Machálková, David Kraus a čestný host 
Michal Horáček.
Vstupné: 490 Kč

úterý 24. ledna v 19.30 hod.
BABYLON
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde 
vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. 
Hollywood. Tři příběhy rámují bláznivou 
a velkolepou filmovou jízdu Damiena 
Chazella. V hlavních rolích excelují Brad 
Pitt, Margot Robbie a nováček Diego 
Calva. 

„Chtěl jsem se podívat pod mikrosko-
pem na raná léta filmového průmyslu, na 
dobu, kdy teprve hledal sám sebe. Líbila 
se mi neuvěřitelná dynamika té doby a to 
jak rychle dokázala měnit osudy lidí,“ 
popisuje režisér Damien Chazelle (La La 
Land, Whiplash) svou motivaci k napsání 
a natočení výpravného Babylonu. Tehdy, 
ve dvacátých letech minulého století, 
se v pouštním městečku Los Angeles 
mohlo snadno stát, že jste se na opulentní 
a divoký filmařský večírek vetřeli jako 
absolutní nicka a hned následující ráno se 
stali filmovou hvězdou. Babylon je multi-
žánrová freska, která nenechá své hrdiny 
ani diváky vydechnout. Navštěvujeme 
s nimi dekadentní párty, kde se odehrávají 

Britský spisovatel už mnoho let baví mili-
ony čtenářů po celém světě svými příběhy 
z úžasné Zeměplochy. Knihu „Úžasný 
Mauric a vzdělaní hlodavci“ pak se svým 
humorem věnoval i dětem. Pratchettův 
vypravěčský talent a humor převedl na 
plátno scenárista filmu Terry Rossio, kte-
rý má za sebou scénáře ke Shrekovi 
1 a 2 nebo všem Pirátům z Karibiku. Díky 
překladům Jana Kantůrka mají knihy 
Terryho Pratchetta obrovskou popularitu 
i v Česku. Dabing filmu právě z Kantůr-
kových překladů vychází. 
Vstupné: 130 Kč

 
sobota 14. ledna v 19.30 hod.
AVATAR: THE WAY OF WATER
Filmový zážitek na zcela nové úrovni vrátí 
diváky zpět do nádherného světa Pandory 
ve velkolepém a strhujícím dobrodružství 
plném akce. Po více jak deseti letech se 
znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri 
a jejich dětmi, kteří bojují za to, aby se 
udrželi v bezpečí a naživu. 
Vstupné: 150 Kč 

 
neděle 15. ledna v 15.00 hod.
O CHYTRÉM HONZOVI 
A KRÁSNÉ MADLENCE
Divadelní agentura Praha 
Činoherní pohádka podle klasického 
námětu.

Honza má na cestu do světa nachystaný 
kromě ranečku buchet i tajemný medai-
lonek s nadpřirozenou mocí, který dostal 
od otce. Nejenže ho ochrání před zlou 
bludičkou, ale pomůže mu také získat 
lásku krásné Madlenky a překonat všech-
ny nástrahy, které chystá zlá statkářka 
Kunhuta, u které Madlenka slouží. Honza 
proti zlu bojuje nejen odvahou, ale i chyt-
rostí a důmyslem. 
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

DIVADLO
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věci, které byste si ani při bohaté fantazii 
nedokázali představit, pracujeme s nimi, 
sníme s nimi a snažíme se to celé přežít. 
Ostatně fakt, že Babylon není „jen“ film, 
ale „filmový zážitek“ podtrhuje fakt, že 
na něm Chazelle a jeho tým pracovali 
bezmála patnáct let. 
Vstupné: 150 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

pátek 27. ledna v 19.30 hod.
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Ve-
ronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, 
Simona Babčáková a další 

Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě 
narozenin. (viz představení 20. ledna)
Vstupné: 140 Kč

sobota 28. ledna v 16.00 hod.
ZOUBKOVÁ VÍLA
Animovaný film o zvídavé a nezbedné 
Violettě, která se učí na zoubkovou vílu, 
jenže se jí to moc nedaří. Její maturitní 
zkouška se blíží a jen víly, které jí složí, 
dostanou drahokam, se kterým se mohou 
pohybovat tam a zpět z lidského světa. 
Violetta samozřejmě pohoří na celé čáře, 
ale nebyla by to ona, aby si nenašla způ-
sob, jak to vyřešit. 
Vstupné: 120 Kč

neděle 29. ledna v 17.00 hod.
CO JE TO TU ZA TU NOTU!
Pololetní vystoupení žáků ZUŠ 
Nehvizdy. 
Vstupné: 100 Kč
 
 

  ÚNOR
středa 1. února v 19.30 hod.
Ondřej Novotný
HUBTE TRAMPY, SEROU V LESE
A studio Rubín
Režie: Jan Frič 
Hrají: Jiří Panzner, Lukáš Příkazký, Jiří 
Štrébl, Lenka Zahradnická a David Oupor 

Dramatizace vzpomínek o dospívání 
na hranici mezi Košířemi a Smíchovem, 
o nalezení krásy přírody při prvním 
přespání v Prokopském údolí, o zása-
dách českého trampingu, o nekonečné 
hloubce noční oblohy, o posvátném ohni, 
o pravém přátelství a romantice ešusů, 
ale i o první lásce v době, kdy už je dávno 
pozdě.

Klučičí inscenace autorsko-režijní dvojice 
Novotný-Frič s mnoha autobiografickými 

prvky a jednoduchým scénickým jazy-
kem evokuje obrazy z vlastní náctileté 
mytologie. Radostná pánská souhra za 
zvuků kytary a zpěvu Šedého vlka, kterou 
zneklidňuje přítomnost jediné squaw. 
Vstupné: 300, 280, 260 Kč  
(studenti sleva 20 %)

čtvrtek 2. února v 19.30 hod.
OSTROV
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Jana Plodková

Po úspěšných romantických komediích 
Po čem muži touží, Bábovky nebo Pohád-
ky pro Emu natočil Rudolf Havlík příběh 
z exotické dovolené, během níž se manželé 
stojící před rozvodem octnou po havárii 
letadla na opuštěném ostrůvku. 

Při čekání na záchranu se musí rozhá-
daná dvojice společně postarat o základní 
potřeby nutné k přežití a současně si 
v krizové situaci vyjasnit svůj vztah.
Vstupné: 140 Kč

úterý 7. února od 14.00 hod.
PROMÍTÁNÍ NEJEN 
PRO SENIORY
(titul upřesníme během ledna)
Vstupné: 80 Kč

středa 8. února od 18.00 hod.
VLÁĎA KOČIČKA: ART FOTO 
& MURIN WOLF ART
Slavnostní zahájení výstavy obrazů a foto-
grafií počernického výtvarníka Vladimíra 
Kočičky.
Vernisáž je zdarma přístupná veřejnosti, 
není nutná pozvánka.

NEBUĎ  KONZERVA



18 | 19

neděle 12. února v 16.00 hod.
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Režie: Guillaume Canet 
Hrají: Guillaume Canet, Gilles Lellou-
che, Marion Cotillard, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Angèle, Pierre Richard 
a další 

V pořadí pátý snímek ze série hraných 
filmů o Asterixovi a jeho nerozlučném sil-
ném příteli Obelixovi, kteří  budou opět 
bojovat proti Římanům, ale jejich odvaha 
je nově spojí i s Čínou. Jako už tradičně 
obsadili filmaři do vyprávění o sporech 
mezi Galy a Římany úspěšného sportovce. 
Roli římského legionáře Caia Antivira si 
zahraje fotbalista Zlatan Ibrahimovič.
Vstupné: 140 Kč

pondělí 13. února v 19.30 hod.
Miro Gavran
SMÍCH ZAKÁZÁN
VIP Art Company
Režie: Lukáš Burian
Hrají: Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, 
Libor Jeník
Komedie, kterou si užije jak vaše manžel-
ka, tak vaše milenka.

Osmačtyřicetiletý muž pět let podváděl 
svoji ženu s milenkou. Ta se s ním rozešla 
a s ním už není doma k vydržení. Manžel-
ka se tedy snaží milenku přinutit, man-
želovi za zády, aby ho vzala zpátky. Pod 
pohrůžkou vydírání milenka ustupuje, ale 
je s nudným a lakomým mužem nespoko-
jená. Vše se nicméně zdá být v pořádku, 
až do doby, než se milenka zamiluje do 
jiného muže a žádá manželku o radu.
Vstupné: 420, 390, 360 Kč

úterý 14. února od 19.30 hod.
OSTROV
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Jana Plodková
Romantická komedie na večer sv. Valen-
týna (viz představení 2. února)

sobota 18. února ve 14.00 hod. 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD ANEB  
Z DIVADLA AŽ NA CHVALSKÝ 
ZÁMEK
Masopustní průvod masek.

neděle 19. února v 15.00 hod.
BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Hrají: Martina Venigerová / Tereza Blaž-
ková, Veronika Bajerová, Petr Mikeska 
Divadelní zpracování známého televizního 
večerníčku. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

pondělí 20. února v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry
*8 EUR NA HODINU
JT promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, 
Martina Randová / Daniela Šinkorová, 
Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček 
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti.

Jacques a Laurence, bohatý buržoazní 
pár středního věku, zaměstnává na černo 
podivnou paní na úklid. Rosa je hotová 
nešťastnice – nejen, že se nechá vyko-
řisťovat svými „zaměstnavateli“ a stará se 
o svého přítele, který se od ní nechá živit, 
ale každý den se jí přihodí nějaký malér. 
Jednou ztratí telefon, podruhé si zabloku-
je krk, třetí den krvácí z nosu.

Řízením osudu se ta smůla přenese 
na Jacqua a Laurence, kteří se rozhod-
nou udělat cokoli, aby Rosu a především 
sebe zachránili od podivného prokletí. 
Nutno zmínit, že Rosa je ve skutečnosti 
muž – transvestit. Proč vlastně pomáhá-
me druhým, pakliže nejde o náš vlastní 
prospěch?
Vstupné: 550, 490, 440 Kč

sobota 25. února v 19.30 hod.
HOLKY Z KALENDÁŘE
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Klára Šimicová, Jana Keilová, Jana 
Sůvová, Eva Bartoňová, Ivanka Ptáčková, 
Saša Vytlačilová, Zdena Víznerová a další

Na začátku byla skutečná událost, která 
se stala námětem pro film a později i zá-
kladem úspěšné divadelní hry, kterou pro 
vás nazkoušeli počerničtí ochotníci. 

Život i přátelství svérázných členek 
váženého dobročinného „Spolku mo-
derní ženy“ naruší hledání možností, 
jak sehnat peníze pro nemocnici a lépe 
zpeněžit prodej jejich každoročního 
kalendáře. Rozhodnou se totiž, že v něm 
nebudou letos mosty ani hřbitovy, ale 
ony samy při domácích pracích. Jak je 
pánbůh stvořil.

