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KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

2. 2. 
Koncert komorní hudby, ZUŠ

 od 17.30 hod.

12. 2. Dílničky - výtvarný workshop 
Jitky Barnetové v zámecké Kočárovně 

 od 10.00 do 16.00 hod. 

18. 2. Masopustní průvod
 od 14.00 do 17.00 hod. 

 
24. 2. Koncert žáků ZUŠ 

 od 17.00 hod.

do 26. 2. LIŠKOVÁGNER – výstava 
 denně od 9.00 do 18.00 hod.

26. 2. Loutkové divadelní představení 
na zámku - Loutky bez hranic: 
Tři kouzelné dary 

 od 15.00 do 15.45 hod.   

27. 2. Hudební večer ZUŠ
 od 18.00 hod.

do 11. 6. Imaginárium 
Divadla bratří Formanů a jejich 
přátel na Chvalském zámku 

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

4. 2. 
Burza rybiček - prodejní výstava 
akvarijních ryb 

 od 9.00 do 12.00 hod. 

18. 2. 
Burza rybiček - prodejní výstava 
akvarijních ryb 

 od 9.00 do 12.00 hod.

25. 2. 
Velký dětský maškarní bál  

 od 10.00 do 12.30 hod.

25. 2. Zimní ples  
 od 19.30 do 24.00 hod. 

DIVADLO 

1. 2. Hubte trampy, serou v lese
 od 19.30 hod.

2. 2. Ostrov 
 od 19.30 hod.

3. 2.
Mumie  od 16.00 hod.

7. 2.
Indián  od 14.00 hod.

8. 2.
Vláďa Kočička: Art foto & Murin 
wolf art  od 18.00 hod.

10. 2.
Muž jménem Otto  od 19.30 hod.

12. 2.
Asterix a Obelix: Říše středu

 od 16.00 hod.

13. 2.
Smích zakázán!  od 19.30 hod.

14. 2.
Ostrov  od 19.30 hod. 
 
16. 2. 
Mistře, o čem se neví? 

 od 16.00 hod.

17. 2.
Korzet  od 19.30 hod.

18. 2.
Masopustní průvod aneb Z divadla  
až na Chvalský zámek  od 14.00 hod.

19. 2.
Bob a Bobek na cestách  od 15.00 hod.

20. 2.
8 eur na hodinu  od 19.30 hod.

25. 2.
Holky z kalendáře  od 19.30 hod.

26. 2.
*Zdenek Polach: Matýsek a jeho kamarádi

 od 15.00 hod.

28. 2.
Láska podle plánu  od 19.30 hod.

DDM

25. 2. Tiffany dílna

25. 2. Taneční sobota

11. 3. 
Dílna šití - jaro a Velikonoce 

 od 10.00 do 14.00 hod.

11. 3. 
Papírová dílna - album, deník  

 od 14.00 do 18.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

16. 2. Seminář: Projít stínem 
 od 18.30 do 21.00 hod.

23. 2. Zážitky z cest: 
Afrika země voodoo 

 od 17.30 do 19.30 hod.

28. 2. Macramé workshop: 
Hřejivý náhrdelník 

 od 17.00 do 19.30 hod.

MUMRAJ

1. 2. a 15. 2.
Podpůrná skupina pro maminky, 
které zradila psychika

  od 16.00 do 17.30 hod.

1. 2. 
Hravá herna – Hurá na nočník

  od 9.30 do 11.30 hod.

14. 2.
Keramický podvečer – Znamení 
zvěrokruhu   od 18.00 do 19.30 hod.

15. 2.
Hravá herna – Zimní pohádka

  od 9.30 do 11.30 hod.

25. 2. Velký maškarní bál
  od 10.00 do 12.30 hod.

25. 2. Zimní ples
  od 19.30 do 24.00 hod.

Milé dámy a pánové, členové či příznivci volebních 
stran a hnutí, zastupitelé městské části, kandidáti, 
spoluobčané!

Stojíme na prahu nového volebního období a nemáme pochyb o tom, že je naším 
společným cílem přetvořit současný Hornopočernický zpravodaj do rozumného, 
vyváženého, objektivního a slušného periodika. Uděláme pro to, i s vaší pomo-
cí, co bude v našich silách. Co nevidět začneme bádat nad možnostmi změny 
a doplnění Statutu Zpravodaje. K této práci chceme využít diskusí se všemi, kdo 
projeví zájem. Výsledkem tohoto konání, jak doufáme, bude jasný a kompetentní 
návod, jak může a má náš „Zpravodaj“ v budoucnu vypadat. Víme, že to nebude 
práce lehká a výsledek se nedostaví hned.

Proto vás nyní všechny prosíme, abyste nadále psali do Zpravodaje jen na 
základě ověřených faktů a skutečných událostí, nikoliv jen na základě domně-
nek nebo zkreslených informací. Jsme přesvědčeni, že při své inteligenci všichni 
dokážete rozlišit, co je pravda, co je lež, co je názor, pocit. A také věříme, že této 
naší výzvě porozumíte a budete ji nadále respektovat.

Děkujeme vám za pochopení!
S pozdravem,

členové Redakční rady HPZ
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

prožíváme nejkratší měsíc v roce. Měsíc, 
ve kterém se zdánlivě nic neděje. Příroda 
spí, někdy pod sněhem, jindy za holých 
mrazů. Někde v dáli už se ale chystá nový 
život. Prvním příslibem je prodlužující se 
čas slunečního svitu. Vždyť kdo by neznal 
rčení „Na Hromnice o hodinu více“. Vý-
počty astronomů jsou ještě optimističtější 
– ukazují, že jen v průběhu února se den 
prodlouží o více než hodinu a půl.

Hromnice v sobě mají určitou mys-
tičnost: jde o čtyřicátý den od narození 
Ježíše Krista, kdy ho Marie s Josefem při-
nesli do Jeruzalémského chrámu a ode-
vzdali Bohu. Prorok Simeon tehdy Ježíše 
nazval světlem k osvícení pohanů – proto 
se na Hromnice tradičně žehnají svíčky 
hromničky, které mají chránit před hro-
mem, bleskem a ohněm. Naši předkové si 
je za bouřky skutečně dávali do oken.

Další tradicí je masopust, který už brzy 
vyvrcholí masopustní nedělí, pondě-
lím a úterým. Veselí pak vystřídá půst, 

zahájený Popeleční středou. Ta letos 
vychází na 22. února a půst potrvá až do 
Velikonoc.

Jistě, tyto tradice jsou dnes spíše okra-
jové, přesto jsou v naší kultuře zakořeně-
né. Nepochybně více než například svátek 
svatého Valentýna, který se u nás zabydlel 
po roce 1989 a jako svátek zamilovaných 
prosvětluje šedivé únorové dny. Z původ-
ních tradic se místy ještě drží masopustní 
průvody a z těch příjemnějších se oživuje 
Tučný čtvrtek. Poslední čtvrtek před Po-
peleční středou se máme všichni pořádně 
nacpat, což vítají a zdůrazňují i majitelé 
restaurací a jiných podniků.

Tradice a větší i drobné rituály fun-
gují jako určité opěrné body, které ve 
svých životech potřebujeme. Jak jinak si 
vysvětlit, že se u nás v posledních letech 
tolik rozmohl suchý únor, tedy měsíc bez 
alkoholu, který dnes drží už každý desátý 
Čech? Mimochodem napadlo vás někdy, 
že je to vlastně jiná forma předvelikonoč-
ního půstu? Ať už se rozhodnete dodr-
žovat suchý únor nebo půst, uděláte tím 

něco pro své zdraví, což je asi v důsledku 
nejpodstatnější.

I ti, které nechávají veškeré tradice 
chladnými, se však jistě těší z toho, že se 
pod povrchem už začíná vše probouzet. 
Pomalu, ale jistě. Během procházky už 
možná zahlédnete na předzahrádkách 
první sněženky. A pokud máte sami 
zahradu, nejspíš se již brzy pustíte do 
prořezávání stromů, aby bylo na jaro vše 
přepraveno.

Rád bych nám všem popřál, ať letošní 
jaro po roce zkoušek přinese skutečnou 
naději. Třeba i na ukončení konfliktu na 
východě Evropy, který loni začal právě 
koncem února. V mnoha ohledech změnil 
životy i nám a je jedním z důvodů, proč 
musíme i dnes čelit stále novým výzvám. 
Pro nikoho z nás to není snadné. Věřím 
však, že když budeme držet pospolu a vzá-
jemně si pomáhat ve věcech, které mů-
žeme sami ovlivnit, všechno to zvládneme. 

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

Řekněte si o balíček 
finanční úlevy ve školství

Vážení rodiče,
v rámci tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům 

lze prostřednictvím ředitelů mateřských, základních 
i středních škol žádat o pomoc s platbami ve škole 
(např. obědy, poplatky ŠD, poplatky za kroužky, škol-
kovné apod.). Bližší informace naleznete na webových 
stránkách jednotlivých škol.

V letošním roce přivítá nový bytový dům na Náchodské první 
nájemníky. Bude zde k dispozici sedm malometrážních bytů se 
sklepními kójemi, balkonem a parkovacím stáním.

Každá bytová jednotka je tvořena zádveřím, koupelnou s WC 
a obytnou místností s kuchyňským koutem. Jeden z bytů je při-
způsoben pro fyzicky handicapovaného nájemníka.

Hana Moravcová, místostarostka

KUPRŮV DŮM
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Zastupitelstvo MČ přijalo usnesení, kterým stanovilo, že osobě, 
která není členem zastupitelstva MČ za výkon funkce člena 
výboru ZMČ a komise RMČ nenáleží odměna za výkon funkce. 
Současně schválilo, že odměna neuvolněných členů zastupitel-
stva MČ bude i po přijaté novele nařízení vlády ČR č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v původní výši. 

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČET

Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 19. 12. 2022 schválilo 
návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a Střednědobý roz-
počtový výhled MČ Praha 20 do roku 2028. Podrobné informace 
ke schválenému rozpočtu občané naleznou na webových strán-
kách MČ na https://www.pocernice.cz/urad/rozpocet/.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

Rada MČ schválila přijetí dotace na mimořádné výdaje na zajiš-
tění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a nou-
zového ubytování poskytnutého uprchlíkům z Ukrajiny ve výši  
1 808,0 tis. Kč; přijetí dotace - podílu na finančních prostředcích 
obdržených jako výnos daně z hazardních her v období 1. 6. 2022 
– 30. 11. 2022 ve výši 1 262,0 tis. Kč; 

DARY

Rada MČ schválila poskytnutí mimořádného finančního daru 
Spolku přátel Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250 ve výši 50 
tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním re-
prezentačního maturitního a imatrikulačního plesu k 30. výročí 
založení Gymnázia, Praha 9. 

Rada MČ schválila přijetí účelově ur-
čeného peněžního daru ve výši 44 232 
Kč pro ZŠ Stoliňská, ve výši 98 440 
Kč pro ZŠ Ratibořická, ve 
výši 34 040 Kč pro ZŠ a MŠ 
Spojenců a ve výši 276 230 
Kč pro FZŠ Chodovická na 
úhradu stravného ve školní 
jídelně pro žáky ve škol-
ním roce 2022/2023, které 
bude financovat UNICEF 
prostřednictvím organizace 
Women for Women,  
o. p. s.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

SOUHLAS S ČERPÁNÍM FONDU INVESTIC NA 
POŘÍZENÍ INTERAKTIVNÍCH TABULÍ DO FZŠ 
CHODOVICKÁ

Rada MČ souhlasila s čerpáním finančních prostředků 
z fondu FZŠ Chodovická ve výši 340 582 Kč 
vč. DPH na pořízení 2 ks interaktivních tabulí 
od Z+M partner, spol. s r. o., IČ: 26843935.

MAJETEK

Rada MČ schválila uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. S/20/2021/0095 uzavřené dne 
27. 12. 2021 se společností EUbuilding, a. s., na dílo „Výstavba 
bytového domu Náchodská – Horní Počernice“ ohledně pro-
dloužení termínu dokončení díla. 

 
   ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Rada MČ souhlasila se záměrem směny pozemků, popř. jejich 
částí, a to pozemku parc. č. 4424/2, pozemku parc. č. 4424/3, 
pozemku parc. č. 4424/5, pozemku parc. č. 4424/6, pozemku 
parc. č. 4424/7 a pozemku parc. č. 4424/9 za pozemek parc. 
č. 4423/40, ve vlastnictví Spolku zahrádkářů Zábrodí, z. s., 
s doplatkem za rozdíl směňovaných nemovitých věcí ve prospěch 
MČ ve výši 338 750 Kč, tj. za cenu 1 200 Kč/m2.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Zastupitelstvo MČ schválilo koupi spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 1/2 pozemku parc. č. 5/2 o výměře 1507 m2, jehož sou-
částí je stavba č. p. 16, vše v k. ú. Horní Počernice, od Státního 
statku hl. m. Prahy „v likvidaci", za celkovou kupní cenu 9 037 
000 Kč a uzavření kupní smlouvy. 