O tom, co to způsobí vně spolku 
i u nich na venkově, je naše hra. Ale 
nejen o tom – také o lásce a přátelství. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

neděle 26. února v 15.00 hod.
*ZDENEK POLACH: MATÝSEK 
A JEHO KAMARÁDI
Smích dětského publika je to, co máme 
nejraději. Věřte, že Zdenek Polach, oprav-
du jediný český břichomluvec a Matýsek 
s jejich kamarády vás budou bavit jako 
nikdo jiný v tomto oboru. 
Vstupné: 300 Kč

úterý 28. února v 19.30 hod.
LÁSKA PODLE PLÁNU
Režie: Skhar Kapur
Hrají: Lily James, Emma Thompson, Taj 
Atwal, Shazad Latif, Asim Chaudhry, 
Nosheen Phoenix, Oliver Chris 

Láska jako romantický výbuch citů 
nebo pragmatická otázka rozumu? 
Romantická komedie od producentů 
extrémně populárních komedií s Bridget 
Jones nebo Láska nebeská. 

Mladá filmařka Zoe žije v Londýně, 
hledá námět pro svůj film a řeší stejnou 
otázku, jako většina z nás - Jak v dnešním 
světě najít trvalou lásku?
Vstupné: 130 Kč 

(již v prodeji)

čtvrtek 16. března v 19.30 hod.
Robert Hawdon
*ŠPINAVÝ OBCHOD
JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Miroslav Etzler, Jiří Štrébl/ Danny 
Ratajský, Martin Kraus, Robert Háje, 
Markéta Procházková, Kateřina Pechová
Bláznivá komedie s kriminální zápletkou, 
plná nečekaných komických situací.
Vstupné: 550, 490, 440 Kč 

 
Změna programu vyhrazena.
Filmová představení jsou do programu 
doplňována průběžně. Aktuální program 
počernického kina najdete na:  
www.divadlopocernice.cz.

DIVADLO
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BOŽÍ MLÝNY: PAVEL HRDLIČKA (BRÁNA)
V románu Pavla Hrdličky se opět přesuneme o ně-
kolik století do minulosti, konkrétně do 14. století, 
kdy na Velikonoce probíhal v Praze pogrom zaměře-
ný proti Židům. Autor v románu opět velmi barvitě 
popisuje nejenom Prahu této doby, ale také rozplétá 
napínavý detektivní příběh na pozadí tehdejších 
událostí.

PO ČEM RABÍNI TOUŽÍ: TUVIA TENENBOM (ZEĎ)
V Česku mimořádně oblíbený spisovatel přichází se 
zbrusu novou knihou a rovnou ve světové premiéře. 
Tuvia Tenenbom tentokrát nemusel procestovat 
cizí zemi křížem krážem a najezdit tisíce kilometrů 
nebo mil. Přestože mu na rozdíl od jiných cest nešlo 
o zdraví či rovnou o život, byla to zatím jeho nejtěžší 

cesta. Vydal se totiž do světa, kde sám vyrůstal. Do obtížně po-
chopitelného a proniknutelného světa ortodoxních Židů v Jeruza-
lémě. A ve světě, o němž většina lidí neví vůbec nic, se snažil po 
letech zorientovat.

KNIŽNÍ  
NOVINKY

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
Naši milí čtenáři a cestovatelé,

doba adventní s chvílemi věnovanými i aktivnímu oddechu 
v podobě tvoření adventních věnců či vánočních ozdob je ta 
tam. Někteří z vás si vzpomenou s radostí v srdci na vystoupení 
harfistky Anety Pávkové na vánočním setkání Klubu seniorů ve 
Chvalské stodole, které se nám podařilo uskutečnit.

Leden je však především počátkem nového. Do oddělení naučné 
literatury přibylo nespočetně nových knih, mimo jiné i dílo 
Planeta Praha - Průvodce nečekaně pestrou přírodou města. 
Kniha vznikala souběžně s natáčením filmu, který mířil do kin 
v loňském roce. Průvodcem tentokrát vybájenou Prahou je série 
Křídový panáček. Starší děti a mládež se v ní dočkaly komiksové-
ho zpracování dobrodružství tří kamarádů ze strašidelné pražské 
čtvrti Prašina.  

Loučím se pozvánkou na první z cestovatelských přednášek. 
O své zážitky z Kambodži se s námi podělí „ve volném čase 

motorkář“ Viktor Kazda 26. ledna od 17.30 hodin v Kulturně 
komunitním centru. 

Za kolektiv knihovny s přáním pevného zdraví a pořádné kopy 
štěstí nejen v roce 2023

Marcela Treščáková

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

NÁCHODSKÁ 754

HISTORKY Z TINDERU: LUCIE MACHÁČKOVÁ 
(COSMOPOLIS)
Z nejhorších rande jsou ty nejlepší historky – 
protože neštěstí nechodí po horách, ale po single 
holkách! Populární stand-up komička Lucie 
Macháčková s humorem a nadsázkou glosuje 
milostné karamboly.

KOUZLO VŠITÉ DO ŠATŮ:  
BARBARA DAVIS (METAFORA)
Soline je expertkou na šťastné konce. Její rodina 
provozuje svatební salon, kde se do šatů všívají 
kouzla. Nevěstu, jež se vdává v šatech od Rousse-
lových, čeká spokojené manželství. Sama Soline 
však příliš štěstí nezažívá. O desítky let později se 

žena jménem Rory rozhodne naplnit svůj sen a otevřít si galerii 
– čirou náhodou právě v domě Soline.

MUSÍM TĚ ZRADIT: RUTA SEPETYS 
(COOBOO)
Nikomu nevěř, nic neříkej. Strhující román od 
autorky bestselleru V šedých tónech. 
Rumunsko, 1989. Sedmnáctiletý Cristian Flo-
rescu sní o tom, že se stane spisovatelem, ale 
Rumuni nemají svobodu snít. Režim diktátora 
Nicolaea Ceauşesca provází izolace a strach. Na 

Cristiana se zaměří tajná policie a nutí ho, aby donášel na své 
blízké. Mladík se rozhodne riskovat vše, aby odkryl pravdu 
o režimu a ukázal světu, co se v jeho zemi děje.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ 
CENTRUM HORNÍ 
POČERNICE NAŠE ADRESA: NÁCHODSKÁ 754, PRAHA 9, V BUDOVĚ 

MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY HORNÍ POČERNICE

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 komu-
nikačních 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 LEDEN
Zarezervujte si místo na našich akcích přímo na našem 
webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-ko-
munitni-centrum/.

19. LEDNA 2023 OD 18.30 DO 21.00 HOD.
Seminář: Jak na sebe netlačit

Dáváme si novoroční předsevzetí v touze zlepšit svůj život. Ně-
kdy se ale stává, že se tím dostáváme do nepřetržitého tlaku na 
sebe, který vyvolává odpor a nechuť cokoli měnit. Budeme zkou-
mat, jak místo urputného úsilí hledat svoje směřování v životě. 

V semináři budou použity techniky arteterapie, vizualizace, 
meditace, 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:  
https://www.knihovnapocernice.cz/akce-s-rezervaci-seminar/

26. LEDNA 2023 OD 17.30 DO 19.30 HOD.
Zážitky z cest: Kambodža

Kambodža je málo známá a těžce zkoušená země na jihovýchodě 
Asie. Země, která se nedokázala vypořádat se svou tragickou 
minulostí, kde vládne diktatura, ale kde přesto žijí nesmírně milí 
lidé. 

Země s překrásnou přírodou a velmi úrodnou půdou, která 
však nedosahuje ani 66 % své zemědělské produkce z doby před 
padesáti lety. Země, ve které žije jediný česky mluvící král na 
světě.

O zážitky se s námi podělí Mgr. Viktor Kazda.

Rezervace na webu: 
https://www.knihovnapocernice.cz/akce-s-rezervaci-prednaska-
-zazitky-z-cest-kambodza/

31. LEDNA 2023 OD 17.00 DO 19.30 HOD.
MACRAMÉ WORKSHOP: Lapač snů s macramé peříčky

Na prvním workshopu v roce 2023 si vytvoříte lapač snů, který 
si můžete dle své fantazie ozdobit korálky a macramé peříčky. 
Při tvorbě budou použity základní uzly, a proto lapač zvládnou 
i začátečníci. Jako vždy nebude chybět ani káva, čaj a hlavně 
dobrá nálada. Přijďte si užít pohodový podvečer a začněte nový 
rok kreativně!

Workshop vede Barbora Šmídová.
Informace na www.bajasmidova.cz, 
sekce Workshopy a na telefonu: 777 570 756.

Rezervace na webu: 
https://www.knihovnapocernice.cz/akce-s-rezervaci-macrame-
-workshop-lapac-snu-s-macrame-pericky/
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VOLNÝ ČAS

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

CO NÁS ČEKÁ?

 TURISŤÁK
V novém roce se společně 22. 1. vydá-
me na oblíbený Turisťák. Tentokrát 
se vypravíme na pražský Vítkov, 
který je připomínkou české 
historie. Tak neváhejte a pojďte 
s námi! Přihlásit se můžete na 
našich webových stránkách: 
ddm-hp.cz.

DEKORACE PRO DOMOV – 
LAMPIČKA
Chybí vám v domácnosti něco, 
co by jí dodalo tzv. šmrnc? Co 
takhle ji ozvláštnit originál-

ní lampičkou přesně 
podle vašich před-

stav? V sobotu 21. 
1. u nás proběhne 

dílnička, kde bude-
me společně dekoro-
vat stínítko na lampičku. 
Přijďte si odpočinout, tvořit a užít si 
příjemnou atmosféru, která na dílničkách 
vždy panuje. Budeme se těšit!

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 pro-
střednictvím našich webových stránek, kde najdete i více 
informací.

TANEČNÍ ODDĚLENÍ
S novým rokem přichází i nová sezóna 
a spoustu příležitostí pro vystoupení. Ty 
čekají právě na naše taneční kroužky, 
takže přípravy na ně jsou v plném proudu. 
O bližších termínech vás budeme informo-
vat na našem facebookovém profilu, tak ho 
sledujte a neváhejte se přijít podívat na ně-
které vystoupení, nebo třeba i na všechny.

KROUŽEK SPORTOVNÍ STŘELBA
V prosinci přichystal vyučující pro děti z krouž-
ku sportovní střelba speciální hodinu. 

Děti od začátku školního roku zlepšovaly 
techniku střelby, připravovaly si pomůcky 

a pracovaly na své fyzické kondici. Tato 
hodina byla neobvyklá v tom, že se 

střílelo za tmy. Terče byly zvýraz-
něné (osvětlené) pouze barvenými 
lightsticky, aby děti věděly, kde se 
terče nachází. Cílem této neob-
vyklé výuky bylo vyzkoušet si 
nové podmínky střelby a adap-
tovat se na ně. Do budoucna má 
vyučující v plánu např. střelbu 
s optikou pro zpestření výuky. 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V KLUBU 
PRÁDELNA

V pátek 16. 12. 2022 jsme přichystali 
pro děti navštěvující klub Prádelna, 

ale i pro veřejnost - děti, které náš klub 
nenavštěvují - vánoční posezení. Chtěli jsme 

nabídnout možnost poznat klub i dalším dětem. 
Na akci děti poznaly nové kamarády, ještě více se 

naladily na vánoční atmosféru a zahrály si tematické hry. Měly 
možnost vyrobit si, upéct a ozdobit perníčky, vytvořit jednodu-
chá přáníčka a zatancovat si na připravenou hudbu. Celé odpo-
ledne bylo pro všechny krásně strávený čas a my se již těšíme na 
další podobné posezení.