Zastupitelstvo MČ schválilo prodej pozemku parc. č. 3920/2 
o výměře 36 m2, odděleného od obecního pozemku parc. č. 
3920 soukromé osobě za celkovou kupní cenu 316 080 Kč, tj. za 
cenu 8 780 Kč/m2.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při 
výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností 
Čertousy, a. s., v souvislosti se zamýšlenou výstavbou projektu 
„Bytové domy – Rezidence Čertousy“.

INFORMACE  
Z RADNICE



AKTUALITY

INFORMACE  
Z RADNICE Okrsky

Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

% platných 
hlasů

počet zprac. v %

12 12 100,00 11 088 8 130 73,32 8 127 8 057 99,14

Kandidát Navrhující
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 570 7,07 X X

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 227 2,81 X X

+4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 3 827 47,49 0 0,00

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 37 0,45 X X

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 1 124 13,95 X X

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 2 053 25,48 0 0,00

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 89 1,10 X X

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 130 1,61 X X

Výsledky hlasování Praha 20

VOLBA PREZIDENTA 
REPUBLIKY
V prvním kole prezidentských voleb zvítězil Petr Pavel, druhý byl Andrej Babiš. Oba kandidáti tedy postupují 
do druhého kola a v sobotu 28. ledna již budeme znát jméno nového prezidenta republiky. Druhé kolo voleb 
se koná v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 
hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů.

Dne 8. 12. 2022 se stala 
státní občankou České 
republiky paní Syuzi 
Tadevosyan, občanka 
Arménie. 

Paní Tadevosyan bydlí 
v Horních Počernicích 
od roku 2017. V součas-
né době je na mateřské 
dovolené.
 

Martina Procházková, 
vedoucí oddělení správních 

agend / matrikářka

NOVÁ 
OBČANKA 

Nejstarší občanka 
Horních Počernic 
paní Anna Ka-
listová, narozena 
v roce 1917, vyu-
žívá svého práva 
svobodně volit 
prezidenta České 
republiky.

NEJSTARŠÍ 
VOLIČKA
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Nolčův park je fragmentem původně 
rozsáhlé zahrady u vily rodiny Nolčových. 
Nese jméno podle Ing. Slavoje Nolče (18. 
8. 1894 – 22. 9. 1944 Dachau), jehož pa-
mátku připomíná v parku malý pomníček. 
Menší, veřejnosti nepřístupná část této 
zahrady, slouží v současnosti mateřské 
školce U Rybníčku. Část zahrady byla za-
brána při výstavbě areálu bývalého TRW 
volant. V minulosti park zasahoval až ke 
stávající komunikaci Třebešovská, dnes 
tuto část připomíná pouze mohutný dub 
cer (Quecus cerris), který svou velikostí 
nemá v Horních Počernicích srovnání. 

V současné době se jedná se o jednu 
z významných ploch zeleně v Horních 
Počernicích, určenou v rámci spádového 
území pro krátkodobou rekreaci. Cílem 
navrhovaného řešení je současně návrat 
k charakteru sbírkového parku s vyšším 
podílem dílčích kompozičních celků (tj. 
travnatých ploch se solitérními dře-
vinami) obklopujících centrální prvek 
a zároveň vybavení parku logickou ko-
munikační sítí s vycházkovými pěšinami 
a mobiliářem, který bude zvát k návštěvě 
místa. Základním kritériem uplatněným 
v koncepčním řešení je užitnost, skrytá 
elegance a provozní bezpečnost. K obnově 
je přistoupeno na základě dvou principů – 
prvním je řešení podle provozních vztahů 
vně a uvnitř řešené plochy, druhým 
hledisko kompozičních vztahů v rámci 
celku. Z hlediska kompozičních vztahů je 
přistoupeno k částečnému vyčištění parku 
od expanzivních taxonů a k rozčlenění 
prostoru na jednotlivé kompoziční celky 
obklopující centrální prvek, vytvořený 
z velkých kamenných bloků, kam bude 
vytesán text na památku Ing. Slavoje Nolče, 
a který je vestavěný na křížení hlavních cest.

Obnova Nolčova parku je rozdělena do 
několika etap. 

Vstupní etapa začala během loňského 
roku, kdy byla provedena instalace kabelá-

OBNOVA NOLČOVA PARKU
že včetně osazení stožárů veřejného osvětlení. 

Právě začínající další etapa obnovy podle 
projektu společnosti TERRA Florida, v. o. s., 
zahrnující opravu a rozšíření parkových cest, 
položení závlahového systému, rozsáhlé výsadby 
dřevin, trvalek a cibulovin a revitalizaci trávníků 
a též instalaci drobného mobiliáře – odpadko-
vých košů a laviček, bude realizována společností 
Bratři Gallové & spol., s. r. o., na základě smlou-
vy o dílo uzavřené mezi Městskou částí Praha 20 
a touto společností, za vysoutěženou částku  
6 217 687 Kč včetně DPH, s plánovaným ukon-
čením realizace v červnu 2023. Městská část zde 
použije finanční prostředky poskytnuté hlavním 
městem Prahou a doplněné zdroji MČ Prahy 20. 
V současnosti je veřejnosti přístupná část Nolčova 
parku diagonálně průchozí dvěma štěrkovými 
komunikacemi a několika vyšlapanými pěšími 
tahy v trávníku. Trávníkové plochy mají víceméně 
extenzivní charakter s vtroušenými ruderálními 
bylinami. Stromové patro je ve velmi rozmanité 
věkové struktuře, kde se projevuje zmlazování 
agresivnějších, krajinářsky méně hodnotných 
druhů dřevin. Přítomnost starších, zahradnicky 
hodnotných exemplářů dřevin v zanikající kompo-
zici ukazuje, že se původně jednalo o sbírkovou za-
hradu. Z mobiliáře zde zbylo pouze několik laviček 
ze sedmdesátých let, umístěných volně v prostoru, 
bez vazeb na stávající cestní síť.

S ohledem na rozsáhlý výskyt netopýrů byl před 
vlastní realizací rekonstrukce proveden průzkum 
jejich výskytu. Veškeré práce budou prováděny 
s maximálním odhledem na přítomnost těchto 
chráněných živočichů. 

V další etapě vznikne menší dětské hřiště, které 
v této části Horních Počernic chybí. Městská část si 
klade zde za cíl rozšířit nabídku funkčního využití 
parku i pro dětskou skupinu obyvatel.  Dále bude 
dokončen kamenný památník na křižovatce cest, 
který bude připomínat nejen Ing. Slavoje Nolče, ale 
všechny statečné občany Horních Počernic, kteří 
položili svůj život během druhé světové války

Rada městské části  
Praha 20

AKTUALITYAKTUALITY
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V roce 2023 bude stavba na území Hor-
ních Počernic pokračovat, a to v úseku 
od nádraží Horní Počernice po výhybnu 
Skály. V příštím roce bude rekonstruo-
vána výpravní budova, kde jsou v sou-
časné době stavební práce pozastaveny. 
Důvodem pozastavení stavebních prací 
je skutečně zastižený stav střechy, který 
si vyžádal úpravy nad rámec projektové 
dokumentace. S tím je spojen i požadavek 
na změnu vnitřních dispozic nádražní 
budovy za účelem umístění více komerč-
ních prostor. V příštím roce tedy bude 
vše dokončeno a příští zimu budou moci 

cestující opět využít prostor odbavovací 
budovy.

 V železniční stanici Praha – Horní 
Počernice bude v příštím roce rovněž 
dokončena rekonstrukce pražského zhlaví 
a dojde k vybudování nového nástupiště 
s bezbariérovým přístupem a upravenou 
výškou nástupní hrany. 

 Stavba se na jaře příštího roku opět 
vrátí do propustku mezi Cirkusovou a Vi-
donickou, kde bude provedena definitivní 
přeložka vodovodu a obnoven chodník 
mezi Vidonickou a propustkem. Na jaře 
příštího roku bude pod mostem Bártlova 

Počátkem prosince skončila realizace 2. etapy stavby „Optimalizace 
železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

OPTIMALIZACE TRATI 
VYSOČANY – MSTĚTICE 

položen definitivní živičný povrch.  
Ještě před vlastním zahájením staveb-

ních prací dojde v průběhu ledna a února 
ke kácení dřevin, které jsou v kolizi s rea-
lizací tohoto stavebního záměru.   

V průběhu března bude přeložen vo-
dovod, který vede mezi ulicemi Stoliňská 
– K Tabulce. 

Vladimír Král, hlavní koordinátor stavby 
Optimalizace trati Vysočany (včetně) – 

Mstětice (mimo)

I. POL. 2023  VOK

místa místo přistavení únor březen duben květen červen

1. místo parkoviště u křižovatky VOK 19. 3. VOK 23. 4. VOK 11. 6.

Mezilesí - Běchorská VOK 19. 2. VOK 5. 3. VOK 2. 4. VOK 14. 5. VOK 25. 6.

za benzinovou pumpou VOK 16. 4. VOK 28. 5.

2. místo Ratibořická VOK 19. 3. VOK 2. 4. VOK 25. 6.

u odbočky k DDM VOK 19. 2. VOK 5. 3. VOK 16. 4. VOK 14. 5. VOK 11. 6.

a ZUŠ VOK 23. 4. VOK 28. 5.

3. místo křižovatky Jeřická VOK 2. 4. VOK 14. 5. VOK 25. 6.

Chvalkovická VOK 19. 2. VOK 19. 3. VOK 16. 4. VOK 28. 5. VOK 11. 6.

VOK 5. 3. VOK 23. 4.

VOK 23. 4. VOK 14. 5.

4. místo Křovinovo nám. VOK 19. 2. VOK 5. 3. VOK 2. 4. VOK 28. 5. VOK 11. 6.

VOK 19. 3. VOK 16. 4. VOK 25. 6.

VOK - kontejnery na objemný odpad, odvoz vždy v neděli od 9.00 do 13.00 hodin (označeno zeleně)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
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Peníze dostanou předem a k elektronic-
ké žádosti nebude potřeba žádné složité 
papírování. Nová zelená úsporám Light 
nabídne finanční pomoc na snadno 
realizovatelné úpravy a částečné renova-
ce rodinných domů až do výše 150 tisíc 
korun. Zateplení fasády, střechy, stropů, 
podlah i výměna oken a vchodových dveří 
přinesou okamžité snížení spotřeby ener-
gií na vytápění.

Nová zelená úsporám Light tu je pro 
ty, kteří nedosáhnou na dotace z Nové 
zelené úsporám, tedy pro domácnosti 
důchodců a pro rodiny, které pobíra-
jí příspěvek na bydlení.j Na rozdíl od 
„klasické“ Nové zelené úsporám žadate-
lé nepotřebují žádné vstupní investice, 
peníze mohou dostat před zahájením 

Krmení pečivem působí zejména mláďatům trvalé následky tzv. nemoc andělských 
křídel, díky nimž mají růstové deformace peří i kostí a nemohou létat. Původní ná-
pad přilepšit labutím, tak záhy bere za své a málokdy se podaří labuť zachránit. My-
slete na to při svých procházkách a když už chcete s dětmi krmit, tak správně. Tedy 
potravou, která se běžně vyskytuje v jejich přirozeném prostředí a jejich organismus 
je pro ni přizpůsobený. Navíc z ní dostanou všechny potřebné vitamíny a minerály 
(to určitě rohlík či chléb nesplňuje).

A ČÍM KRMIT, ABYSTE VODNÍMU PTACTVU NEUBLÍŽILI?

Vhodná je kukuřice, pšenice, žito, oves a další obilniny, nakrájený hlávkový nebo 
jiný salát, zeleninové odřezky nebo slupky, listy kedlubny, mražený hrášek nebo 
kukuřice (rozmražené, není nutné vařit), ptačí zob, výborné jsou i granule pro vodní 
ptactvo, které seženete ve zverimexu.

Děkujeme, že pomáháte správně.

MŽP ČR a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, 
který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti 
s nižšími příjmy například na rychlé a jednoduché zateplení domů. 

Nezačínáme příliš optimisticky, ale bohužel se jedná 
o realitu. Zimní procházka kolem rybníků s dobrým 
úmyslem nakrmit jistě hladové labutě a jiné vodní 
ptactvo, však pro ně může končit zcela fatálně.

NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM LIGHT

DOBRÝ ÚMYSL MŮŽE 
KONČIT SMRTÍ

prací zálohově a celková výše dotace může 
dosáhnout až 100 % přímých realizačních 
výdajů. Tento dotační program tak umož-
ní i lidem bez finančních rezerv zateplit 
domy tak, aby jim zbytečně neunikalo 
teplo. 