LETNÍ TÁBORY
V naší nabídce můžete již najít některé letní 
tábory! Tak neváhejte a utíkejte se podívat na 
naše webové stránky, ať nepřijdete o místo 
na svém oblíbeném táboře! 

 
LYŽARŠKÉ SOBOTY - LŠ REBE-LS 

Lyžaršké soboty jsou se sněhem 
zpátky! Jedná se o celodenní 

lyžařskou školu s instruktory 
jak na lyže, tak i snowboard. 

Účastníky si rozdělíme do druž-
stev podle jejich úrovně a na svah se 
vydáme do Skiareálu Šachty u Vyso-
kého nad Jizerou (začátenčníci nej-
dříve začnou na Petruškovy vrchy). 
Oběd je zajištěn na sjezdovce, takže 
se nemusíte bát, že vaši lyžaři  
a snowboardisti budou hladovět :). 

Termíny vždy najdete na našich 
webových stránkách.

Na viděnou na svahu!
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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,

do nového roku přejeme co nejvíce pohody 
a zdraví. Máme radost, že po dvouleté pomlce 
budeme moci opět uspořádat tradiční Maškarní 
bál a Zimní ples. Zapište si termín: 25. února.

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.

 

VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

25. 2. od 10.00 do 12.30 hod.
Chvalská stodola

• Hudba, tanec, hry, tombola, dobroty
•  First minute ceny: 1 vstupenka 120 Kč, 

rodinná (4 osoby) 420 Kč
• Děti do 2 let ZDARMA

ZIMNÍ PLES

25. 2. od 19.30 do 24.00 hod.
Chvalská stodola

• Živá hudba, tombola, občerstvení
• Vstupné: 350 Kč

REZERVACE na oba bály: 775 720 585, 
hana.schovancova@domumraje.cz
Vstupenky v prodeji od 9. 1. v Mumraji.

AKCE PRO CELOU RODINU

LÉTAJÍCÍ JÓGA
workshopy pro děti i dospělé
13. 1.  od 16.30 do 19.00 hod. 
14. 1. od 9.30 do 12.00 hod.

Víte, že máme v Mumraji unikát? Létající 
sítě. Dá se na nich cvičit, houpat a dělat 
další psí kusy. Zábavu si užijí vaše děti 
i vy dospěláci.

Lektorka: Daniela Križeková
Cena: 220 Kč/lekce 75 min. 

ISLAND S DĚTMI 
putování za polární září
20. 1. od 10.00 do 11.00

Na přednášce vám Sylva z blogu  
www.rodinacestuje.cz povypráví o cestě 
na Island, kterou podnikla se svými malý-
mi dětmi.

Cena: 100 Kč/rodina 

DODATEČNÉ ZÁPISY 
DO KURZŮ A ŠKOLIČKY
na 2. pololetí 2022/23 od 16. 1.

Nabízíme: 
• Kurzy létající jógy pro děti i dospělé
• Hatha jóga, jóga pro zdravá záda
• Parkour
•  Rozvíjím se pro miminka, Rozvíjím se 

pro batolata
•  Výtvarné a keramické kurzy pro děti 

i dospělé
• Hudební kurzy pro děti
• Zpívání pro radost
•  AJ konverzace pro dospělé s hlídáním 

dětí

HRAVÁ HERNA

vždy od 9.30 do 11.30 hod.

ZNAKOVÁNÍ S BATOLATY
9. 1. od 9.30 do 10.15 hod.

Přijďte se dozvědět více o tom jak znako-
vání pro batolata vzniklo, jak to funguje 
a jak probíhají kurzy pro rodiče a děti. 

Lektorka: Růžena Holcmanová
Cena: 100 Kč/rodina 

SEMINÁŘ*

JAK NA PŮST
18. 1. od 18.30 do 20.30 hod.

Dozvíte se vše potřebné o půstech jako 
detoxikaci těla i mysli a hlavně jakých se 
držet pravidel, když chcete začít.

Lektorka: Veronika Hanzlíková
Cena: 200 Kč

PODPŮRNÁ SKUPINA  
PRO MAMINKY, KTERÉ  
ZRADILA PSYCHIKA 

od 18. 1.

Zveme vás na otevřené setkání žen, které 
zažily poporodní trápení nebo jím právě 
teď čelí. Setkání probíhají 1x za 2 týdny, 
ve středu od 16.00–17.30 hod. 

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: 83–150 Kč/hod.  
(dotované ceny včetně hlídání dětí)

DO TÝMU HLEDÁME 

PRŮVODKYNĚ DO HERNY
Jste na mateřské či rodičovské dovolené? 
Chcete poznat další maminky a děti? 
U nás se můžete podílet na tvorbě progra-
mů v hernách pro rodiny a zároveň poznat 
nové přátele.

Máte chuť se přidat? Ozvěte se Katce: 
katerina.vavrova@domumraje.cz
 
NADŠENCE DOBROVOLNÍKY
Jste rádi v centru dění a navíc s prima 
lidmi? Přidejte k nám. Svůj čas a své 
dovednosti můžete smysluplně využít na 
přípravě akcí pro počernickou komunitu. 
V naší partě je to zábava.

Máte chuť se přidat? Ozvěte se Simoně: 
dobrovolnik@domumraje.cz

PŘIPRAVUJEME   

Hurá na nočník – 1. 2.
Zimní pohádka – 15. 2.            



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2023 

ZAJÍMAVOSTI Z VÝVOJE 
VEŘEJNÉ SPRÁVY V PRAZE  
PO ROCE 1990 – 2. ČÁST
Vážení čtenáři, v minulém článku z his-
torie veřejné správy v Praze po roce 1990 
jsme se v závěru zmínili o jediné nově 
vzniklé samosprávě – městské části hl. m. 
Prahy – Praha – Troja. Několika poznám-
kami se ještě vrátíme k tomuto počinu, 
který jsem v podmínkách počátku 90. 
let považoval za hrdinství. Totiž – nece-
lá tisícovka občanů této jistě atraktivní 
a reprezentativní pražské čtvrti na pravém 
břehu Vltavy vpravdě zdolala tehdejší 
orgán samosprávy historického obvodu 
Prahy 7 s téměř 40 tisíci obyvatel. „Vůbec 
to nebyla snadná úloha,“ jak o tom píše 
první starosta Troji po listopadu 1989 pan 
Vladimír Lutterer. „V prvních dnech roku 
1990 se v trojské sokolovně začala usku-
tečňovat cesta naší obce k tomu, čemu 
se říká občanská společnost. Zní to dost 
obyčejně, ale je to vedle tržní ekonomiky 
a právního státu hlavní předpoklad exi-
stence demokracie vůbec. V létě 1991 se 
v Troji místním referendem podařilo vy-
bojovat základní kámen svobody, kterým 
je účast na správě věcí veřejných vlastní 
samosprávou. Jednání v této věci s Magis-
trátem hl. m. Prahy trvala přípravnému 
výboru trojské samosprávy více než dvacet 
měsíců. A odpor tehdejšího pléna ONV 
Praha 7 i zdejší byrokracie byl značný. 
A přesto se šesti židlemi z Agitačního 
střediska vznikla fungující trojská samo-
správa a 4. května 1992 zahájila provoz 
trojská radnice.“ K tomu poznámka: Troja 
měla již dříve vlastní samosprávu i rad-
nici se starostou do roku 1920, kdy byla 
připojena k Praze.

Další zásadní změna uspořádání 
samosprávy i státní správy nastala hned 
na počátku polistopadového vývoje na 
jihovýchodě Prahy. Vedle původních dese-
ti obvodů hlavního města vznikly nové 
správní obvody Praha 11 – Jižní město, 
Praha 12 – Modřany a Praha 13 – Jihozá-
padní město. Bylo to způsobeno mohut-
nou sídlištní výstavbou mezi původními 
obcemi v těchto lokalitách, např. osmde-
sátitisícové sídliště Jižní Město se roz-
hostilo mezi původní obce Chodov, Háje 
a Opatov. Na západ od centra pak vznikla 
sídliště Lužiny, Nové Butovice a Stodůlky 
vedle bývalých obcí. Například Stodůlky, 
které tak stejně jako jiné ztratily svoji 

identitu. Zde je třeba ještě dodat, že 
zatímco bývalé obce Modřany nebo Sto-
důlky se primárně identifikovaly s novými 
Městskými částmi Praha 12 a Praha 13, 
pak v případě nové Městské části Praha 11 
se původní velká obec Chodov, starou-
sedlická enkláva rodinných domků a vil, 
v nové samosprávě zcela ztratila. 

Ještě zajímavější vývoj nastal v našem 
sousedství. Bylo to na základě návrhu teh-
dejšího náměstka primátora dr. Exnera, 
který v roce 1994 navrhl vytvoření nových 
městských částí s pořadovými čísly 14, 15 
a 16. Zatímco vznik Městské části Praha 
16 podle tohoto návrhu zůstal pro odpor 
většiny účastníků této akce jen na papíře, 
obě nové městské části s pořadovými čísly 
14 a 15 se následně konstituovaly. Pokud 
jde o Prahu 15, tam došlo ke vzniku 
dominantního postavení velkého sídlišt-
ního útvaru na místě původní zemědělské 
osady Horní Měcholupy, s připojením 
části původní obce Hostivař, resp. jejího 
východního okraje. 

Poněkud složitější vývoj byl u nové 
Městské části Praha 14. Dnes se této 
městské části v našem západním sou-
sedství přisuzuje často pojmenování 
Černý Most. Jistě to má i svůj racionální 
důvod – stejnojmenné sídliště je zdale-
ka největším obytným souborem v této 
samosprávě, nicméně tato enkláva není 
přece jediným obytným celkem v Praze 
14. Sídliště Černý Most, to byl mega-
lomanský plán zastavět celé volné pole 
mezi obcemi Kyje ze západu a severu, 
Dolní Počernice z jihu a Horní Počernice 
z východu. Samotný název Černý Most 
patřil skutečnému mostu, který spojoval 
část obce Kyje, zvanou Hrádek, s horními 
částmi tradiční pražské čtvrti Hloubětín, 
dnes Lehovce. Most překlenoval trať 
Praha – Vysočany (původně Praha – Těš-
nov) – Lysá n. Labem s třetí kolejí opodál 
odbočující na Satalice a dále Všetaty. Díky 
tehdy převažující parní trakci šlo o most 
značně očouzený a proto tedy černý. Nové 
katastrální území Černý Most vzniklo až 
v osmdesátých letech právě v souvislosti 
s realizací celého souboru staveb čili všech 
součástí této výstavby, ať již postavené, 
nebo plánované k realizaci později. Pohří-
chu i tento spíše územně plánovací zákrok 

byl poznamenán vlivy politických rozhod-
nutí tehdejšího Národního výboru Praha 
z předlistopadové doby, kdy prostřednic-
tvím ONV Praha 9 byl příslušně zpaci-
fikován Městský národní výbor v Praze 
– Horních Počernicích, aby se vzdal části 
svého správního území, západního pruhu 
bývalé obce Chvaly, ve prospěch nového 
katastrálního území Černý Most. Z jakési 
mocenské setrvačnosti byl pak ovšem 
tento obytný soubor (i katastrální území) 
začleněn do správního území obvodu 
Prahy 9, ačkoliv s ním de facto neměl ani 
společné hranice. Právě Prahu 9 a sídliště 
Černý Most přetínalo území spravované 
tehdy Městskou částí Praha – Kyje s její-
mi samosprávnými orgány. Této nepři-
rozené enklávě Prahy 9 se slovy jejího 
tehdejšího starosty T. Szennaie říkalo Vy-
sočanský Náhorní Karabach. Do tohoto 
stavu vstoupil na konci roku 1994 právě 
náměstek primátora dr. Exner se svojí 
malou dílčí reformou uspořádání samo-
správy na území původní Prahy 9. A tak 
kromě definitivního a celkem logického 
začlenění sídliště Černý Most do nového 
správního obvodu i samosprávy Městské 
části Praha 14 k již méně logickému roz-
dělení bývalé obce Hloubětín (na histo-
rických mapách Hloupětín), jejíž západní 
část zůstala Praze 9 a východní část včetně 
sídliště Lehovec se stala novou součástí 
Městské části Praha 14. Pochopitelně 
nosnou součástí této nové městské části 
hlavního města Prahy se stalo třicetitisí-
cové sídliště Černý Most. To však nebylo 
vše. Díky územní nesourodosti a složitostí 
územního vývoje skončila své historic-
ké postavení na mapě Prahy původní 
významná obec Kyje se svým přirozeným 
centrem a významnou kulturní památkou 
kyjským kostelem sv. Bartoloměje. Kyje 
se tak staly jedinou pražskou městskou 
částí, kde i po obnovení obecního zřízení 
v Praze fungovala kompetentní samosprá-
va (nezapomínám na spolupráci s tehdej-
ším starostou J. Hlavničkou) a která byla 
jako městská část zrušena (stalo se tak na 
konci roku 1994). 

Tolik druhá část vyprávění o vývoji ve-
řejné správy v hl. m. Praze po roce 1990.

Ivan Liška, kronikář

FAKTA A UDÁLOSTI Z POLISTOPADOVÉHO VÝVOJE –  
ANEB CO V KRONIKÁCH NEBYLO



Někdo se směje, že se lidé vytahují, jak začnou od Nového roku hubnout 
nebo cvičit nebo se učit slovíčka, a pak jim to novoroční předsevzetí 
vydrží tak týden. Což je asi doba, kdy právě máte v rukou toto číslo 
Hornopočernického zpravodaje.

Já bych se tomu nesmál! Někdy se věci nepodaří na první pokus a není dů-
vod – pokud se jedná o dobrou věc – abych se o ni nesnažil znovu a znovu, 
prostě až to vyjde. Proč utíkat z boje ihned na začátku?

Jsou lidé, kteří si raději ani žádné předsevzetí nedávají, aby pak nemuseli 
ve svém svědomí řešit, že to zase nezvládli. Jenže jsou věci, o které bychom 
se měli snažit, i když jsme to nezvládli už mnohokrát. V době po covidu 
si všichni naříkáme jak nestíháme, protože toho asi chceme tolik dohnat, 
dodělat a krásně prožít, když to chvíli nešlo a my jsme nějak zjistili, že 
nám to chybí.

Když se trochu zamyslíme, tak je to jako s „nesmyslným“ předsevzetím, 
které si někdo vymyslí a pak se diví, že to nesplnil, protože to vlastně ani 
splnit nešlo. Chtěl bych vám navrhnout něco reálného (a vlastně nesmírně 
potřebného), o co se budu také snažit: udělejme si čas pro sebe, pro druhé 
a... taky třeba pro Boha! Dejme si předsevzetí, že nebudeme považovat za 
samozřejmé, co jsme během covidu zjistili, že vůbec samozřejmé není - 
začněme si všímat života jako takového. S vděčností přijímejme každý den 
vlastního života s radostí, že nejsme sami, že je vedle nás někdo, kdo není 
cizí, ale náš bližní – dokonce někdo, koho máme rádi a kdo má rád nás! 
Udělejme si na sebe i na něj čas! 

A toto předsevzetí nevzdávejme, když v tom spěchu a starostech někdy 
zapomeneme na sebe i na ty druhé. Začněme zase znovu. A pak někdy – 
třeba i s překvapením – objevíme v závěji či v prvním jarním květu nebo 
v letním horku či až v podzimní mlze stopu Boží! Ale chce to si udělat čas.

Hezký a požehnaný čas v celém roce 2023 vám přeje spolu se sestrami 
farářkami a s bratry v duchovní službě, kteří působí v Horních Počernicích

Vojtěch Eliáš, farář na Chvalech

NOVOROČNÍ  
PŘEDSEVZETÍ
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V průběhu adventní neděle 4. prosince 
2022 jsme s Diviznou uspořádali Adventní 
zpívání u kapličky ve Svépravicích. Chce-
me poděkovat vám všem, kdo jste přišli 
a pomohli nám a našim dětem vytvořit 
na místě krásnou předvánoční atmosféru. 
Bylo vás hodně a měli jsme z toho radost! 

Velký dík patří Majdě Moudré za kou-
zelné vánoční písničky, které si zazpívala 
i v doprovodu našich dětí. Děkujeme 
i naší dobrovolnici Terce České za na-
bídku překrásných vánočních dekorací. 
Rodině Kryšpínových a Růthových patří 
velké poděkování za elektřinu. Jsou naším 
každoročním nejoblíbenějším dodavate-
lem energií. Tomášovi Kůrkovi patří dík 
za precizní ozvučení. Milé sousedce od 
kapličky paní Blance Vodičkové děkuje-
me za výborný perník, Petrovi Růžičkovi 
za bonbóny a dárci, který si nepřál být 
jmenován, za skvělé arabesky, které jsme 
rozdali u kapličky, a ještě nám zbylo do 
vánočních balíčků pro naše děti. Svařák 
a čaj nás příjemně zahřály, ale ještě více 
pocit, že v Horních Počernicích spolu 
s Diviznou slaví tolik báječných lidí pří-
chod Vánoc. Děkujeme!

Alena Štrobová, Divizna

PODĚKOVÁNÍ Z DIVIZNY
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VÁNOCE V POČERNICÍCH
Tradiční počernické akce se opět mohly uskutečnit v podobě jako před 
covidem a tak jsme si během prosince užili Adventní zpívání s Diviznou 
u Svépravické kapličky, Zpívání pod vánočním stromem s Ditou Hořínkovou 
a Štědrý den na Chvalském zámku.
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Letos jste oslavil kulaté 80. narozeniny. 
Jak se Vám daří?

Za daných možností se mi daří slušně, 
zdravotně jsem na tom dobře. Ale doléhá 
na mě samozřejmě okolní svět, kde jsem 
nečekal, že se může něco takového stát.

Vaším životem Vás provází sport, s nímž 
jste dosáhl mnoha úspěchů. Jak jste se 
k němu dostal?

Začínal jsem v dejvickém Sokole, který 
byl vyhlášený sportovní výchovou dětí. 
Krátce po válce, od roku 1946, jsem byl 
členem Sokola, kde mě připravovali na 
sportovní dráhu. Měli jsme tam skvělé 
vedení, cvičili všeobecnou průpravu, takže 
prostná, gymnastiku, atletiku, zkrátka 
klasické sokolské cvičení, které je skvělou 
průpravou do dalších sportů. Tento Sokol 
byl ale proslaven právě i basketem. Před 
námi byla generace, z nichž tři se dostali 
do národního družstva.  Hrál jsem i za 
Aritmu fotbal, takže jsem měl opravdu 

dobrý všeobecný základ. Když mi bylo 15 
let, založilo se v Sokole družstvo mlad-
ších dorostenců v basketbale a o dva roky 
později jsme již byli dobře připraveni a já 
začal hrát za ligové družstvo Slavia VŠ 
Praha.

Přemýšlel jste někdy o zahraničním 
angažmá?

My jsme tehdy měli věkovou stopku pro 
odchod do zahraničí, mohli jsme až od 
32 let, což bylo pro případné zájemce již 
pozdě. Nabídek bylo dost, ale emigrovat 
jsme nechtěli.

Pamatujete si na svůj první koš v sou-
těži?

Pamatuji, i když je to už pěkná historie. 
To bylo proti Slovanu Bratislava v dru-
hém poločase. Tehdy jsme to utkání hráli 
na Sokole Žižkov. V té době tady nebyla 
žádná hala vhodná pro basketbal, hráli 
jsme ligu v tělocvičně na Vyšehradě, na 

Žižkově, v malých sokolovnách a tréno-
vali v Tyršáku na Újezdě, kde jsme měli 
základnu.

Máte za sebou odehraných 147 reprezen-
tačních startů. Jaké největší úspěchy jste 
vybojovali?

Za Slavii VŠ Praha jsme získali pět-
krát mistra republiky, čtyřikrát 2. místo, 
čtyřikrát jsme patřili mezi nejlepší kluby 
v Evropě. Pohár mistrů se vždy hrál na 
cizí půdě, takže jsme nikdy nezažili tu 
výhodu domácího hřiště, ale i tak jsme 
vybojovali jednou stříbro, dvakrát bronz 
a jednou čtvrté místo. 

Velkým zážitkem byl rok 1968, kdy jsme 
se dostali do finále Poháru vítězů pohárů. 
Utkání se hrálo na antickém stadionu 
Panathinaiko, kde bylo oficiálně 80 000 
diváků, což je dosud rekord v návštěvnosti 
(dalších údajně až 40 000 návštěvníků se 
dostalo na stadion bez lístku a desítky 
tisíc čekaly v ulicích na výsledek utkání, 

Je tomu už 65 let, kdy vzal Jiří Ammer poprvé do ruky basketbalový míč a dá 
se říci, že od té doby ho už nepustil. V tehdejší Československé reprezentaci 
odehrál 147 utkání, jednou na mistrovství světa, třikrát na evropských 
šampionátech, kde se jim podařilo vybojovat stříbro (Helsinky 1967) a bronz 
(Neapol 1969). Byl dvakrát ve výběru družstva Evropy. Jeho domovským klubem 
byla Slavia VŠ Praha, za kterou získal pět ligových titulů a čtyřikrát vybojovali 
stříbro. Po ukončení sportovní kariéry zamířil na místo trenéra RH Pardubice, 
následně stále pracoval ve sportu. V roce 2014 byl uveden do Síně slávy ČBF.

JIŘÍ AMMER 
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miliony pak seděly u rozhlasového přeno-
su - poz. red.) Domácí AEK Atény tehdy 
vyhrálo 89:82. Po 50 letech z toho do-
konce udělali velkofilm, který se jmenuje 
1968. My jsme byli pozváni na premiéru 
do Athén, kde se o nás skvěle postarali. 
Byl to silný zážitek.

Další byl o rok později v roce 1969, kdy 
jsme hráli ve Vídni proti Rusům. Ve finá-
le jsme je porazili 80:74. Tehdy přes Vídeň 
hodně lidí emigrovalo, a tak jsme měli 
v publiku hodně fanoušků, což nám určitě 
pomohlo. I v návaznosti na události, 
které u nás panovaly, byla radost z výhry 
mnohonásobná. Po výhře jsme spolu 
s funkcionáři i trenéry naskákali do bazé-
nu a slavili. Lidé nás po cestě v Rakousku 
zastavovali a gratulovali, doma pak byly 
gratulace o dost chladnější.