MŽP společně s MPSV a SFŽP ČR při-
pravili poradenskou síť zahrnující místní 
akční skupiny (MAS) a obce, EKIS, úřady 
práce i sociální služby s cílem poskytnout 
co nejširšímu okruhu domácností potřeb-
né informace a pomoci efektivně čerpat 
dotace na úsporná opatření. Pomoc se 
bude zaměřovat zejména na žadatele z řad 
seniorů a domácností s nižšími příjmy 
a bude zahrnovat asistenci celým prů-
během od podání žádosti až po doložení 
realizace. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STARTUJE 
9. LEDNA 2023. 

Podrobnosti, včetně kontaktů na společ-
nosti, které vám s administrací pomohou 
a celým procesem vás provedou najdete zde: 

Poradenství NZÚ light – Nová zelená 
úsporám 

WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ

Obrátit se můžete též na Odbor sociálních 
věcí a školství, ochotně vám poradí. 

Věra Bidlová, OŽPD 
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Bytové domy Čertousy – noví radní 
a zastupitelé souhlasí?

Během prosince jsem se účastnila schůz-
ky, kterou iniciovali občané Čertous na 
základě schváleného usnesení Rady MČ 
Praha 20, kterým radní v listopadu jed-
nohlasně odsouhlasili uzavření Smlouvy 
o spolupráci při výstavbě dopravní a tech-
nické infrastruktury se společností Čertou-
sy, a. s. Projekt předpokládá výstavbu cca 
140 bytů a ubytovacích jednotek.

Jednou z podmínek této smlouvy je 
vydání územního rozhodnutí do 31. 12. 
2025 a vydání stavebního povolení do 31. 
12. 2028. Občany Čertous nepříjemně pře-
kvapilo, že rada naší městské části s touto 
smlouvou souhlasila, a to i přes skutečnost, 
že Odbor výstavby a územního rozvoje 
Úřadu MČ Praha 20 řízení o umístění 
stavby Bytové domy Čertousy zastavil.

Nová rada už jede

Velmi brzy po nástupu do svých funkcí 
začíná staronové vedení radnice jednat. 
Není nám známo, proč se tak děje, ale 
právě nyní se krásně ukazuje, jak chce 
současné vedení naší městské části vyjít 
co nejvíce vstříc developerům a že heslo 
„Občané Horních Počernic jsou u nás na 
prvním místě“ bylo jen a pouze předvo-
lebním tahákem. 

Prvním krokem bylo zpětvzetí žaloby 
proti Územnímu rozhodnutí na umís-
tění stavby SOKP 511 a nyní ve velmi 
krátké době nastává rychle další krok. Je 
jím smlouva o spolupráci se společností 
Čertousy, a. s, která by měla v ulici Bárt-
lova na místě bývalého Koštířova statku 
postavit objekty s více jak 140 bytovými 
jednotkami.  

Celý projekt společnost řeší už déle 
než 10 let. Projekt byl navíc ze strany 

K výše uvedeným příspěvkům, které uvádíme v plném znění a bez úprav, si redakční rada HPZ v souladu se zákonem č. 46/2000 
Sb., tiskový zákon, a platným Statutem Hornopočernického zpravodaje vyžádala stanovisko Městského úřadu Praha 20.

Toto stanovisko uvádíme níže.

Stavební úřad se tímto projektem zabývá 
už minimálně od roku 2014 a investor do 
dnešního dne nepředložil všechny poža-
dované dokumenty, aby v řízení o umístě-
ní stavby mohl stavební úřad pokračovat. 
Zásadním problémem, který čertouské 
občany trápí, je nakládání s děštovými 
vodami. A oprávněně! Podle posudku 
k návrhu hospodaření se srážkovými 
vodami, zpracovaného ČVUT (Katedrou 
zdravotního a ekologického inženýrství), 
který si městská část nechala vypracovat 
(r. 2016), se v uvádí: „Ovlivnění vodního 
toku z hlediska množství vypouštěných 
vod, které v předložených částech PD 
není dostatečně posouzeno, resp. závěry 
podle našeho názoru nejsou správné, je 
možné reálně uvažovat významnější, než 
je v PD uvažováno. S ohledem na výše 
uvedené se dá oprávněně pochybovat nad 
funkčností navrženého systému tak, jak je 

Magistrátu hl. m. Prahy do současné 
doby už 3x zamítnutý. Na daném území 
není vyřešena kanalizace a doprava. To 
je jedna z věcí, která vadí nejen nám, ale 
i samotným obyvatelům Čertous. Celý 
projekt je řešený soukromou čističkou 
odpadních vod v jednom z objektů deve-
lopera a s následným přepouštěním vyčiš-
těných vod do Podsychrovského rybníku 
a dále do Jirenského potoka. Ten ovšem 
na takovou kapacitu odpadních a dešťo-
vých vod vůbec není uzpůsoben. 

V neposlední řadě je zmíněná smlouva 
o spolupráci „opravdu výhodně“ napsaná. 
Má zde být přes 140 bytových jednotek 
s celkovou podlažní plochou přes 7 800 
m2 a obec prý „výhodně" získá 4 bytové 
jednotky. Trochu problém je v tom, že 
se jedná o malometrážní byty ve třetím 
nadzemním podlaží o podlahové ploše 
34, 32, 27 a 17 m2. Už nyní vidíme, jak se 
do malometrážního bytu těchto rozměrů 

v posuzované dokumentaci uvedeno.“ Jak 
dalece jsou se studií a situací v Čertou-
sích seznámeni noví zastupitelé, nevím.  
Osobní angažovanost a naléhavost, s jakou 
předkládá pan starosta Petr Měšťaň 
(ODS) a jeho kolegové developerský 
projekt, pro který se po několik volebních 
období neusnesla na souhlasném stano-
visku v radě ani v zastupitelstvu většina, 
představuje zcela naprůměrný výkon, 
s ohledem na běžnou agendu a odpověd-
nosti starosty městské části. O to víc by 
se měli ptát občané a výstavbu ve svém 
okolí sledovat už od samotného počátku. 
Až přijedou stavební stroje, může být už 
pozdě řešit problémy a námitky občanů.

Šťastný nový rok všem občanům naší 
městské části přeje

Jana Hájková, 
zastupitelka Místní pro Horní Počernice 

stěhuje lékař, policista nebo učitel s rodi-
nou, které si v obci chceme udržet. Dále 
jsou ve smlouvě o spolupráci prý i další 
výhody jako lesopark, o který se prvních 
pět let bude developer starat a je třeba 
vynaložit ročně na údržbu částku ve výši  
2 miliony korun.

Ano a následně, během dalších let, už 
tuto částku bude muset dávat ze svého 
rozpočtu naše městská část. Jednou z po-
sledních úsměvných částí smlouvy jsou 
dohody, kde developer místo výstavby 
lesoparku nebo předání bytů dostává 
možnost nám zaplatit peníze a nic neudě-
lat, nebo nám byty nepředat. 

Z uvedeného mi vyplývá především 
pachuť touhy vyjít developerovi co nejvíce 
vstříc, přestože jeho záměr byl příslušný-
mi institucemi již několikrát zamítnut.

Jiří Šebek, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic

Souhrnně k oběma článkům uvádím, že 
žádný úředník Odboru výstavby a územní-
ho rozvoje či Odboru životního prostředí 
a dopravy nebude v uvedené věci poskyto-
vat jakékoliv vyjádření, a to z toho důvo-
du, že odvolání územního řízení vedeného 
zdejším stavebním úřadem nebylo ještě 
dosud pravomocně ukončeno. 

Ve věci Bytových domů Čertousy vydal 
dne 17. 8. 2021 náš OŽPD koordinova-
né stanovisko č. j. MCP20 014152/2021/
OŽPD/Varg, které bylo upraveno rozhod-
nutím Odboru ochrany prostředí MHMP 
čj. MHMP 2054060/2021 ze dne 15. 12. 
2021 a jako takové je podkladem pro roz-
hodnutí vydávané před stavebním úřadem.  

Dále uvádím, že náš OŽPD není přísluš-
ným vodoprávním úřadem k povolování 
ČOV nad 50 EO ani k nakládání s vodami 
z takto kapacitních ČOV. Toto přísluší 
Odboru ochrany prostředí MHMP.

Ke konkrétnímu obsahu článku pana 
Šebka:

Jakkoliv pan Šebek ve svém článku 
uvádí, že „projekt byl ze strany MHMP 
do současné doby 3x zamítnut" či že 
snad byl „záměr příslušnými institucemi 
několikrát zamítnut“, není toto pravdou. 
V uvedené věci nebylo doposud vydá-
no žádné pravomocné rozhodnutí ve 
věci jako takové, doposud se řešily (i na 

MHMP) otázky procesního charakteru 
– jako je prodloužení lhůty pro doplnění 
podání nebo naopak její neprodloužení. 
Ani v současné době není předmětem 
odvolacího řízení vedeného na MHMP 
rozhodnutí ve věci jako takové, když řízení 
před zdejším stavebním úřadem bylo 
z procesních důvodů zastaveno (nepravo-
mocně) a právě toto usnesení o zastavení 
řízení je předmětem odvolacího řízení. 
K tvrzení uvedeném v článku pana Šebka 
ohledně nevyřešené kanalizace a dopravy 
v daném místě lze pouze sdělit, že tak jako 
jiný takový záměr, kanalizaci a dopravu 
v daném místě řeší projektová dokumen-
tace, kterou posuzují příslušné orgány 

ZASTUPITELÉ



ZASTUPITELÉ

Vážení spoluobčané, 

začátkem ledna uplynuly dva měsíce od 
okamžiku, kdy se na svém prvním řádném 
zasedání sešla nová rada vzešlá z posledních 
voleb. Rada neměla úplně ideální startovní 
podmínky v tom smyslu, že byla – vzhle-
dem k politické situaci na konci minulého 
volebního období, kdy nebyl tento důležitý 
orgán politické samosprávy usnášeníschop-
ný – nucena řešit řadu nově vzniklých 
i dlouho odkládaných či dříve politicky 
„zablokovaných“ témat a problémů. K řeše-
ní toho bylo opravdu mnoho a rozhodnutí 
nebyla vždycky snadná ani jednoduchá 
- a je proto samozřejmé, že ne vše se musí 
každému líbit. Rozdíl mezi populistickou 
politikou a politikou skutečně odpověd-
nou je ale mj. v tom, že populismus rád 
volí cestu „nejmenšího odporu“ a největší 
okamžité popularity bez ohledu na celek, 

širší souvislosti a v konečném důsledku na 
budoucnost. Zatímco odpovědná a zralá 
politika občas riskuje okamžitou populari-
tu a „levné“ politické body právě s ohledem 
na budoucnost a na širší kontexty. I proto 
jsem rád, že se současná rada snaží problé-
my aktivně řešit a zbytečně je neodkládá 
v iluzorní naději, že třeba časem někam 
zázračně zmizí nebo se nějak vyřeší samy.     

Počernice JINAK občanům ve volbách 
mj. slíbily, že budou usilovat o rozumný 
rozvoj Horních Počernic s dobrou občan-
skou vybaveností, rozvojem zelených ploch 
a možností pro kulturní a volnočasové 
aktivity. Naší vizí jsou Počernice, které 
v tom nejlepším slova smyslu odpovída-
jí možnostem a požadavkům naší doby. 
Chceme naše představy naplňovat i nadále, 
i když situace není vzhledem k historickým 
a dalším danostem vždycky úplně příznivá. 
Jsem proto velmi rád, že jsme i v těchto 

ohledech nalezli s našimi koaličními part-
nery společnou řeč a cením si skutečnosti, 
že diskuse v rámci rady doposud probíhaly 
korektně, otevřeně a férově. Rád bych také 
ocenil činnost té části současné politic-
ké opozice, která nalezla sílu nezacházet 
do osobních útoků a usiluje o věcnou, 
korektní a nemanipulativní argumentaci 
a diskusi. Hledání společné řeči, nejlepších 
řešení přijatelných pro většinu, definování 
společných zájmů a toho, co nás může spo-
jovat, jsou přece hlavní součásti politického 
řemesla! Stejně jako pokora, se kterou je 
v politické praxi někdy nutné přijmout 
neúspěch či rozhodnutí politické většiny. 
Jako opatrný optimista věřím, že současné 
zastupitelstvo a rada dokáží být i v bu-
doucnu reprezentanty toho nejlepšího, 
čím Horní Počernice jsou.      

Ladislav Stýblo, 
radní za Počernice JINAK

Jak si koupit auto?