Byli jste i blízko 
kvalifikace na 
olympiádu.

My jsme se 
dokonce v roce 
1964 kvalifiko-
vali do Tokia, ale 
nakonec nám řekli, 
že nejsou peníze, 
abychom jeli. Dali 
přednost jiným 
sportům. V roce 
1968 jsme se 
snažili o kvalifikaci 
na OH v Mexiku. 
Ta se odehrávala 
v bulharské Sofii, 
kde jsme prohrá-
li s domácími. 
A v roce 1972 jsme 
se kvalifikovali.

To vás muselo 
hodně mrzet, když 
jste se kvůli peně-
zům nedostali na OH v Tokiu.

Opravdu jsme to těžce snášeli, byli jsme 
ve skvělé formě. Ale takových rozhodnutí 
bylo tehdy víc.

Jaké další máte na mysli?
Například v roce 1970 se mělo pořádat 

MS v Praze. My jsme měli skvělou formu, 
abychom udělali nejlepší výsledek a sa-
mozřejmě domácí hřiště udělá při utkání 
strašně moc. Půl roku před tím nám 
oznámili, že mění místo a bude to v teh-
dejší Jugoslávii. Postoupili jsme z těžkých 
skupin mezi šest nejlepších týmů. Já 
měl tehdy tzv. zlatou ruku. Při utkání 
s Kubou jsem v poslední vteřině hodil koš 
z půlky a tento bod nám zajistil výhru. 
Kluci mě vyhazovali do vzduchu, bylo to 
nezapomenutelné. Vždy když nám teklo 
do bot, tak jsem byl ten hlavní. Měl jsem 
nervy ze železa a dokázal se plně koncen-
trovat. Byla to směsice tranzu a euforie. 
Dva roky před tímto zápasem jsem taky 

v posledních třech minutách s Bulharama 
obrátil výsledek a postoupili jsme do finále 
na mistrovství Evropy.

Jaké byly oslavy tady po vítězství?
Bylo to taky krásné, i když je pravda, že 

s národním týmem byly oslavy střídmější 
než s v klubu. Tam jsme to uměli roztočit.

Na který zápas nejraději vzpomínáte?
Asi na tyto poslední dva zmiňované. 

V Československé basketbalové lize jste 
pětkrát stáli na stupních vítězů, čtyři-
krát jste byli stříbrní. Co myslíte, že bylo 
klíčem vašeho úspěchu?

Měli jsme výborný tým (hráči jako 
Zídek, Zedníček, Šťastný, Křivý, Růžička, 
Baroch, Konopásek, Blažek a další byli 

uznáváni po celém světě) v rozmezí kolem 
20 a 21 let byli všichni na úrovni ligových 
hráčů. Velmi dobře jsme si rozuměli nejen 
na hřišti, ale i mimo něj. A proto se pravi-
delně jednou za měsíc scházíme a máme si 
stále co říct. Pro nás to neskončilo spor-
tovní dráhou, pevné přátelství vydrželo dál. 

Nemáte někdy společně chuť vzít balon 
a zahrát si ještě?

Ne to už ne. Ale ještě dlouho jsme pak 
hráli přebor s družstvem Elán. Bylo to 
takové družstvo spíše podnikatelů, co si 
rádi zahrají. Hrál s námi například Ivan 
Trojan. Pamatuji si přesně, kdy jsme sice 
vyhráli s druholigovým družstvem, ale 
věděli jsme, že to bylo naposledy, kdy jsme 
šli do trenek. Takže s aktivním basketem 
jsme skončili v 55 letech.

Kdo byl tehdy Vaším vzorem?
Měl jsem za vzor Jiřího Baumruka, 

který vzešel taky z Dejvic, kdy tam byl 

idol. Byl o generaci starší a já se měl na 
koho dívat, ke komu vzhlížet. Dva roky 
jsem proti němu i hrál. Pak se stal naším 
trenérem v reprezentaci a říkal mi, že 
jsem si na něj dovoloval, tím, že jsem byl 
ve hře drzý.

Měl jste i nějaké vzory ze zahraničí?
V Americe jsme znali nějaké hráče, ale 

samozřejmě ta informovanost nebyla ta-
ková, jako je dnes. Ale hráli jsme v Ame-
rice 11 zápasů s univerzitami a všechny 
jsme vyhráli. Z univerzit chodili hráči 
hned do NBA. Pár hráčů jsme samozřej-
mě znali, jako byl například Chamberlain, 
Russell, Bradley, ale s těmi jsme se nikdy 
nesetkali. V té době nebyly o nich žádné 
velké informace. A když jsme hráli s pro-
fíky, tak jsme hráli tzv. před zavřenými 

dveřmi, jelikož 
jsme s nimi ne-
směli hrát, jen 
mít maximálně 
trénink. Ale hráli 
jsme s nimi na-
prosto vyrovnaně. 

Kam všude jste 
díky sportu tehdy 
vycestovali? 

V Evropě kro-
mě Albánie jsme 
byli všude. Al-
bánie nám tehdy 
nedala víza. Jinak 
to byla Amerika, 
Austrálie, Nový 
Zéland, Japonsko, 
Singapur, Filipí-
ny, Egypt. Tam 
například byly 
skvělé poutače na 
náš zápas. „Chcete 
vidět, jak hrají 
komunisté bas-

ketbal? Přijďte se podívat.“ Tam nás přijel 
přivítat i jejich prezident a jelikož jsme 
pak nestíhali let, letěli jsme jeho vlád-
ním letadlem. Nebo zase když jsme hráli 
interkontinentální finále pěti nejlepších 
mužstev na světě v Itálii, tak nás přijal 
papež Jan Pavel II. ve Vatikánu. To byl 
opravdu hodně silný zážitek. 

Hodně jsme jezdili do Itálie do Porto 
San Giorgio, kde nikdo nevěřil, že existu-
je mužstvo, kde je tolik Giorgiů. Nás totiž 
bylo z 12 hráčů 7-8 Jirků v týmu.

Jako činovník jsem měl možnost na-
vštívit Jihoafrickou republiku a Střední 
Ameriku (Kostariku, Mexiko).

Jak se za tu dobu, co jste v tomto pro-
středí, změnil basketbal?

Změnil se výrazně. My měli kliku, že 
jsme hodně moderních věcí používali. 
Nyní je to ale víc atletičtější, více skáčou, 
hodně střílejí z dálky, je to už jiný sport. 
Jestli je lepší, to nevím, co do líbivosti tak 
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ty naše akce, co jsme měli nacvičené, dnes 
už uvidíte minimálně. Tomáš Satoranský 
má hezký styl, kdy se snaží něco vymyslet, 
dá přihrávku, nejede jen na sebe. To se ale 
v Americe moc nedělá. Teď jak je v Barce-
loně, tak už je to zase on, evropský basket 
je zkrátka jiný.

 
Po ukončení kariéry profesionálního 
sportovce jste u basketbalu zůstal jako 
trenér. Jaké kluby jste trénoval?

Odešel jsem do Pardubic, kde jsem tři 
roky dělal trenéra. Pak zde začala vznikat 
Střediska vrcholového sportu a stáhli 
mě do Slavia Praha IPS, dnes je to SK 
Slavia. Tam jsem se staral o asi 20 sportů, 
stahovali se hráči s vysokou výkonností 
do jednoho centra, aby trénovali v lepších 
podmínkách. Toto skončilo v 89, kdy se 
uzavřelo Centrum vrcholového sportu.

Založili jsme OF a já se stal ředitelem 
SK Slavie. Měl jsem ale nervy na pocho-
du, abych zajistil financování. Nebyly pe-
níze, a tak jsem sháněl sponzory. Na Slavii 
byl hlavně fotbal, který byl komplikovaný 
všude. V této době postoupilo i družstvo 
hokeje do nejvyšší soutěže, ligovou úroveň 
měly i další sportovní odvětví – házená 
muži, ženy, basketbal – muži, volejbal – 
ženy, atletika. Takže si dovedete před-
stavit, jak náročná ta práce byla. Vydržel 
jsem to do roku 1995. Potom jsme založili 
firmu Sportmarketing. Měl jsem dobré 
kontakty a snažil jsem se sponzorsky 
zajistit asi 20 sportů. V té době například 
Martinu Doktorovi jsme zajišťovali peníze 
na činnost. Tím, že získal dvě olympijské 
medaile, tak byl naším hnacím motorem. 

Po čtyřech letech jsem byl už ale unavený 
a cítil jsem, že potřebuju něco klidnější-
ho. Vrátil jsem se do USK Praha a tam 
jsem dostal na starost hotel a zimák ve 
Vršovicích, kde byly hlavně krasobruslaři, 
curling a tam jsem vydržel do penzijní-
ho věku. Současně jsem spolu s Jardou 
Kantůrkem dovedl BK Sadskou z přeboru 
do extraligy. Pak mě ještě na fakultě oslo-
vili, že bych šel učit do trenérské školy 
na FTVS a tam jsem končil až obdobím 
covidu. Chtěli online výuku, a to už na 
mě v 80 letech bylo moc. 

Kdy jste se rozhodl založit dívčí oddíl 
v Horních Počernicích?

Oslovil mě v roce 2012 Láďa Ptáček 
(také bývalý reprezentant a můj kamarád), 
který zde trénoval, zda bych si to nevzal 
pod křídla. A tak jsme celá naše rodina, 
tedy já, manželka a dcera začali úplně od 
píky. Učili jsme děvčata základy tělesné 
průpravy, jako například kotouly, jelikož 
ne každá škola zvládá tělesnou výuku 
dobře. Snažili jsme se je vést stejným způ-
sobem, jako jsme se naučili sami a co jsme 
uměli. Postupně se děvčata zdokonalovala 
a my jsme se dostali třikrát na republiko-
vé mistrovství, kde jsme byli pátí. O rok 
později jsme byli čtvrtí a potom zase pátí. 
V roce 2019 jsme postoupili do extraligy 
a ta se bohužel kvůli covidu nedohrála. Za 
rok se sice začalo hrát, ale v našem týmu 
bylo už některým děvčatům 16 let a tato 
skupina byla jen do 15 let. Je to velká ško-
da. My jsme postupovali přes družstva, 
která byla profesionální, dařilo se nám, ale 
covid nás bohužel zazdil. Silná družstva 

nabídla dobré podmínky našim hráčkách, 
a tak některé odešly a my už neměli sílu 
začínat znova.

Je to těžké, tady nemáme ani dobré 
podmínky pro trénování, chybí nám ta 
omílaná hala. Má dcera hrála také vrcho-
lově basket a měla kontakty. Zajistila nám 
například turnaj ve Finsku, kde se sešlo 
120 družstev. Ta hala, to byl soubor 12 
tělocvičen na basket z jednoho vchodu. 
Nikdy jsem nic podobného neviděl. Ten 
komplex stál 2 miliony eur a měl neuvě-
řitelné vymoženosti. Zmáčkl jste knoflík, 
vyjely tribuny pro diváky. Zmáčkl jste 
další, hřiště se rozdělilo na tři tréninkové 
atd. Také jsme byli na turnaji ve Švýcar-
sku a v Německu, kde jsme vyhráli a zís-
kali i pohár FIBA a všude jsme vzorně 
reprezentovali Horní Počernice.