Je celkem logické, že máme na věci různý 
názor. Je dobře, že to tak je, i když není 
dobré ho vždycky bezhlavě prosazovat, 
tedy především pokud je v rozporu s pra-
vidly silničního provozu, přírodními zá-
kony atp. Ale samozřejmě, že i to lze. Jen 
to s sebou většinou nese neblahé důsled-
ky. Život ve společnosti nás už ale pár mi-
lionů let nutí nerozhodovat jen o věcech 
vlastních, ale i o věcech společných. Jenže 
ouha! Nikomu nevadí názor druhého, po-
kud nepřekračuje jeho vlastní prostor. Ty-
picky auto, které si kupuje soused, se nás 
nedotýká. Je nám to jedno (i když to přes-
to někdy komentujeme). Když si naopak 
budu kupovat auto já, je to pro změnu 
jedno sousedům (no, asi to stejně doma 
proberou). A teď si představte, že bychom 
se měli všichni v Počernicích domluvit, 
jaké si dohromady koupíme auto! Vlastní 

Občané z lokality V Slavětíně se kanali-
zace zatím nedočkali

Pro mnohé z nás je představa života bez 
kanalizace zlým snem. Pro občany z loka-
lity V Slavětíně bohužel tvrdá realita. 

Dobrou zprávou z let minulých je, že 
kanalizace má platné stavební povolení 
a může se začít stavět. Hl. m. Praha, 
která je investorem Stavby č. 3295 TV 
Horní Počernice, etapa 0034 V Slavětíně, 
jejímž předmětem je výstavba kanalizace, 
nového veřejného osvětlení a rekonstrukce 

názor je znakem svobody, a zároveň pro-
jevem osobnosti každého z nás. Problém 
však přináší právě ono zájmeno „každého“. 
Ne snad, že bychom druhému jeho názor 
nepřáli; ať si ho klidně má, jen se nesmí 
dotýkat našeho názoru! Nesmí mu bránit 
v cestě. Pak se rychle z názoru druhého 
stává schválnost, vypočítavost, lež. A ten, 
kdo takový názor hájí, to musí dělat 
nutně naschvál, účelově či z neschopnosti. 
Když na našich názorech závisí nějaké 
společné rozhodnutí, začínáme posuzovat 
jiné názory velmi příkře. Karl Gustav 
Jung napsal, že je každému jasné, že na 
světě neexistují dva zcela fyzicky identičtí 
jedinci, ale vůbec nám přitom nedochází, 
že stejně tak je tomu v případě našeho 
uvažování. Nevypadáme stejně, ale máme 
stejně myslet?! Chtít, abychom měli stejné 
názory, je naprosto absurdní! Každý názor 
má své opodstatnění. Zastáváme ho z ur-
čitého přesvědčení. Jenže přesvědčení je 

komunikace v ulici V Slavětíně, vypsalo 
výběrové řízení v loňském roce. Lhůta pro 
podání nabídek veřejné zakázky skončila 
15. 9. 2022. Protože se v této věci od té 
doby nic neděje, obrátila jsem se na paní 
RNDr. Janu Plamínkovou, náměstky-
ni primátora a Ing. Ondřeje Prokopa, 
zastupitele hlavního města Prahy. Dle slov 
náměstkyně Jany Plamínkové je na výběr 
zhotovitele zpracován tisk a nyní pro-
chází magistrátním kolečkem. Bohužel, 
vzhledem k tomu, že došlo k přelomu 
roku a celá řada vypsaných zakázek tak 

věc velmi subjektivní. I když řešíme jednu 
stejnou věc – kupujeme auto – je celkem 
legitimní, že jeden dává přednost výkonu 
vozu, druhý spotřebě, jiný pohodlí, někdo 
výbavě, další slevě z ceny. Který z těchto 
úhlů pohledu je chybou, lží, neschop-
ností, a který je spásou Počernic? Tyhle 
nálepky dáváme názoru druhých my sami. 
Názor si nikdy žádnou nálepku sám nedá. 
Otázka je, zda nálepky koupi auta vyřeší. 
Vždycky to tak u věcí společných bude, 
že rozhodne většina. A i když budu v té 
menšině a budu se (nerad) muset smí-
řit se zeleným šlapacím autíčkem, navíc 
bez držáku na limonádu (já chtěl přece 
Volvo!), nebudu zpochybňovat fakt, že ke 
svému názoru došli ti lidé v upřímné víře 
v něj. Tohle je totiž součást společného 
rozhodování, jinak to už od dob antického 
Řecka nefunguje.

Martin Velíšek, Počernice JINAK

nyní postrádá rozpočtové krytí, které 
v loňském roce bylo v pořádku, je třeba 
ve spolupráci s Odborem rozpočtu hl. m. 
Prahy co nejdříve dořešit a to v souladu 
s pravidly a platnou legislativou.

Přála bych všem občanům V Slavětíně, 
aby únorový termín byl už ten poslední, 
který je v souvislosti se zahájením výstav-
by kanalizace zmiňován.

Jana Hájková, 
zastupitelka Místní pro Horní Počernice

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. 

státní správy, stejně jako řešení odvodu 
odpadních a dešťových vod.

Ke konkrétnímu obsahu článku paní 
Hájkové, v němž odkazuje na posudek 
zpracovaný ČVUT, který si nechala vypra-
covat naše MČ, ve vztahu k projednávané 

projektové dokumentaci daného staveb-
ního záměru, je na místě pouze uvést, 
že závěry tohoto posudku byly vztaženy 
k předchozí projednávané projektové 
dokumentaci. Projektová dokumentace, 
která je v současné době projednávána 

před stavebním úřadem, byla upravena. 
Ve vztahu k řešení odpadních a dešťových 
vod platí, co uvedeno výše.

Barbora Lukšová Frantová, 
tajemnice Úřadu MČ Praha 20
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ZASTUPITELÉ

Opravdu chceme jen samé dobré zprávy 
a žádnou polemiku?

V lednovém čísle Hornopočernického 
zpravodaje v tradiční rubrice chyběly dva 
příspěvky opozičních zastupitelů Jany 
Hájkové a Jiřího Šebka. Důvod se autoři 
nedozvěděli. Až poté, co nové číslo vyšlo 
a opozice získala zápis z jednání pracovní 
skupiny, resp. redakční rady, se ukázalo, že 
si k nim nejprve vyžádá „odborné stano-
visko“. Konkrétně rada „uložila redakci 
odložit zveřejnění těchto příspěvků, získat 
stanoviska k těmto příspěvkům s ohledem 
na tvrzení v nich obsažená a tyto příspěv-
ky o ně doplnit“. Kdo se někdy věnoval 
novinařině, možná mu to připomene práci 
investigativních reportérů, kteří odhalili 
třaskavá fakta, která mohou položit vládu. 
Byla snad počernická opozice na stopě 
něčemu podobnému?

V případě obecních časopisů jako je 
HPZ, zákon získávání odborných sta-
novisek nepředpokládá, naopak ukládá 
vydavateli povinnost názory zastupitelů do 
tří měsíců zveřejnit. Přičemž zákon přímo 
hovoří o názorech zastupitelů a dokonce 

pamatuje na případy, kdy redakce za-
stupitelské příspěvky zkrátí. V takových 
situacích má zastupitel nárok na bezod-
kladné zveřejnění doplňujícího vysvětlení. 
Zákon jasně říká, že „vydavatel je povinen 
poskytnout přiměřený prostor pro uveřej-
nění sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva územního samosprávného 
celku“.

Co bylo tak třaskavého v příspěvcích 
Jany Hájkové a Jiřího Šebka, že bylo nutné 
jejich zveřejnění odložit? Jana Hájková 
psala o roky připravované výstavbě byto-
vých domů v Čertousích. Ani po mnoha 
letech projekčních prací se nepodařilo 
uspokojivě vyřešit odvod odpadních vod 
a opoziční zastupitelka upozornila na 
to, že vedení naší radnice přesto projekt 
podporuje. Co je na tomto vyjádření 
zastupitelky Hájkové nejasné až tak, že to 
potřebuje „odborné stanovisko“?

V případě věcných omylů bylo v mi-
nulosti zvykem autora obratem požá-
dat o upřesnění nebo doložení faktu. 
K čemu to mlčení a odkládání?

V lednovém Zpravodaji Martin 
Velíšek, radní, který má na starosti 

Hornopočernický zpravodaj, píše v úvodu 
rubriky zastupitelů, že pravdu „nelze mít“, 
nelze ji celou „vlastnit“. Z toho plyne, že ji 
může kus mít i opozice, že názor opozice 
může být přínosný. Nejde jen o dodržová-
ní ducha zákona, ale o prospěch Počernic.

Máme pro radu MČ a pro redakční 
radu HPZ dva podněty: předně vedení 
radnice může informovat v rámci rubriky 
„Informace z radnice“ a opozici ponechat 
rubriku „Zastupitelé“. Místa bude dost 
pro všechny příspěvky a čtenáři si udělají 
brzy jasno, kdo pracuje a kdo jen druhým 
okopává kotníky. Zadruhé – k zásadním 
tématům může redakce položit jednu 
otázku a všechny strany vyzvat, aby na ni 
stručně odpověděly.

Bude to nepochybně přínosnější než 
vymýšlet, jak vlastně zadat vypracování 
„odborného stanoviska“. V těchto dnech 
už autoři toho nápadu nejspíš vědí, jak těž-
ké, ba nereálné je takový posudek zajistit, 
aniž by kladl neúměrné nároky na místo 
v časopise a na odborné znalosti čtenářů!

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

Smlouva o spolupráci, nebo argument 
pro odvolací řízení?

Důležitým bodem jednání posledního 
zastupitelstva loňského roku bylo kromě 
schválení rozpočtu projednání jedné 
„Smlouvy o spolupráci“. Konkrétně jde 
o „Smlouvu o spolupráci při budování 
dopravní a technické infrastruktury“ 
s investorem Bytové domy Čertousy.

Reálně to znamená, že v plánovaných 
bytových domech v Čertousích přibyde 
140 bytů a ubytovacích jednotek. Co je 
zvláštní? 

Zmíněný projekt už Stavební úřad řeší 
od roku 2014. Investor ale dosud nebyl 
schopen předložit potřebné dokumenty. 
Problém je třeba s nakládáním s dešťo-
vými vodami. Čertousy při každém větším 
dešti plavou. Obyvatelé si užívají „lahůdku“, 

jakou je obsah čističky na vlastních zahra-
dách. A jistě uznáte, že to je zážitek, po 
jakém by málokdo z nás toužil!

V roce 2016 si naše městská část zadala 
u ČVUT posudek k návrhu hospodaře-
ní se srážkovými vodami. A výsledek? 
Odborníci z ČVUT konstatují, že závěry 
v této projektové dokumentaci podle 
jejich názoru NEJSOU SPRÁVNÉ a nad 
funkčností navrženého systému se dá 
oprávněně pochybovat.

Nejen proto je projekt zatím ve správ-
ním řízení pozastaven. Ptáme se: pokud 
někdo není schopen doložit osm let 
potřebné podklady a v projektové do-
kumentaci nejsou správné údaje, proč 
smlouva o spolupráci s ním nepočká do 
doby, než to udělá? Patrně proto, aby mu 
koaliční zastupitelé do ruky dali výhod-
ný argument pro odvolací řízení. Jakýsi 

bianco šek. Potvrzení o tom, že městská 
část výstavbu v Čertousích podporu-
je. Bez ohledu na to, že není vyřešeno 
odkanalizování nebo doprava. Jiný důvod 
pro schválení smlouvy právě v tomto čase 
nedokážeme najít.

Zajímavým paradoxem bylo i načasová-
ní zastupitelstva. Začátek jednání ve 14.00 
hodin a Smlouva o spolupráci zařazena 
hned jako třetí bod. Diskuse občanů 
ale byla naplánována až na 18.30 hodin. 
Jinými slovy: „Občane, jsi pro nás před 
volbami na plakátech na prvním místě. 
Své názory k projednávanému bodu nám 
ale můžeš přijít říci až tři hodiny poté, co 
jsme si ho schválili.“

Hana Štěpánková, Jiří Šebek, Jakub Če-
špivo, Zbyněk Mucha, zastupitelé Hnutí 

občanů Počernic a PRO Počernice

 

 

MČ Praha 20, Chvalský zámek, Divadlo Horní Počernice, 
Spolek Molechet, DDM Horní Počernice, SKP HOPO a Restaurace Sezóna

vás zvou na tradiční

Soutěž o nejlepší masku!

Masky z průvodu si na cestu domů
vyslouží zabijačkovou jitrnici.
Děti se mohou těšit na sladkou odměnu.

Přidejte se také a přijďte do průvodu v masce!
Více na www.chvalskyzamek.cz

Start: ve 14.00 hodin 
Divadlo Horní Počernice

Zastávka na trase: Úřad MČ
Cíl: cca 16.00 hodin 

Chvalský zámek a otevřené 
prostranství Chvalské tvrze

• Průvod masek v doprovodu 
   koní a muziky
• Veselé zastavení na trase
• Zabijačkové hody
• Netradiční zvířecí kostýmy

MASOPUSTNÍ
aneb z divadla až na Chvalský zámek průvod

18. února 2022

Přijímací zkoušky aneb jak na střední 
školu?
 
Milí čtenáři, s únorem začíná pro žáky 
základních škol klíčové období. Je spojené 
s výběrem ideální střední školy. Vzhledem 
k tomu, že jsou to časté dotazy rodičů 
nejen v rámci Smíchovské SPŠ a gymná-
zia, kde působím, dovolím si vám napsat 
nejdůležitější informace.

Žáci mohou podat dvě různé přihlášky, 
tj. dvě (jedna) škola a dva různé obory 
vzdělávání do 1. března 2023. Není totiž 
výjimkou, že žáci podávají přihlášku na 
jednu školu dvakrát, ale na dva různé 
obory. Pořadí škol uvedené na přihlášce 
nemá vliv na případné přijetí na střed-
ní školy. Výběr doporučuji dělat tím 
způsobem, že jedna přihláška je volba 

rozumem, kam se dostanu a druhá volba 
srdcem, kam bych si přál dostat.

Přihláška musí obsahovat veškeré hod-
nocení ze základní školy, včetně chování. 
Některé školy požadují potvrzení o zdra-
votní způsobilosti ke vzdělání, které vám 
vystaví lékař. Přihláška musí být pode-
psána zákonným zástupcem a uchazečem 
o studium. Je třeba, aby na přihlášce byl 
uveden kontakt na zákonného zástupce.

Následně uchazeče čekají jednotné přijí-
mací zkoušky, které pořádá Cermat z čes-
kého jazyka a matematiky. Probíhají v ter-
mínu 13. a 14. dubna 2023, kdy uchazeč 
koná na škole uvedené jako první v po-
řadí a následně na druhé. Školy si poté 
mohou ještě organizovat vlastní přijímací 
zkoušky. Na naší škole, kde máme největší 
počet uchazečů na studium, připravujeme 

ještě testy obecných studijních předpo-
kladů, IT znalostí a kybernetiky, osobní 
pohovory a hodnocení portfolií žáků.

Doporučuji vždy navštívit Dny ote-
vřených dveří a školu si projít a zejména 
promluvit si nejen s vyučujícími, vedením 
školy, ale především se studenty, kteří 
mohou podat přesné informace o studiu. 
Konkrétně počernická SOŠ pro administ-
rativu EU má DOD ve středu 1. února od 
14 hodin. Gymnázium Chodovická též  
1. února od 15 hodin. Naše SSPŠ má 
DOD v úterý 9. února od 15 hodin.

Přeji všem žákům hodně štěstí nejen ve 
výběru, ale i úspěšném přijetí na střední 
školu.

 
Petr Růžička, zastupitel HOP a PRO 

Počernice
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Dne 10. 1. oslavila 106. narozeniny paní Anna Kalistová, rozená 
Kulhánková. Narodila se 10. 1. 1917 ve Kostelních Střimelicích 
jako nejmladší z pěti dětí. Po škole se v Praze vyučila dámskou 
modistkou. V roce 1943 se provdala za pana Antonína 
Kalistu, v roce 1948 se přestěhovali do Nových Jiren, kde měli 
zahradnictví.

V r. 1967 se s dvěma dětmi přestěhovali do Horních Počernic, 
kde si pořídili zahrádku. Paní Kalistová zde na poště pak dlouhá 
léta pracovala jako pečlivá doručovatelka, poté vypomáhala ve 
zdejší mateřské škole. Od r. 1970 až do r. 1985 působila v místní 
organizaci Svazu zahrádkářů. Její velkou zálibou bylo vyšívání. 
V r. 1984 ovdověla.

V současné době dělají paní Kalistové radost její 4 vnoučata 
a 6 pravnoučat. Za městskou část Praha 20 popřála paní 
Kalistové všechno nejlepší paní místostarostka Hana Moravcová.

 
 Martina Procházková, 

vedoucí oddělení správních agend / matrikářka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

OSLAVA 106. NAROZENIN

Ve Chvalské stodole jsme 13. 12. uvítali další občánky 
naší městské části. Věříme, že se jim v Horních 
Počernicích bude dobře vyrůstat a žít.MALÍ OBČÁNCI



14 | 15

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. 

Adamcová Věra
Antošová Ludmila
Benešová Jana
Bouchalová Alena
Cap Vladimír
Cepáková Anna
Čapková Dagmar
Čermáková Jiřina
Djakovová Eva
Doleček Jaroslav
Haiderová Olga
Henyšová Jana
Holakovská Jaroslava
Hotěk Luboš
Houska Jaroslav
Hron Milan
Hušková Jana
Junková Jana
Karaffa Antonín
Klabík Vladimír
Kölbl Jiří
Kopecká Marie

Korcová Hana
Koštelová Marie
Kožíšková Anežka
Kracíková Václava
Králová Olga
Kratejl Josef
Machová Ludmila
Marková Marie
Mayerová Libuše
Mazur Petr
Měšťáková Eva
Michalcová Jaroslava
Nigrin Otakar
Pacltová Zdeňka
Pínová Věra
Pištěková Blanka
Plotzarová Anna
Procházka Zdeněk
Radová Ludmila
Rychlý Luboš
Řezníček Jaroslav
Řezníčková Alena

Schollová Danuše
Skalová Zdenka
Sládek Pavel
Sladká Zdeňka
Srostlíková Jarmila
Stiborová Marie
Straková Anna
Sýkorová Hana
Šercová Milada
Škvorová Ludmila
Šulc František
Turna Antonín
Vacková Hana
Voska Josef
Zemanová Miluška

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 
Hornopčernického 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 

ÚNOR 2023

STŘEDA 1. ÚNORA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ 
Přednáška J. Navrátila – Řecko II. část, 
začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 6. ÚNORA SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod.

ÚTERÝ 7. ÚNORA FILMOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ
Promítání (nejen) pro seniory – „Indián“, 
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 8. ÚNORA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Přednáška F. Povolného Jižní Afrika, 
začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 15. ÚNORA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ 
Přednáška první pomoci - 
MP - M. Švandrlíková
- cukrovka
- meningokok + meningitida
- pásový opar
Začátek ve 14.30 hod.

PONDĚLÍ 20. ÚNORA VYCHÁZKA
Globus–Xaverov cca 4,7 km, sraz v 10.00 
hod. vestibul metra Českomoravská, vede 
Mgr. K. Janušová. 

STŘEDA 22. ÚNORA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Přednáška Bc. J. Drápalíka ze Zahradního 
centra H. P. - „Jaro na zahradě“, 
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

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

e-mail: vitani@pocernice.cz
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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

V sobotu 21. ledna jsme po dvou týdnech intenzivních příprav 
otevřeli pro veřejnost putovní výstavu IMAGINÁRIUM Divadla 
bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku. Proměna 
výstavních prostor, která se odehrávala pod rukama umělců, 
divadelníků a přátel Matěje Formana, byla jedním velkým dobro-
družstvím. Po tvůrcích Imaginária zůstala na zámku kromě scé-
nických instalací, objektů, hraček, nejrůznějších hejblátek a her 
také živelná a radostná atmosféra, která vás nenechá jen tak se 
výstavou procházet a prachobyčejně koukat. Interaktivní výstava 
Imaginárium se stává opravdu živou ve chvíli, kdy do ní vstoupíte 
vy, ožívá pod rukama diváků, je taková, jakou si ji dovolíte prožít 
a nakolik se se jí oddáte. Je to pozvánka do tajuplného světa 
fantazie, kočovného divadla, cirkusu a poutí ze starých časů. 
Pozvánka do světa vaší fantazie! 

PROTOŽE JE NÁVŠTĚVA VÝSTA-
VY IMAGINÁRIUM ZÁŽITKEM 
NA DELŠÍ CHVILKU, VYTVOŘILI 
JSME ZE ZÁMECKÉ KOČÁROVNY, 
VE SPOLUPRÁCI S DIVADLEM 
BRATŘÍ FORMANŮ A KUBA PRAŽÍ 
KÁVU, VOŇAVOU A TVOŘIVOU 
ODPOČÍVÁRNU! PŘES TÝDEN 
TVOŘIVÁ ODPOČÍVÁRNA A O VÍ-
KENDU VŽDY MEZI 10. A 17. HO-
DINOU I VOŇAVÁ KAVÁRNA.
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ZÁMEK

VÝSTAVA  
V PRODEJNÍ GALERII

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

Jana Lišková a Pavel Vágner 
jsou dlouholetými přáteli 
a jejich přátelství se promítlo 
i do společné umělecké tvor-
by. V letech 2020-2021 vyšly 
v nakladatelství 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:
DÍLNIČKY - VÝTVARNÝ WORKSHOP JITKY  
BARNETOVÉ V ZÁMECKÉ KOČÁROVNĚ
ne 12. 2. od 10.00 do 16.00 hod. 
Omalovávání kašírovaných masek, dřevěných hraček 
a magnetek s výtvarnicí, která se podílela na výrobě mnoha 
dekorací Divadla bratří Formanů.
Vstupné na dílničky je v rámci vstupného na výstavu.

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU  
- LOUTKY BEZ HRANIC: TŘI KOUZELNÉ DARY
ne 26. 2. od 15.00 do 15.45 hod.   
Byl jednou jeden chudý krejčík, neměl nic, jen tři syny a hla-
dovou kozu. Synové šli do světa, koza zůstala doma. A jak to 
bylo dál? Nechte se překvapit! Veselá maňásková taškařice se 
zpěvy a poučením, že pravda a Jano musí zvítězit nad chamti-
vostí a zlou kozou. Na motivy lidové pohádky bratří Grimmů 
Stolek Prostřise, oslík Zlatodej a obušek Zpytleven.
Vstupné na představení: 130 Kč.

KONCERT KAPELY CIRCUS BROTHERS 
VE CHVALSKÉ STODOLE
pá 10. 3. od 20.00 do 22.00 hod. 
Kapela Circus Brothers je pevná součást klubové a festivalové 
scény v České republice. Na ulici, v klubech i na pódiích festi-
valů baví tisíce fanoušků, kteří na jejich show tančí často až do 
vyčerpání posledních sil. Základem každého koncertu je disco-
-balkan, ve kterém kombinují balkánskou dechovku, diskotéko-
vý beat, laciný pop, špinavý house, drsný rap a líbivý folk.
Vstupné na koncert: 290 Kč. V předprodeji na recepci Chval-
ského zámku a na: www.goout.net.

DÍLNIČKY - VÝTVARNÝ WORKSHOP BÁRY HUBENÉ 
V ZÁMECKÉ KOČÁROVNĚ
ne 12. 3. od 10.00 do 16.00 hod. 
Výroba dřevěných loutek se zkušenou lektorkou působící na 
SUPŠ a spolupracující s Divadlem bratří Formanů.
Vstupné na dílničky je v rámci vstupného na výstavu.

LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA ZÁMKU 
– DIVADLO TOY MACHINE: POPELKA 
ne 26. 3. od 15.00 do 15.45 hod.  
Vstupné na představení: 130 Kč.

BENEFIČNÍ KONCERT THE TAP TAP
st 12. 4. od 19.00 do 20.00 hod. 
Vstupné na koncert: 500 Kč. V předprodeji na recepci 
Chvalského zámku a na www.goout.net - partner akce.

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.   
Vstupné na představení: 130 Kč.

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

PŘIPRAVUJEME JEDINEČNÉ DIVADELNÍ  
PŘEDSTAVENÍ ALADIN OD DIVADLA BRATŘÍ 
FORMANŮ VE CHVALSKÉ STODOLE
ne 21. 5. 

Bližší informace k doprovodnému programu výstavy prosím 
sledujte na www.chvalskyzamek.cz, nebo na zámeckém 
facebookovém profilu. 
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD
so 18. 2. od 14.00 do 17.00 hod.

Jako každý rok i letos se můžete těšit na Masopustní průvod 
v Horních Počernicích, který má za sebou již více než 20letou 
tradici. A jako každý rok nebude chybět ani letos veselá muzika 
a koníci jako doprovod průvodu. A pozor! Masky z průvodu si 
na cestu domů vyslouží i zabijačkovou jitrnici a děti se mohou 
těšit na sladkou odměnu. Přidejte se tedy také a přijďte do 
průvodu v masce či bez ní! Vyrážíme ve 14.00 hodin od Divadla 
Horní Počernice. V cíli bude k dispozici teplé občerstvení.
Masopustní průvod pro vás pořádají: MČ Praha 20, Chvalský 
zámek, Spolek Molechet, Divadlo Horní Počernice, Skauti, 
DDM HP, SKP HOPO a Restaurace Sezóna.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „VÍTEJTE V MÉM SVĚTĚ  
FANTAZIE“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE!