Nyní mě oslovili, abych pomohl ve 
sportovní komisi městské části, takže dál 
u sportu zůstávám.

Dnes si děti mohou vybrat z obrovské 
škály různých sportů. Když však nějaký 
sportovec udělá ve světě úspěch, vždy se 
to projeví na zájmu dětí o ten daný sport. 
Jako například po úspěchu Krpálka byl 
extrémní zájem o judo. Stalo se to u vás 
například po úspěchu Satoranského?

Myslím, že ano. Celkově náš basket má 
strašně dobré výsledky (olympiáda a mis-
trovství světa), do toho úspěch Tomáše 
Satoranského a i Honzy Veselého ve světě. 
To jsou věci, které tomu vždy pomůžou. 

Lenka Bartáková,  
redaktorka



PŘÍBĚHY 
NAŠICH 
SOUSEDŮ

V letošním školním roce jsme se 
zapojily do projektu Příběhy našich 
sousedů. Natáčely jsme 23. listopadu 
s paní Evou Warausovou. Setkání 
bylo velmi hezké a zajímavé. Paní 
Warausová nám vyprávěla o svém 
životě a my tak měly možnost se 
dozvědět o událostech, které známe 
z hodin dějepisu, pohledem někoho, 
kdo je zažil. Také jsme se dozvědě-
ly, že brána do naší školy je vlastně 
jediné, co zbylo z původního statku, 
který vlastnila rodina paní Warau-
sové. Její příběh budeme zpracovávat 
do rozhlasové reportáže a vám ho 
představíme na závěrečné prezentaci 
ve Chvalské stodole 1. března 2023. 
Těšíme se.  

Tereza, Natálie, Linda 
a Nicoletta z 9. B, ZŠ Stoliňská

V rámci projektu Příběhy našich 
sousedů jsme se setkali s panem 
Josefem Václavem Martinkem. 
Vyprávěl nám o svém životě a jeho 
vyprávění bylo velmi zajímavé. Moc 
si vážíme toho, že jsme se mohli 
s panem Martinkem potkat a do-
zvědět se tak třeba, proč si nemohl 
vybrat střední školu tak, jak si ji 
vybíráme my. Také nám vyprávěl, 
proč nemohl studovat vysokou školu 
a že ji začal studovat až po revoluci. 
Těšíme se na závěrečnou prezenta-
ci, kde vám příběh pana Martinka 
představíme. 

Berenika Bernardy, Jakub Jarolím 
a Jakub Sumerauer z 9. A 

ZŠ Stoliňská

Letos jsme se zapojily do projektu 
Příběhy našich sousedů v rámci or-
ganizace Post Bellum a natáčely jsme 
6. 12. 2022 s pamětnicí paní Věrou 
Pittermannovou. Nyní budeme zpra-
covávat nahrávku. Těšíme se, až vás 
v březnu 2023 seznámíme s příběhem 
naší pamětnice. 

Klaudie Příložná, 
Lucie Štotová a Tereza Dufková

9.C z FZŠ Chodovická

Příběhy našich sousedů – setkání 
s paní Mansfeldovou

Naše základní škola se v letošním 
roce znovu zapojila do projektu Post 
Bellum - Příběhy našich sousedů. 
Jako pamětníka z Horních Počernic 
jsme si vybrali paní Mansfeldovou. 

V prosinci jsme s ní natoči-
li rozhovor, který budeme dále 
zpracovávat. Zjistili jsme, že paní 
Mansfeldová je i v dnešní době velice 
aktivní a má velký talent na kreslení. 
O tom jsme se přesvědčili na vlastní 
oči, protože nám přinesla ukázat 
své obrázky. Setkání s ní bylo velmi 
příjemné, přinesla nám nejen štrúdl, 
ale dokonce nám upletla ponožky! 

Na tomto projektu budeme ještě 
nadále pracovat. Na jaře pak vy-
stoupíme na Chvalské tvrzi společně 
s žáky z dalších počernických škol. 
Držte jim i nám palce.

Nicol, Maja, Kristýna, Matěj 
a Pepa - žáci 8. B ze ZŠ Ratibořická 
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ZŠ RATIBOŘICKÁ

Na konci října byli v Brně oceněni výji-
meční a inspirativní učitelé fyziky a infor-
matiky. Na udělování Ceny Albertus se 
společně dohodly Matematicko-fyzikální 
fakulta UK, Jednota českých matematiků 
a fyziků, Fyzikálně pedagogická společ-
nost JČMF, Česká fyzikální společnost, 
Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky 
Ostrava a pražské Planetum a v letošním 
roce proběhl již třetí ročník. Nomi-
nováno bylo 30 pedagogů působících 

I v letošním školním roce pokračuje již 
naše tradiční akce partnerství 1. a 9. tříd. 
Žáci devátých tříd své prvňáčky přivítali 
hned první školní den, poté se seznámi-
li ve třídách, zašli si na společný oběd 
a potkali se s nimi v halloweenských 
kostýmech. 

Další společnou akcí byla hodina fyziky, 
tzv. malé tandemy. Děti si v učebně fyziky 
pod dohledem paní učitelky Burešové 
vyzkoušely pokusy se svíčkou, viděly, jak 
reaguje ocet s jedlou sodou. Také si vy-
zkoušely tření a vodní lupu. Vše ale bylo 
skryto do pohádkového příběhu.

Na začátku prosince dostali prvňáčci 
z rukou svých velkých kamarádů Slabi-
káře a také na ně deváťáci nezapomněli 
s mikulášskou nadílkou. 

Jsme moc rádi, že tohle společné setká-
vání bude pokračovat po celý školní rok.  

Učitelky ZŠ Ratibořická

na gymnáziích, základních a středních 
školách po celé České republice. 

Mezi sedm letošních finalistů porota 
vybrala také „naši“ paní učitelku Hanu 
Burešovou, která již devět let pořádá na 
ZŠ Ratibořická „Malé tandemy“ a díky 
nim přibližuje kouzlo fyziky – jak sama 
říká – malým i velkým. Možná jste o Ma-
lých tandemech už slyšeli – třeba vám 
děti vyprávěly o úžasných pokusech, při 
kterých spolupracují prvňáčci a deváťáci, 

nebo jste měli možnost zažít tandemy 
na vlastní kůži. Vždy je to pro všechny 
zúčastněné skvělý zážitek – děti si hrají, 
zkoumají, povídají a přitom se učí, jak 
funguje fyzika kolem nás.

Děkujeme paní učitelce Burešové za 
reprezentaci školy, ale hlavně za všechny 
pokusy, které pro malé i velké nejen v ho-
dinách fyziky připravuje.

Martina Filípková, učitelka

HANA BUREŠOVÁ MEZI LETOŠNÍMI 
FINALISTY CENY ALBERTUS

PRVŇÁCI A DEVÁŤÁCI,  
TO JSOU VELCÍ  
PARŤÁCI
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V prosinci jsme zažili dvě velké akce. Vydali 
jsme se do hotelu Čertousy na čertovskou 
koledu. Všichni jsme se převlékli do masek 
Mikulášů, andělů nebo čertů a s koledami 
na rtech jsme pozdravili majitele hotelu 
manžele Stárovi a jejich věrný a ochotný per-
sonál. Dostalo se nám milého přijetí a sladké 
občerstvení bylo milým završením celého 
slavnostního dopoledne. Moc děkujeme!

A ten samý týden jsme na zahradě školy 
slavili i s rodiči našich žáků začátek adventu. 
Na programu bylo vánoční vystoupení žáků 
s koledami, rozsvícení vánočního stromečku, 
workshop s adventní tematikou a chybět 
nemohlo ani občerstvení.

Přejeme všem hlavně zdraví a pohodu 
v roce 2023. 

Daniela Hřebenová, učitelka
 Lucie Borová, vychovatelka 

Bylo prvního prosince a na obloze vyšla 
první hvězdička. To nastal ten správný čas 
pro naši tradiční zahradní slavnost, při 
které se začínáme těšit na Vánoce.

Svátečně vyzdobená školka se po spo-
lečném odpočítávání rozzářila množstvím 
světýlek, stejně jako „betlém a peklo“ v za-
hradě. Vzduchem se nesla vůně dětského 
punče a hlásky našich „andílků“, kteří 
svým zpěvem potěšili všechny přítomné 
návštěvníky. Společně jsme poslali na ob-
lohu svá tajná přání. Kdo chtěl, mohl ještě 
přání napsat a vhodit do velké schránky 

ADVENT MŠ U DRÁČKA

ZŠ BÁRTLOVAZPRÁVY Z BÁRTLOVKY

na Ježíškovu poštu, kterou nám zapůjčil 
úřad MČ.

V pondělí 5. prosince nás ve škol-
ce navštívil Mikuláš se svou družinou. 
Studenti místního gymnázia pod vedením 
paní profesorky Francové dětem zazpívali 
a zahráli koledy. Čertíci připomněli, že je 
dobré poslouchat a nezlobit.

Andílci v kožíšku, což byli poníci zapřa-
žení v kočáru, povozili děti  po zahradě 
v úterý 13. prosince a hned ve čtvrtek 15. 
prosince si předškoláci poslechli koncert 
Kühnova dětského sboru v Divadle Horní 

MŠ SPOJENCŮ

Počernice. Adventní čas ve školce jsme 
završili Vánoční slavností - spojenou s na-
dílkou a odpoledním setkáním s rodiči 
při dílničkách 20. prosince. Výsledkem 
společného tvoření byl nazdobený dřevěný 
kapřík. Prosinec skončil a my už se těšíme 
na lednové akce.

Přejeme všem čtenářům a našim příz-
nivcům šťastný nový rok 2023!

Kolektiv zaměstnanců 
MŠ U Dráčka 
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DVEŘE SE U NÁS NETRHNOU...
Jsme moderní a otevřenou školou a chceme našim žákům poskytovat 
vzdělání  ve všech jeho podobách. Proto jsme velmi rádi, když nejen 
studentům, ale i pedagogům rozšiřují obzory hosté ze všech možných 
oblastí. Ze stejných důvodů je pro nás důležitá i mezinárodní spolupráce. 
V listopadu a prosinci jsme na tomto „poli“ udělali velký kus práce.

Se studenty besedovali Yann-Maël Bideau, 
který nám ve francouzštině přiblížil svoji 
práci v Evropské komisi i další informace 
o EU, v angličtině si povídala se studenty 
o aktuální politicko-ekonomické situaci 
v USA paní Cynthia McArthur, o své 
práci v České televizi a na postu zahra-
ničního zpravodaje ve Spojených státech, 
stejně jako o nebezpečí fake news bese-
doval se studenty redaktor a moderátor 
Martin Řezníček a předsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR Markéta 
Pekarová Adamová s námi debatovala 
o fungování sněmovny a o zákonodárném 
procesu.

Naši mezinárodní spolupráci jsme 
posílili i díky dalším vzácným návštěvám. 
Nejprve jsme u nás přivítali paní profe-
sorky z ukrajinských univerzit Nataliyi 
Lazarenko a Larysu Lukianovou, které 
se účastnily mezinárodní konference 
pořádané Univerzitou Karlovou, jíž jsme 
byli partnery. S oběma pedagožkami jsme 
diskutovali o možnostech další spolu-
práce a adaptaci ukrajinských žáků. Téže 
konference se účastnili i naši další hosté, 
akademici z nejstarší německé univerzity 
v Heidelbergu.

Největší listopadovou akcí se ale stalo 
dvoudenní sympozium Cooperation for 
Future, kterého se zúčastnili zástupci na-
šich partnerských škol z Finska, Francie, 
Nizozemska a Německa. I s nimi jsme 
řešili témata další spolupráce, zejména se 
zaměřením na podporu mobilit studentů 
i pedagogů. Po dvouleté přestávce způso-
bené covidem to bylo nejen přínosné, ale 
hlavně velmi radostné setkání a všichni se 
už teď těšíme na další, které se uskuteční 
příští rok v Nizozemsku.

Pokud bychom ale poměřovali „význam“ 
návštěv podle počtu hostů, dostal by se 
na první místo mimořádný den otevře-
ných dveří, který proběhl 7. prosince. 
V historii školy se ještě nikdy nestalo, 
aby počet zájemců o studium na jednom 
DOD přesáhl tři sta. Až tentokrát. Díky 
několika desítkám průvodců z řad žáků 
si všichni v příjemné atmosféře prohlédli 
školu, zhlédli praktické ukázky jednotli-
vých oborů a dostali odpovědi na všechny 
otázky od členů vedení školy i přítomných 
pedagogů. Další DOD se uskuteční 4. 
ledna od 14 do 19 hodin. Těšíme se na vás!

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2023 



Ve středu 9. 11. 2022 poskytlo Divadlo 
Horní Počernice několika ročníkům 
Gymnázia Chodovická vzácnou možnost 
být publikem divadelní inscenace hry 
Protest Václava Havla s komentářem a be-
sedou vedenou prezidentovými osobními 
přáteli. 

Zvláštní až magický nádech dodalo 
naší návštěvě vyprávění o roce 1975, ve 
kterém byla poprvé uvedena skandální 
Žebrácká opera v té samé obci (tj. v Hor-
ních Počernicích), ve které jsme my o 37 
let později zhlédli drama stejného autora 
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VÁCLAV HAVEL: PROTEST

Každoročně se na našem gymnáziu 
odehrává Projekt Občan,  
kdy si kvarta vybere nějaké 
společenské téma, kterému  
se pak následující pololetí věnuje. 
Naše třída kvarta A si po dlouhém 
rozhodování jako své téma vybrala 
Pomoc životnímu prostředí. 

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

za (pro nás samozřejmých) svobodných 
podmínek. Méně známá jednoaktová 
„vaňkovka“ Protest z roku 1978 v podání 
herců Karla Besedy a Radka Bára s režií 
Andreje Kroba byla po Audienci již dru-
hou, kterou jsme si přiblížili nesvobodu 
a absurdnost dříve běžných situací. 

Po představení následovala bese-
da s Annou Freimanovou, někdejší 
tajemnicí prezidenta Václava Havla 
pro literární a divadelní agendu, která 
nyní působí v Knihovně Václava Havla, 
a rozhlasovým moderátorem Hovorů 

z Lán Robertem Tamchynou. Při vyprávě-
ní o úspěších i strastech českého disidenta 
v boji s potlačováním lidských práv ožívala 
v divadle vzpomínka na krutou cestu 
československého národa k demokracii, 
spravedlnosti, pravdě a lásce. Přítomný 
duch Václava Havla doprovázel a umocňo-
val naději, že se k totožnému zázračnému 
vítězství nad lží a nenávistí blíží národ 
další...

Eliška Prokopová,  
oktáva A

SLAVNOSTNÍ 
VYSAZENÍ LÍPY

Jedná se o velmi závažný problém, 
o kterém se hodně mluví, ale pro který 
nemáme žádné jednoznačné řešení. Náš 
projekt se zaměřuje především na vodní 
zdroje a jejich okolí. V rámci našeho úsilí 
o zlepšení prostředí Horních Počernic 
jsme 25. listopadu ve spolupráci s Úřa-
dem městské části Praha 20 slavnostně 
vysadili lípu, která bude připomínat také 
30. výročí založení našeho gymnázia. 
Pokud byste se chtěli vydat na procházku 
a na lípu se podívat, najdete ji naproti 
autobusové zastávce Komárovská u Divadla 
Horní Počernice. Společně jsme se také 
už dvakrát vydali uklízet okolí rybníků 
ve Svépravicích. Byli byste překvapeni, 
kolik plechovek od nápojů, lahví a jiného 
odpadu jsme nasbírali. Tímto bychom 
také chtěli poděkovat vedoucí Odboru 
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 
20 Mgr. Věře Bidlové za její pomoc.

Kamila Potůčková, kvarta A 



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2023 

ZŠ STOLIŇSKÁ

NAŠI TŘEŤÁCI V PRAZE

PROJEKT: CESTA ZA POZNÁNÍM – 
NORIMBERK 2022

Žáci třetích ročníků Základní školy Stoliňská si první prosincový den přivstali a vydali 
se na celodenní exkurzi po krásách Prahy. Obě třídy do centra cestovaly MHD a pro 
mnohé žáky byla cesta opravdu zážitek, protože se jednalo o jejich první „velkou“ 
jízdu městskou hromadnou dopravou. Cestu všichni žáci zvládli na jedničku.

Naše putování začalo na Pražském hradě, 
kde jsme se setkali s průvodci. Žáci se 
seznámili se vznikem původního hra-
du a jeho stručným vývojem k dnešní 
podobě. Následovala prohlídka katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsme 
se seznámili s její výstavbou a mnoha 
dalšími zajímavostmi. Velký ohlas u žáků 
vzbudila především pověst o svatém Janu 
Nepomuckém a pověra o svatováclavské 
koruně. Z interiéru hradu jsme navštívili 
Vladislavský sál i místnost slavné pražské 
defenestrace. Areál Pražského hradu jsme 
opouštěli přes baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku k Daliborce. Prohlídka mučírny 
a hladomorny žáky velmi zaujala. Po Sta-
rých zámeckých schodech jsme pokračovali 

Základní škola Stoliňská pořádala dne 
6. 12. 2022 exkurzi do Norimberku pro 
německy se učící žáky druhého stupně. 
Zájem byl veliký a kapacita autobusu 
konečná, takže se na několik zájemců ani 
nedostalo. Projekt je každoročně organi-
zován v rámci podpory výuky německého 
jazyka a proložení výuky prvky zážitko-
vé pedagogiky. Odjíždělo se v časných 

přes Malou Stranu na Karlův most. Po 
dlouhé chůzi v chladném počasí jsme 
nadšeně zavítali do Muzea Karlova mostu. 
Žáci se seznámili s historií této význam-
né památky, porovnali model původní-
ho Juditina mostu s modelem Karlova 
mostu a našli zajímavé stavební rozdíly. 
V podzemí nám paní průvodkyně ukázala 
pozůstatky původního Juditina mostu, 
který se dochoval dodnes. Z muzea jsme 
se přemístili do místního přístaviště na 
projížďku loďkou. Pan kapitán nás svezl 
po Vltavě a měli jsme tak možnost vidět 
Karlův most z různých úhlů. Vyprávěl 
a ukazoval nám obrázky z dob, kdy se na 
řece bruslilo i z období povodně v roce 
2002. Lodí jsme propluli Čertovkou 

a cestou zpět jsme na hladině spatřili 
různé vodní ptáky. Poté jsme přes krátkou 
zastávku v Klementinu pokračovali až na 
Staroměstské náměstí, kde se s námi prů-
vodci rozloučili. Žáci si prohlédli i Staro-
městskou radnici s orlojem.

Během celé exkurze průvodci žákům 
vyprávěli mnoho zajímavostí o navštíve-
ných místech, na které si žáci jistě vzpo-
menou nejen při poznávání české historie. 
Žáci se sice z výletu vraceli unavení, ale 
s dobrou náladou a nadšením z nově obje-
vených míst.

Lenka Štolbová,  
třídní učitelka III. A

ranních hodinách a už v autobuse byla 
hlavním komunikačním jazykem němči-
na. Na programu byla návštěva vánočních 
trhů v historické části města, návštěva 
hradu Kaiserburg, katedrály Lorenzkirche 
a muzea německé kultury Germanisches 
National Museum. Zejména muzeum 
žáky zaujalo; s údivem sledovali, co v mi-
nulosti dokázali lidé vytvořit. Celý den 

utekl všem velmi rychle a ve večerních 
hodinách dorazil autobus ke škole se žáky 
naplněnými krásnými zážitky. Mnohé 
z exkurze bude využito i ve výuce v rámci 
rozšiřování komunikační úrovně němec-
kého jazyka. 

Iris Dvořáková,  
vedoucí zájezdu
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ZŠ CHODOVICKÁ

MŠ CHODOVICKÁ

DOBRÉ SKUTKY 

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA

Celý prosinec proběhl na FZŠ Chodovická v duchu akce Dobré 
skutky. Děti se zapojily do různých dobročinných projektů jako  
je třeba sbírka Krabice od bot nebo Nocleženka.

ČERTOVSKÉ SCHODY
5. a 6. prosince se naše školní schody opět 
rozhořely tak, že plameny šlehaly až do  
3. patra. Čerti z 9. B a 9. C proháněli 
běžce, jak jen to šlo. Hezky po jednom 
schodu, bez držení zábradlí a žádné ulej-
vání! Obrovský úspěch může slavit třída 
8. A, která se stala celkově nejrychlejší 
třídou a doslova smazala i konkurenty ze 
sportovních tříd. 

IT SLOT A BOBŘÍK INFORMATIKY
Již tradičně se FZŠ Chodovická zapojila 
do dvou soutěží v rámci informatiky - 
Bobříka informatiky (5. - 9. ročník + Uk 
verze) a IT SLOTu (celorepublikové kolo 
8. a 9. ročník). Za zmínění stojí, že se IT 
SLOTu zúčastnilo 8 284 žáků ze 187 škol. 
Naše škola je na 8. místě co do počtu 
přihlášených (154 ž.). Nejlepší výkon bylo 
144. místo! Bobříka se zúčastnilo zase 183 
000 žáků, o 68 % více jak vloni. Všem 
úspěšným řešitelům gratulujeme! 

Tým učitelů FZŠ Chodovická 

Prosincové středeční odpoledne v MŠ 
Chodovická jsme strávili u betléma, který 
si děti samy vytvořily a který každoroč-
ně zdobí v adventním čase naši zahradu. 
Sešly se děti navštěvující školku nyní i ty, 
které jsou již ve škole a rády se vracejí. 
Pod vedením hudebního doprovodu Šárky 
Pokorné a Káji Klímové se linuly večerem 
koledy dle výběru dětí i rodičů. Nechyběla 
ani samostatná vystoupení muzikantů 
a zpěváků, odměněná bujarým potleskem. 
A aby vše probíhalo tak, jak má, a my vi-
děli na noty a zpěváky, do tmy nám svítily 
reflektory a zněly mikrofony ovládané Mí-
rou Staňkem s rodinou. Vnitřně nás hřála 
přátelská atmosféra a svařáček s čajem, 
který připravily maminky. Společné za-
stavení v čase nás vždy naladí na příchod 
Vánoc a jsme rádi za toto setkání.
Děkujeme.