Tato již tradiční výtvarná soutěž byla vyhlášena Chvalským 
zámkem v říjnu loňského roku a do 30. prosince 2022 se nám 
na zámku sešlo 336 obrázků nejen z Prahy, ale i ze vzdálenějších 
míst jako je Mimoň, Semčice, Blatná, Kroměříž či Brandýs nad 
Labem. V pěti kategoriích se jí zúčastnilo 336 dětí a studentů 
ve věku od 3 do 17 let. Obrázky nám pak zasílaly nejen mateřské 
a základní školy, gymnázia či základní umělecké školy a domy 
dětí a mládeže 
(celkem 19 subjek-
tů), ale přicházely 
i od jednotlivců 
a za to všem patří 
velký dík.Porota 
pak měla neleh-
kou práci vybrat 
nejlepší díla ve 
všech kategoriích 
a věřte, že to byl 
úkol opravdu těž-
ký! Jména autorů 
vítězných prací 
najdete na našem 
zámeckém webu 
a jejich díla budou 
vystavena na 
Chvalském zámku 
od 21. ledna do 11. 
června. Všechny 
ostatní výtvar-
né práce budou 
k nahlédnutí také 
na zámku.

AKCE PRO VŠECHNY
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BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ 
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 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.

VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
sobota 25. 2. od 10.00 
do 12.30 hod.
Velký dětský maškarní bál je tu a zve 
všechny vaše malé super hrdiny a prin-
cezny 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 
ohromném tanečním parketě, za dopro-
vodu kapely Karyny, protančit střevíce. 
Dveře stodoly se otevírají v 19.30 hodin.

AKCE PRO VEŘEJNOST  
ÚNOR/BŘEZEN:

HASIČSKÝ PLES 
sobota 11. 3. od 19.30 
do 24.00 hod.
Místní Sbor dobrovolných hasičů Praha – 
Chvaly si vás dovoluje pozvat na  
2. hasičský ples, který navazuje na tradici 
hasičských plesů u nás v Horních Počer-
nicích. Vstupné činí 250 Kč, k poslechu 
a tanci zahraje skupina Pády. A samozřej-
mě nebude chybět bohatá tombola.

KONCERT KAPELY CIRCUS BRO-
THERS VE CHVALSKÉ STODOLE
pá 10. 3. od 20.00 do 22.00 hod. 
Kapela Circus Brothers je pevná sou-
část klubové a festivalové scény v České 
republice. Na ulici, v klubech i na pódiích 
festivalů baví tisíce fanoušků, kteří na její 
show tančí často až do vyčerpání posled-
ních sil. Základem každého koncertu 
je disco-balkan, ve kterém kombinují 

balkánskou dechovku, diskotékový beat, 
laciný pop, špinavý house, drsný rap 
a líbivý folk.

Vstupné na koncert je 290 Kč. V před-
prodeji na recepci Chvalského zámku a na 
www.goout.net.

SKAUTSKÝ PLES
sobota 18. 3. 
V sobotu 18. 3. se v prostorách Chvalské 
stodoly uskuteční již 26. ročník Banáno-
vého plesu. Tento ples tradičně pořádá 
skautské středisko Prosek. Letošní večer 
se ponese ve středověkém duchu, sál se 
bude hemžit rytíři, princeznami a kejklíři 
a občerstvit se bude možné ve středověké 
krčmě.

HORNOPOČERNICKÉ 
STODOLOHRANÍ
po 27. 3. od 19.00 do 22.00 hod.
ZUŠ v Horních Počernicích pro vás 
připravuje další Stodolohraní k tanci 
i poslechu a chybět nebude opět ani host, 
kterého vám představíme v příštím čísle 
HPZ. 
 
V případě zájmu o pronájem prostor 
Chvalské stodoly pro plesy, koncerty, 
konference, firemní prezentace, seminá-
ře, 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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PRÁVĚ HRAJEME

sobota 28. ledna v 16.00 hod.
ZOUBKOVÁ VÍLA

Animovaný film o zvídavé a nezbedné 
Violettě, která se učí na zoubkovou vílu. 
Vstupné: 120 Kč

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 autobiogra-
fickými prvky a jednoduchým scénickým 
jazykem 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

pátek 3. února v 16.00 hod.
MUMIE

Animované dobrodružství tří mumií 
v současném Londýně.

Vypravíme se do Egypta, kde se 
v útrobách země nachází 3 000 let staré 
město mumií. Z císařského pověření se 
princezna Nefer musí provdat za Thuta, 
ale ani jednomu se do toho nechce. Tři 
mumie se budou muset společně zorien-
tovat v současném Londýně, získat zpět 
prsten, který ukradl lord Silvester Carna-
by, a - což nebylo v plánech Thuta a Nefer 
- naučit se mít se rádi. 
Vstupné: 130 Kč

úterý 7. února od 14.00 hod.
INDIÁN
Promítání nejen pro seniory
Hrají: Karel Roden, Martin Myšička, 
Vica Kerekes a další 

Komedie o hektickém životě zaneprázd-
něného finančníka Ondřeje Jonáše a jeho 
rodiny, do kterého vstoupí duch umírají-
cího indiánského náčelníka. 
Vstupné: 80 Kč

středa 8. února od 18.00 hod.
VLÁĎA KOČIČKA: ART FOTO 
& MURIN WOLF ART

Slavnostní zahájení výstavy obrazů a fo-
tografií počernického výtvarníka Vladi-
míra Kočičky.

Vernisáž je zdarma přístupná veřejnosti, 
není nutná pozvánka.

pátek 10. února v 19.30 hod.
MUŽ JMÉNEM OTTO
Hrají: Tom Hanks, Rachel Keller, Manu-
el Garcia-Rulfo a další

Film, jehož předlohou je celosvěto-
vý knižní bestseller Muž jménem Ove, 
vypráví příběh mrzouta Otta Andresona 
(Tom Hanks), který po ztrátě manžel-
ky ztratí smysl života. Otto je připraven 
všechno ukončit, ale plány mu naruší 
mladá živá rodina, která se nastěhuje do 
sousedního domu. Otto se tak seznámí 
s Marisol, která ho vyzve vidět věci jinak, 
a vznikne tak neočekávané přátelství, 
které mu změní život. Dojemný a vtipný 
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příběh o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že 
rodinu lze najít na nejneočekávanějších 
místech. 
Vstupné: 140 Kč

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 Ibrahimović.

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 man-
želka, 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

(viz představení 2. února)
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 16. února od 16.00 hod.
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Zábavné vyprávění z hereckého zákulisí 
s Janem Kačerem.

Hostem Karla Soukupa bude známý 
herec Jan Kačer, který se na české filmové 
a divadelní scéně pohybuje více jak 50 
let. S diváky se podělí nejen o příběhy 
z hereckého zákulisí. 
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

pátek 17. února v 19.30 hod.
KORZET

Císařovna Sissi je módní ikonou 
a ztělesněním mladistvé krásy. Píše se 
rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny, 
spoutaná svým postavením i nevybíravou 
kritikou okolí však nemá velké důvody 
k oslavám. Chce si zachovat mladistvý 
vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále 
pevnějšího korzetu. Jaký by ale mohla 
žít život, kdyby se oprostila od konvencí 
a pedantského drobnohledu vídeňského 
dvora? Režisérka Marie Kreutzer přichází 
s nadčasovým příběhem o odvážné ženě 
a její nehynoucí touze po svobodě, kte-
rému vévodí Vicky Krieps jako rebelující 
panovnice, jež se rozhodla vzít osud do 
vlastních rukou. 

Do 12 let nevhodné, české titulky.
Vstupné: 130 Kč

sobota 18. února ve 14.00 hod. 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD ANEB Z DI-
VADLA AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Masopustní průvod masek.

neděle 19. února v 15.00 hod.
BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska

DIVADLO

Hrají: Martina Venigerová / Tereza Blaž-
ková, Veronika Bajerová, Petr Mikeska 

Divadelní zpracování známého televiz-
ního večerníčku. 
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

pondělí 20. února v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry
*8 EUR NA HODINU
JT production
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, 
Martina Randová / Daniela Šinkorová, 
Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček 

Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti.
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 moderní 
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, 
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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

BŘEZEN

středa 1. března v 19.30 hod.
Šárka Vaculíková
MILENA MÁ PROBLÉM
Divadlo Metro
Režie: Šárka Vaculíková
Hrají: Šárka Vaculíková a Jan Šikl

Co všechno může v jedné vteřině 
nevěstě problesknout hlavou, než řekne 
své ano? A nezmění to nějak její rozhod-
nutí? Co když řekne nakonec ne? Jak se 
mladá dívka vypořádá s ženskou úlohou 
v manželství? Být vdanou ženou…, ženou 
v domácnosti! Vařit, prát, žehlit, uklízet, 
mýt podlahy, mýt záchod?! Opravdu tohle 
chce? Ještě se může rozhodnout jinak!

Titulní postava Milena se ocitá v růz-
ných partnerských krizích a kolizích. 
Řeší je s humorem a nadhledem, někdy 
i tancem a zpěvem, za živého klavírního 
doprovodu Jana Šikla. Zkrátka Milena se 
vdává a vše se zdá být jiné, než si předsta-
vovala.
Vstupné:  300, 280, 260 Kč 
(studentská sleva 20 %)

neděle 5. března v 15.00 hod.
Libor Jeník
VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉHO BROUKA
Divadlo Za2

Střevlík Pepa žije na louce u Černého 
lesa a se svým nejlepším přítelem zlato-
hlávkem Jardou se jednoho dne vydají 
hledat to pravé štěstí. Pepa na cestě za 
štěstím zažije mnohá podivuhodná setká-
ní a dobrodružství. 

Výpravná pohádka s krásnými písnička-
mi pro děti od 4 do 9 let.
Vstupné: 140, 120, 110 Kč

úterý 7. března od 14.00 hod.
PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY

(titul upřesníme během února)
Vstupné: 80 Kč

sobota 11. března v 15.00 hod.
VELRYBA LÍZINKA ANEB DOBRO-
DRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH
Divadlo Krapet

Všichni jste se alespoň jednou v živo-
tě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, 
ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími 
bytostmi. No, a tak si možná dovede-
te představit, jak se musí cítit velryba 
Lízinka, která se k nám do českých řek 
zatoulala až ze Severního moře. 

Veselá pohádka pro děti od 3 do 8 let.
Vstupné: 140, 120, 110 Kč

neděle 12. března v 19.30 hod.
*BUDEME DEFIBRILOVAT

Improvizační skupina Nepřipravení
Hrají: Jaroslav Fabián, Monika Nevolová, 
Petra Jelínková, Gabriela Poláková, Ma-
rian Mihaľo, Martin Bella, Fany Fijalka, 
Zuzana Sodorová

Milujete seriály z nemocničního 
prostředí? Skvělé! Nenávidíte je? Rovněž 
skvělé! My vám přinášíme další nemoc-
niční seriál, ale tak jiný, že takový jste 
ještě nikdy v životě neviděli. A protože je 
to improvizace, tak jej ve stejné podobě už 
ani neuvidíte.
Vstupné: 180, 150, 100 Kč

úterý 14. března v 18.00 hod.
WALTER PEŇA: BAREVNÁ CESTA

Slavnostní zahájení výstavy obrazů na-
malovaných akrylem, olejem nebo kávou 
a kakaem. Malíř Walter Peňa pochází 
z Venezuely a jeho obrazy odrážejí duch 
Latinské Ameriky. 

Vstup na vernisáž je zdarma a není 
nutná pozvánka.

čtvrtek 16. března v 19.30 hod.
Robin Hawdon 
*ŠPINAVÝ OBCHOD
JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
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Hrají: Martin Zounar, Jiří Štrébl / Denny 
Ratajský, Martin Kraus, Robert Hájek, 
Markéta Procházková, Kateřina Pechová

Bláznivá komedie s kriminální záplet-
kou, plná nečekaných komických situací.  
Mandy a Tania, dvě krásné tanečnice 
z nočního klubu v londýnském Soho, se 
dostaly do svízelné situace. Co se stane, až 
se nesmlouvavý majitel klubu Velký Mack 
dozví, že Mandy má aférku s Gerrym 
a Tania zase s Terrym a pošle na ně své 
kumpány? A co se stane, až se dozví, že 
nejde jenom o aférky jeho zaměstnankyň, 
ale také o hodně velké peníze? 
Vstupné: 550, 490, 440 Kč

pátek 17. března v 18.30 hod.
KRÁLOVSKÁ OPERA: 
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Hudba: Gioachino Rossini
Libreto: Cesare Sterbini
Režie: Moshe Leiser a Patrice Caurier
Dirigent: Rafael Payare
Účinkují: Aigul Akhmetshina, Andrzej 
Filończyk, Lawrence Brownlee, Bryn 
Terfel, Fabio Capitanucci

S odstupem několika týdnů od uvedení 
opery dodává Royal Opera House do ČR 
záznamy v maximální možné obrazové 
i zvukové kvalitě, které projdou českou 
lokalizací, včetně otitulkování úvodních 
a přestávkových programů.