Marie Herianová, učitelka 
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Mládežnické týmy 
Xaverova navštívily Divadlo 
v Horních Počernicích, 
kde zhlédly film o Janu 
Kollerovi,
bývalém reprezentačním útočníkovi, který je dodnes nejlepším 
střelcem v historii české reprezentace. Úvod promítání byl pře-
kvapivý. Hlavní hrdina filmu nám jako klubu poslal zdravici. 

Samotný film mapuje jeho fotbalovou kariéru prostřednic-
tvím jeho vyprávění, vzpomínek otce, kamarádů, spoluhráčů 
i protivníků a ukazuje, že když miluješ fotbal, vše je možné. 
Kluci mohli vidět opravdu pohádkový příběh a že nic není 
nemožné. Třeba někdo z nich půjde v jeho stopách.

XAVEROV A JAN KOLLER

V úterý 15. a ve středu 16. listopadu by 
se na xaverovské umělé trávě našlo jenom 
málo volného prostoru. Probíhaly zde 
totiž dva vrcholné turnaje pražských 

NELIGOVÉ VÝBĚRY U10 A U11 
HRÁLY NA XAVEROVĚ

neligových výběrů kategorie U10 a U11. 
Jejich účastníci bojovali o možnost vyzvat 
stejně staré vrstevníky ze Sparty Praha. 
Na konci turnaje se měli možnost setkat 

a podiskutovat s vybranými ligovými 
hráči a zároveň získat jejich podpis při 
závěrečné autogramiádě.
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Xaverovští Šikulové ročníku 2014 
a 2016 úspěšně reprezentovali 
náš klub na několika turnajích 
a dosáhli na cenná umístění. 
Ročník 2014 třikrát za sebou skončil na 2. místě na turnaji v Ří-
čanech, v Braníku a ve Vršovicích. Ročník 2016 si přivezl dvakrát 
stříbrnou medaili ze dvou turnajů v Kolodějích. Je to pozitivní 
motivace pro kluky a pro trenéry odměna za jejich úsilí a práci 
s nimi. Gratulujeme. 

David Lukeš, šéftrenér mládeže
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ŠIKULOVÉ ÚSPĚŠNĚ 
VOZÍ MEDAILE 

V sobotu 3. prosince ve dvanáct hodin se jela tradiční 
MIKULÁŠSKÁ se startem u sportovní hospody.

MIKULÁŠSKÁ OPĚT NA KOLE

V tomto roce se nejela jako závod loso-
vaných družstev, ale jako volná projížďka 
po určené trase. Účast byla podobná jako 
v minulých ročnících, ale tentokrát jsme 
si mohli povšimnout účasti mladších roč-
níků.  A tak jsme mohli pozorovat účast 
celých rodinných týmů. Do budoucnosti 
se tato cyklistická událost o zachování 
tradice nemusí bát.

Počasí cyklistům nepřálo, avšak jak 
říkají borci z firmy Vodomont, kteří tuto 
akci pořádají: „Jede se za každého počasí.“ 
A tak se jelo.

Jaroslav Hněvkovský

NELIGOVÉ VÝBĚRY U10 A U11 
HRÁLY NA XAVEROVĚ

SPORT
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PŘEBOR PRAHY 
DRUŽSTEV, MČR II. 
LIGY V OSTRAVĚ 
A VÁZA HORNÍCH 
POČERNIC
TJ Bohemians pořádala 17. listopadu 
ve své gymnastické hale Přebor Prahy 
družstev. Naše děvčata si vybojovala ve II. 
a III. lize bronzové medaile a ve IV. lize 
medaile stříbrné. V tomto závodě nám 
udělala největší radost Adélka Velebilová, 
která si vyskočila na nejcennější stupínek.

Družstvo II. ligy ve složení: J. Zahrad-
níčková, J. Ohanková, E. Zervanová,  
L. Bohatová, J. Brožová, a N. Bišická po-
stoupilo na Mistrovství České republiky 
do Ostravy, které se konalo 4. prosince. 
Zde naše gymnastky obsadily krásné 12. 
místo z celkového počtu 24 družstev a za-
jistily tak další účast na MČR v příštím 

roce. V neděli 11. prosince pořádal náš 
oddíl již 42. ročník závodu družstev O pu-
tovní vázu Horních Počernic. Družstva 
jsou tříčlenná: žena neb juniorka + starší 
žákyně + mladší žákyně a všechny závodí 
na přeskoku, bradlech, kladině a na 
prostných. Vítězné družstvo získává vždy 
putovní vázu.

Do závodu patří ještě tzv. Vložený závod 
jednotlivkyň, kategorie - mimi A, B, C  
(r. nar. 2014 – 2017), které závodí na lavič-
ce (kladince) a na prostných. Přihlášeno 
bylo přes 130 závodnic ze 13 oddílů z celé 
republiky. Ve vloženém závodě – mimi 
A si nejlépe vedla naše Maruška Černá, 

TIPSPORT SE PO ROCE OPĚT 
PŘEDSTAVIL NA XAVEROVĚ

Původní termín leden 2023 Tipsport liga 
vyměnila za přelom listopadu a prosince 
2022 a vyplnila tak klubům zkrácenou 
sezonu před přestávkou kolem Vánoc.

Turnaje se zúčastnilo 20 českých a slo-
venských klubů v 5 skupinách na hřištích 
v České republice a na Slovensku. Devět 
prvoligových klubů dodala česká liga 
a čtyři nejvyšší slovenská fotbalová soutěž. 
Patronem turnaje byl letos Jiří Novotný, 
který v této roli nahradil další sparťan-
skou legendu Jaromíra Blažka.

Několik zápasů se již tradičně hrálo na 
Xaverově. Byly tak k vidění týmy 1. a 2. 
ligy, Bohemians 1905, FC Slovan Liberec, 
Teplice, Parbubice, Táborsko a Viktorie 
Žižkov.

Svatopluk Malina

Největší domácí zimní fotbalový turnaj Tipsport liga se letos 
konal - podobně jako fotbalové Mistrovství světa v Kataru - 
v netradičním termínu.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2023 
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na turnaji Christmas cup – mezinárodním turnaji bojových sportů 
Bohemia open a fight open

Posledního závodu ze série Bohemia open a fight open se zúčastnil 
i počernický tým Ptáčkovi, který přivezl na závody 7 členů a v konku-
renci 29 týmů se umístil na celkovém 7. - 8. místě.

Svěřenci rodiny Ptáčkových vybojovali celkem 13 medailových umís-
tění – 7 zlatých, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. 

Kamila Kocourková získala zlato v disciplíně grappling a fighting, 
Marie Malko pak v kategoriích kicklight a lightcontact. Zuzana 
Nováková zvítězila 2x v grapplingu. Adéla Pfefferová vybojovala zlatou 
medaili v kategorii grappling. Dvě stříbrné medaile pak přidala Ella 
Mirčevská v kickboxu a fightingu. Zbylé dvě medaile pak přidaly ještě 
Marie Malko a Kamila Kocourková. Heřman Švanda obsadil třetí 
místo v kickboxu a v grapplingu Matyáš Mikeš.

Svěřenkyně (Kamila, Máša, Zuzka, Adéla i Ella) ukončily většinu 
svých zápasů před časovým limitem a jejich soupeřky odcházely ze zá-
pasů se slzami v očích. Rukopis trenérů Ptáčkových nelze přehlédnout.

Josef Ptáček, trenér

VELKÝ ÚSPĚCH 
POČERNICKÝCH BOJOVNÍKŮ 

SPORT

která si vyskočila na nejvyšší stupínek, v mladších žáky-
ních byla Sofie Kovaříková bronzová, v kategorii juniorek 
a žen první místo obsadila Laura Bohatová a druhou 
příčku vybojovala Julie Ohanková.

V hlavním závodě O putovní vázu byla naše trojice 
závodnic na druhém místě – ve složení: 

 
L. Bohatová, N. Bišická a S. Kovaříková  
a na třetím ve složení: J. Ohanková, A. Pospíšilová  
a E. Římalová. Vázu si vybojovala děvčata z Ostravy  
- E. Schwarzová, N. Pospíšilová a V. Hilšerová.

Závod proběhl v pohodové předvánoční atmosféře, za-
hájení závodu provedl náš pan starosta Mgr. Petr Měšťan, 
který poděkoval organizátorům a všem popřál krásné 
Vánoce.

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

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

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Silymarin 
forte

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

455 Kč

Imunoglukan
100 mg 60 kapslí

Ostropestřec má blahodárný vliv na 
imunitní systém a celkové pročištění 
organizmu. Podporuje správnou funkci 
jater a dobré trávení. Působí také jako 
antioxidant.

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

Obruba zdarma platí pouze na vybrané obruby.
Platnost akce do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob

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

SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE z.s.

hledáme trenéry a trenérky k mládeži

- trenérské zkušenosti vítány, nejsou podmínkou
  - čeká vás příjemné prostředí          

- kvalitní zázemí a pomůcky
- finanční ohodnocení

- možnost sebevzdělávání

www.scxaverov.cz, božanovská 2098, praha 9 - horní počernice ,193 00

Pro více informací kontaktujte 
šéftrenéra mládeže:

David lukeš
mobil: 736 600 696

mail: davluk@centrum.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 71, leden 2023 
(vychází měsíčně, kromě letních 
prázdnin). Periodický tisk územního 
samo správného celku. Náklad 
6 400 ks.

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

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

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 

Vojtěch Jasanský. Není‑li uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.
 
REDAKČNÍ PRACOVNÍ SKUPINA: 
Mgr. Alžběta Cibochová, Zuzana 
Hubálková, Bc. Ivan Liška, Mgr. Iva 
Rosová, Bc. Jana Víchová

PŘÍJEM INZERCE:  
po, st: 7.30 – 18.00 hod., út, čt: 
7.30 – 15.00 hod., pá: 7.30 – 14.00 
hod. Telefon: 271 071 611, e‑mail: 
inzerce@pocernice.cz. Články 
odeslané po uzávěrce nebudou 
přijaty do tištěného Zpravodaje. 
Za obsahovou a stylistickou 
správnost příspěvků ručí autor. 
Příspěvky nemusí odrážet názor 
redakce. Autorská práva vyhrazena. 

Přetisk pouze se souhlasem 
vydavatele. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit. Nevyžádané 
příspěvky a fotografie se nevracejí. 
Neoznačené fotografie: archiv. 
NEPRODEJNÉ.

REDAKCE: 
Lenka Bartáková Tel.: 774 422 374,  
e‑mail: redakce@pocernice.cz, 
www.pocernice.cz
 
TISK: Triangl print, a. s.

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

Další číslo vyjde 27. 1. 2023

INZERCE

Knihy a knižní pozůstalosti koupím
tel: 286 891 400

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

Soukromá výuka hry na bicí a klávesy.
Tel: 607 861 056.

Oprava žaluzií - výměna vodicích lanek 
- nové žaluzie - seřízení plastových 
oken a dveří - sítě proti hmyzu 
Tel.: 733720950 pavel.janci@email.cz
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Instalatér, topenář, svářeč
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení
M. Trnka, tel: 775 961 432 

Restaurace v Horních Počernicich hledá paní na úklid, 
mytí nádobí a přípravu zeleniny. 
Prac. doba po–pá od 8.00 do 16.00. Tel.: 728 607 652

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

 
 