Součástí projekce je úvodní i přestáv-
kový program přímo z Londýna, který 
dovolí nahlédnout do zákulisí jednoho 
z nejprestižnějších operních domů světa. 
Vstupné: 250 Kč  
(Seniorům a studentům poskytujeme 
vstupenky za snížené vstupné 200 Kč.)

neděle 19. března v 15.00 hod.
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Divadlo Láryfáry

Pohádka plná humoru a písniček. Ov-
šem pozor, tentokrát z bláznivého cirku-
sového prostředí. Pojďte s námi zjistit, že 
vše, co se na první pohled leskne a třpytí, 
může být ve skutečnosti úplně jinačí. 

Pohádka pro děti od 4 do 9 let.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
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CESTOVÁNÍ – CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI

KURZ ŠITÍ

Studia se mohou účastnit občané České 
republiky důchodového věku (osoba, 
která dosáhla věku, ve kterém má nárok 
na pobírání starobního důchodu) nebo 
invalidní důchodci. 

Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

Výuka: pondělí 13.30 – 14.30 hod., 
v KS Domeček, Votuzská 12

Termíny přednášek: 
6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4. a 17. 4.

Cena: 594 Kč za celý semestr

Pravidelné kurzy šití, kde se naučíte šít od 
základů nebo zdokonalíte své dovednosti 
pod vedením Milady Zemanové - skvělé 
švadleny a výborné lektorky v jedné osobě. 
Dopolední workshop: 8.30 – 13.30 hod.  
Odpolední workshop: 14.00 – 19.00 hod. 

Je možné účastnit se jednotlivých 
workshopů nebo celého cyklu.

Cena za celé pololetí (4 x 5 hodin) 4 840 
Kč. Jeden půlden: 1 210 Kč

Termíny: sobota 4. 2., sobota 4. 3., sobota 
1. 4., sobota 6. 5., sobota 3. 6.

NOVINKA V PROGRAMU

Záznamy operních představení 
z Royal Opera House v Londýně.

S odstupem několika týdnů od uve-
dení opery dodává Royal Opera House 
do ČR záznamy v maximální možné 
obrazové i zvukové kvalitě, které projdou 
českou lokalizací, včetně otitulkování 
úvodních a přestávkových programů.

Součástí projekce je úvodní i pře-
stávkový program přímo z Londýna, 
který dovolí nahlédnout do zákulisí 
jednoho z nejprestižnějších operních 
domů světa. 

Špičkové zvukové vybavení našeho 
sálu společně s velkým plátnem a di-
vadelním hledištěm slibuje skutečný 
operní zážitek.

Základní vstupné 250 Kč. Seniorům 
a studentům poskytujeme slevu ze 
vstupného.
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pátek 24. března v 19.30 hod.
Václav Havel
ŽEBRÁCKÁ OPERA
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: O. Hrubeš, D. Kučerová, N. Sýko-
rová, A. Moudrá, P. Sůva, I. Ptáčková, 
M. Král, L. Hendrychová, J. Keilová, 
T. Matyska, J. Šimice, L. Cejnar, 
E. Králová, A. Holcová, J. Spitzer, 
S. Spitzer, J. Hrudka a další

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

pondělí 27. března v 19.30 hod.
Michael Parker
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Divadelní společnost Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočano-
vá / Adéla Gondíková / Alžběta Stanková, 
Kristýna Kociánová / Hana Kusnjerová / 
Radka Pavlovčinová, Filip Tomsa, Ivana 
Andrlová / Pavla Vojáčková, Veronika Je-
níková / Olga Želenská, Zbyšek Pantůček 
/ Juraj Bernáth, Viktor Limr / Pavel Nečas

Fraška s množstvím komediálních situ-
ací a překvapivým koncem.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Změna programu vyhrazena.
Filmová představení jsou do programu 
doplňována průběžně. Aktuální program 
najdete na: www.divadlopocernice.cz.
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CHYŤ TOHO KRÁLÍKA: LANA BASTAŠIĆ (ARGO)
Román rekonstruuje přátelství dvou bosenských 
žen, které byly od mala nerozlučné, než se mezi nimi 
všechno bolestně pokazilo. Už dvanáct let se nevi-
děly, když Saře žijící nyní v Dublinu zavolá bývalá 
kamarádka Lejla s prosbou, aby ji z Mostaru odvezla 
do Vídně. Je tam prý její od války nezvěstný bratr 
Armin. Během dlouhé jízdy napříč Balkánem k sobě 

znovu hledají cestu. Návrat domů vyplaví dlouho potlačované 
vzpomínky na dětství a dospívání ve válkou poznamenané zemi. 
Sara se nečekaně propadne do krajiny, v níž se osobní vzpomínky 
a prožitky prolínají s poválečnou balkánskou realitou.

KROTITEL SPLAŠENÝCH MYŠLENEK: 
KAREL ŠÍP (XYZ)
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 kilomet-
rů 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 pochopi-
telného a proniknutelného světa ortodoxních Židů v Jeruzalémě. 
A ve světě, o němž většina lidí neví vůbec nic, se snažil po letech 
zorientovat.

KNIŽNÍ  
NOVINKY

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
Naši milí čtenáři, 

je nám velkým potěšením vám sdělit, že vás loni bylo 1 704 
a navštívili jste  knihovnu více než 20 000krát. Mohli jste si 
vybírat z více než 28 000 titulů. Na novoroční pondělí během tří 
hodin jsme si popřáli štěstí a zdraví s 200 z vás. 

Začátkem nového roku jako obvykle nakupujeme do našeho 
knižního fondu audioknihy. Můžete se těšit na nejčtenější knihy 
roku 2022 ve zvukové podobě, např. Bílá voda, Aristokratka pod 
palbou lásky, Lov, Pavouk a další. Prosíme, věnujte vždy pozor-
nost piktogramu, který je u nabídky zobrazený. Knižní dokument 
má obdélníkový formát a malou knížku v pravém dolním rohu. 
Zvukový dokument má čtvercový formát a v pravém dolním rohu 
má sluchátka.

Z knihovního fondu bychom vám rádi připomněli knihu, jejíž 
autor žije v Praze. Situace, které prožil Frank Nekovář na vlastní 

kůži, jsou mnohdy tak napínavé, že jeho Afriku zemi 
voodoo není možné odložit dříve, než po dočte-
ní celé kapitoly. Přijal naše pozvání na autorskou 
besedu do Kulturně komunitního centra 23. února 
v 17.30 hodin. Prosím, využijte možnost si místa 
rezervovat online na našich webových stránkách či 
při návštěvě knihovny.   

Za kolektiv knihovny a KKC: 
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

SLIB: DAMON GALGUT (ODEON)
Název románu se týká slibu, který Rachel, matka 
rodiny Swartových, dala černošské služce Salome: 
stane se majitelkou domku, v němž na pozemku 
Swartových bydlí. Manžel umírající Rachel slíbí, 
že její slib splní. Slib však zůstává téměř 40 let 
nesplněn.

MATKA, JAKOU JSEM MOHLA BÝT: KERRY 
FISHER (IKAR)
Jako dítě Vicky nikdy neměla rodinu, jakou si 
přála. Její matka dávala přednost dvěma nevlast-
ním sourozencům a Vicky se pokaždé cítila jako 
páté kolo u vozu. Když na prahu dospělosti nikdo 
nepřišel ani na její promoci, slíbila si, že si vybu-
duje vlastní rodinu a vlastní život. Takový, který 

bude plný lásky a pozornosti, po které sama toužila. A tak když 
toho léta v Řecku potká Williama a neplánovaně s ním otěhotní, 
dohodnou se, že dítě společně vychovají a budou ho bezmezně mi-
lovat. Jenže jednoho dne, když jsou jejímu synovi dva roky, Vicky 
nechá Thea u tchýně, odjede a zpátky pro dítě už se nevrátí.

KOLO ČASU - VELKÉ HLEDÁNÍ: ROBERT 
JORDAN (LASER)
Legendární cyklus Kolo času pokračuje dru-
hou knihou. Mladík Rand má předurčeno stát 
se Drakem Znovuzrozeným. Jelikož je schopen 
ovládat jedinou sílu, musí zároveň prchat před 
Aes Sedai – ženami, jež dlouhá staletí stráží svět 
před podobnými muži. A k tomu všemu se znovu 

objevil Valerský roh, artefakt z dávných časů, který je schopen 
rozhodnout válku mezi Světlem a Temnotou. Podaří se jej Ran-
dovi a jeho přátelům získat dřív, než jej temní služebníci předají 
svým pánům?
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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. 

BEZPLATNÁ DLUHOVÁ PORADNA 
vedená Petrem Schneedörflerem

 každé pondělí od 12.00 do 16.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu:
728 310 005.

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 ÚNOR 2023
Zarezervujte si místo na našich akcích přímo na našem 
webu: https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-ko-
munitni-centrum/.

16. ÚNORA OD 18.30 DO 21.00 HOD.
Seminář: Projít stínem
Všichni bychom byli rádi celý život šťastní a zdraví, a přitom je 
to jako v pohádkách. Nejdříve musí hrdina projít údolím stínů 
nebo pokořit draka, aby se dostal k pokladu nebo princezně. 
I my máme úkol integrovat svůj stín, abychom z něho mohli 
čerpat sílu a dary života. 

V semináři budou použité 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.

23. ÚNORA OD 17.30 DO 19.30 HOD.
Zážitky z cest: Afrika země voodoo
Povídání Středoevropana, který se řízením osudu ocitl v Africe 
a snažil se tam podnikat i těžit zlato. Není to povídání turisty, 
který přijel na safari s cestovní kanceláří. Situace, které český 
inženýr a zlatokop Frank Nekovář prožil na vlastní kůži, jsou 
mnohdy napínavé. Poznáme zvyky lupičů pouště Tuarégů a život 
domorodců v subsaharské Africe, kde teploty ve stínu dosahují 

50° C. Setkáme se s čaroději náboženství voodoo, kteří dosud 
provozují, tak jako dávné generace před nimi, svoje kouzla a ritu-
ály a jimi ovládají život lidí, kteří tu žijí. 
O zážitky se s námi podělí Ing. Frank Nekovář.

28. ÚNORA OD 17.00 DO 19.30 HOD.
MACRAMÉ WORKSHOP: Hřejivý náhrdelník
Poslední únorový den bude patřit tvorbě něčeho krásného 
a praktického zároveň - vyrobíte si hřejivý šperk. Workshop je 
vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé, vše potřebné se naučí-
te na místě. Kromě výuky macramé na vás čeká drobné občerst-
vení, příjemná tvůrčí atmosféra a báječná relaxace!

Workshop vede Barbora Šmídová.

Informace na: www.bajasmidova.cz, 
sekce Workshopy a na telefonu:  777 570 756.



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2023 

VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

PROJEKT DARUJEME KROUŽKY DĚTEM
Rozhodli jsme se zapojit do projektu, který má za cíl pomáhat 
rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů za volnočaso-
vé aktivity. Projekt byl spuštěn Českou radou dětí a mládeže 
a umožňuje získat podporu ve výši až 2 000 Kč/dítě/pololetí. 
Je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají přídavek na 
dítě, příspěvek na péči či odměnu pěstouna / příp. příspěvek 
při pěstounské péči. Další skupinou, pro kterou je projekt 
určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza 
strpění nebo víza dočasné ochrany.

V současné době je spuštěna výzva na 2. pololetí školního 
roku, což znamená, že si můžete zažádat o příspěvek na druhé 
pololetí. Musíte se zaregistrovat na webu: www.darujemekrouzky.
cz a následně si v systému Aktivní město budete moci vybí-
rat z aktivit. Systém neslouží jako rezervační systém pro účast 
v kroužcích, používá se pouze pro převody peněz od ČRDM.
Všechny další potřebné informace najdete na webu: 
www.darujemekrouzky.cz.

KERAMICKÁ SOUTĚŽ
V listopadu jsme se zúčastnili prvního ročníku keramické 
soutěže, která byla pořádána DDM Praha 3 – Ulita. Do soutěže 
bylo posláno 403 keramik, takže konkurence byla veliká, ovšem 
postoupili jsme do užšího výběru. Až se k nám všechny výrobky 
vrátí, můžete se na ně těšit v rámci výstavy na chodbě, která 
bude k vidění až do konce února.

DÍLNIČKY
V únoru 25. 2. nás čeká Tiffany dílna. Jedná se o techniku, 
u které se pracuje se sklem a měděnou fólií. Umožňuje nám 
vytvořit si krásné šperky, dekorace do bytu a mnoho dalšího. 
Technika Tiffany měla velký úspěch na našich Vánočních díl-
ničkách, kde jste si mohli vytvořit menší šperk. Tak neváhejte 
a přijďte si vyrobit kouzelnou dekoraci ze skla na téma jarních 
motivů. Nemusíte se bát, po celou dobu se s jakýmkoliv dota-
zem můžete obrátit na naši zkušenou lektorku.

DÍLNA ŠITÍ
V sobotu 11. 3. se můžete těšit na dílnu šití, která bude probí-
hat od 10.00 do 14.00 hodin. Tématem bude jaro a Velikonoce, 
tak se zastavte vyrobit si pár dekorací pro váš domov.

PAPÍROVÁ DÍLNA 
Ve stejný den, tedy v sobotu 11. 3. od 14.00 do 18.00 hod., bude 
probíhat i Papírová dílna, kde se bude vyrábět album, deník 
pomocí Gelli plate podložky, což je kreativní pomůcka pro tzv. 
monotyp techniku. 

FLORBAL
Díky dlouhodobé spolupráci s klubem Orka jsme začali spolu-
pracovat i s dalšími florbalovými kluby jako Wizards, Butchis 
a Vosy. Naši hráči tak měli možnost zúčastnit jednodenního 
campu a pár z nich se dostalo i do výběru na mezinárodní 
turnaj ve Švédsku, který probíhal 3. - 9. 1. 2023. 

TANEČNÍ SOBOTA
V únoru, přesněji 25. 2., nás čeká Taneční sobota. Jedná se 
o jednodenní taneční soustředění, které je určeno dětem ve 
věku 7 až 9 let. Soustředění nebude zaměřeno na jeden kon-
krétní taneční styl, proto je určeno všem, bez ohledu na to, 

jakému tanečnímu stylu se věnují, nebo zda si půjdou tančení 
zkusit úplně poprvé. Důležité je, aby děti měly chuť se naučit 
něco nového.

Dále se můžete těšit i na sportovní či výtvarné aktivity.
Přijďte si s námi užít den plný zábavy a tance! Více informací k Ta-
neční sobotě najdete na našich webových stránkách: ddm-hp.cz.
 
TURISŤÁK 
Tento měsíc nás také čeká další Turisťák. V neděli 19. 2. vyrazí-
me do Staré čistírny odpadních vod v pražském Bubenči, která 
se v roce 2010 stala národní kulturní památkou. Tak vyrazte 
s námi prozkoumat tento významný objekt!
Více informací najdete na našem webu: ddm-hp.cz.  

LETNÍ TÁBORY
DOBRODRUŽNÝ TÁBOR
Hledáte na léto tábor, kde děti zažijí spoustu zábavy a dobro-
družství? V tom případě je Dobrodružný tábor (1. 7. – 9. 7.) 
ten pravý. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru a spoustu 
dalších menších her. Koupání v bazénu a sportovní aktivi-
ty také nebudou chybět. Ubytování v penzionu Rota Písečné 
(rota-pisecne.webnode.cz), kde budou mít děti k dispozici hřiště, 
bazén, brouzdaliště, prolézačky, minigolf, pingpongové stoly 
a další. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Strava je 
zajištěna formou plné penze a pitného režimu.
Tak neváhejte a vydejte se s námi na pobyt plný dobrodružství 
a zábavy! Přihlášení a vice informací na: www.ddm-hp.cz.

VÝTVARNÝ TÁBOR 
Dřímá ve vašem dítěti umělec? Rádo tvoří, maluje, ale ani tro-
cha sportu mu nevadí? Co takhle letní Výtvarný tábor? Tábor 
se uskuteční od 15. 7. do 29. 7. a budeme ubytováni v penzionu 
Rota Písečné, kde budou mít děti k dispozici hřiště, bazén, 
brouzdaliště, prolézačky, pingpongové stoly a další. Všechny 
pokoje mají vlastní sociální zařízení. Strava je zajištěna formou 
plné penze a pitného režimu.

Hlavní náplní tábora budou umělecké činnosti, ovšem nemi-
nou nás ani sportovní aktivity, procházky či koupání v bazénu. 
Pokud tedy tento tábor zní jako přesně dělaný pro vaše dítě, 
můžete ho přihlásit na našich webových stránkách, kde najdete 
i další informace: ddm-hp.cz.

ATLETICKÝ TÁBOR 
Nově v naší nabídce táborů mimo tradiční Sportovní tábor 
najdete i Atletický tábor. Je vhodný pro děti od 6 do 16 let 
v termínu 9.–15. 7. Ubytování bude zajištěno v penzionu Rota 
Písečné, kde budou mít děti k dispozici hřiště, bazén, brouzda-
liště, prolézačky, pingpongové stoly a další. Všechny pokoje mají 
vlastní sociální zařízení. Strava je zajištěna formou plné penze 
a pitného režimu.

Tábor je ideální pro děti, kterým není pohyb cizí a rády se 
učí novým věcem. Samozřejmě se můžou také těšit na spoustu 
táborových her, aktivit a koupání v bazénu.
Pokud vás tábor zaujal, více informací a přihlášení najdete na 
našich webových stránkách: ddm-hp.cz.

SPORTOVNÍ TÁBOR
Jako každý rok se můžete těšit i na Sportovní tábor, který se 
bude konat 29. 7. – 5. 8. Tábor je vhodný pro děti, které si 
užívají všechny různé druhy sportu. Jako v předešlých letech se 
tábor uskuteční v Holanech, které nabízejí spoustu možností 
pro různorodé sportovní aktivity. Přihlásit se můžete prostřed-
nictvím našich webových stránek: ddm–hp.cz.

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

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

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

Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,

máme velkou radost, že se opět může konat 
Maškarní bál a Zimní ples. Moc rády vás na 
něm i na dalších akcích potkáme.

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 do 31. 1.: 1 vstupen-

ka 120 Kč, rodinná (4 osoby) 420 Kč 
Od 1. 2.: 1 vstupenka 140 Kč, rodinná  
(4 osoby) 460 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
Nebo od 1. 2. i přes Goout.

HRAVÁ HERNA

vždy od 9.30 do 11.30 hod.

HURÁ NA NOČNÍK
1. 2. od 9.30 do 10.15 hod.

Nachází se vaše batole ve věku, kdy začí-
náte přemýšlet, jak ho naučit chodit na 
nočník dříve, než se naučí mluvit? Přijďte 
si o všem popovídat osobně s Růženkou.

Lektorka: Růžena Holcmanová
Cena: 100 Kč/rodina 

ZIMNÍ POHÁDKA
15. 2. od 9.30 do 10.00 hod.

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

Uvádí: Simona Doubravská
Cena: 100 Kč/rodina

AKCE PRO CELOU RODINU

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
14. 2. od 18.00 do 19.30 hod.

Přijďte na první keramické tvoření v tom-
to roce. Tentokrát si odnesete znamení 
zvěrokruhu. 
Nehodí se vám termín? 
Kupte si hlínu a tvořte doma.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

DODATEČNÉ ZÁPISY 
DO KURZŮ

na 2. pololetí 2022/23

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

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ MUMRAJ

7.–11. 8. od 8.00 do 16.30 hod.

Pro děti 3–8 let. Děti čeká celotýdenní 
hra se skřítkem Mumrajdou. Budeme 
také létat v závěsných sítích a na konci 
týdne si užijeme karneval a cestu za po-
kladem. Sourozenci vítáni.

Cena: 3.300 Kč (cena zahrnuje celodenní 
stravu a pitný režim)

PODPŮRNÉ SKUPINY

PRO MAMINKY, KTERÉ ZRADILA 
PSYCHIKA 
od 18. 1.

Máte dlouhodobě pocit, že je toho na vás 
moc a vaše okolí nechápe, co stále řešíte? 
V naší skupině naleznete podporu. Se-
tkání probíhají 1x za 2 týdny, ve středu 
od 16.00 do 17.30 hod. ve stálé skupině 
maminek.
Rezervujte si své místo přes formulář na 
webu nebo u Hanky: hana.hola@domum-
raje.cz 

Vstupné: 70 Kč (dítě můžete mít s sebou) 

VZÁJEMNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Vytvořila se skupina maminek, které si 
vypomáhají vzájemným hlídáním dětí. 
Chcete se dozvědět více nebo máte jasno 
a chcete se rovnou připojit? Napište Si-
moně: simona.doubravska@domumraje.cz

DOMŠKOLÁCTVÍ
Zvažujete, zda pro své dítě zvolit domško-
láctví? Jaká jsou jeho úskalí a jak to vše 
funguje? Jak si vzájemně můžete pomoci? 
Přidejte se ke skupině maminek, které 
toto téma zajímá. 
Napište Hance: hana.hola@domumraje.cz

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
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ZAJÍMAVOSTI Z VÝVOJE 
VEŘEJNÉ SPRÁVY V PRAZE 
PO ROCE 1990 – 3. ČÁST
Pokud jde o správní obvody hlavního 
města Prahy po roce 2021, skončili jsme 
u pořadového čísla 15. To, že naše Horní 
Počernice dostaly v novém uspořádání 
kulaté číslo „20“, to jistě nemusím niko-
mu připomínat. Ale jak je to se zbývající-
mi čísly ze série 16–22. 

S číslem 16 dnes existuje bývalá obec 
na západní straně Prahy – Radotín. Ale 
nejen to, do jejího správního obvodu patří 
i městské části Praha – Lochkov, Velká 
Chuchle, Lipence a také Zbraslav, která 
byla ve své bohaté a významné historii 
jeden čas i okresním městem s vlastním 
okresním soudem a dalšími pravomocemi. 
Číslo 17 nese městská část Praha – Řepy 
s další městskou částí – původní obcí 
Zličín. Číslo 18 má na severním okraji 
metropole městská část Praha – Let-
ňany s počtem obyvatel blížícímu se ke 
dvaceti tisícům, dále Městská část Praha 
19 – Kbely s původně podřazenými ještě 
většími Čakovicemi. Čakovice pak byly 
později, vcelku podle obecné, nikoli 
„politické“ logiky, přiřazeny ke správní-
mu obvodu Praha 18 – Letňany. Správ-
nímu obvodu Praha 19 – Kbely zůstaly 
další připojené obce, prakticky v našem 
sousedství – Vinoř a Satalice. Na východ 
od nás je správní obvod s číslem 21. Jeho 
sídlo je v městské části Újezd nad Lesy 
a státní správu vykonává pro městské části 
Běchovice, Klánovice, a Koloděje. Posled-
ní správní obvod hl. m. Prahy nese číslo 
22, jeho sídlo je v městské části Praha - 
Uhříněves a státní správu vykonává i pro 
bývalé obce – dnes městské části Benice, 
Kolovraty, Královice a Nedvězí. 

Závěrem k této části považuji za nutné 
vysvětlit, co se skrývá za kompetencemi 
nových správních obvodů, co je to přene-
sená působnost, čím se rozumí „veřejná“ 
správa a další záludnosti uspořádání všech 
potřebných úkonů, které občan hlavního 
města Prahy, neboť Praha je dle zákona 
především „obcí“, ke svému životu potře-
buje. Správní obvody hl. m. Prahy s čísly 
1 – 22 vykonávají pro svěřené oblasti hlav-
ního města následující úkony státní správy: 

∙  funkce stavebního úřadu podle stavební-
ho zákona – poměrně široké pravomoci – 

od rozhodnutí o umístění stavby k vlast-
nímu povolení stavby, změny užívání, 
kolaudace, přestupky proti stavebnímu 
řádu, reklamní zařízení atd.

∙  funkce na úseku matriky, osobních 
dokladů, evidence obyvatel, přestupkové 
agendy, občanské obřady atd. 

∙  úkony pro živnostenské podnikání
∙  úkony v oblasti sociálního zabezpečení 

(v dělbě se státní správou vykonávanou 
příslušnými úřady práce) 

∙  úkony v oblasti životního prostředí 
a dopravy, mj. rozhodování o kácení 
dřevin a náhradní výsadbě, zřizová-
ní a rušení účelových komunikací, 
záležitosti odpadů, vodního a lesního 
hospodářství atd.

Statut hlavního města Prahy (navazující 
na zákon o hlavním městě Praze) pak 
může kompetence správních obvodů Pra-
hy ještě rozšířit, nebo naopak omezit. 

Přenesenou působností správních obvo-
dů je tedy výkon státní správy delegovaný 
do působnosti samospráv. V praxi to 
znamená, že např. na úřadu naší městské 
části existuje Stavební nebo Živnostenský 
úřad, který poskytuje služby státní správy 
na těchto úsecích nezávisle na vůli zdejší 
samosprávy. Jak to funguje v reálním 
životě, do toho se nechci pouštět, posuďte 
sami. Pokud bych měl za úkol objasnit či 
naopak zatemnit zrcadlo té veřejné správy, 
které akty skutečně občan téměř denně 
potřebuje, pak použiji pro většinu z nás  
„nestravitelný“ rastr všech úkonů veřejné 
správy pro občana jedné z městských částí 
Prahy, záměrně použiji příklad z opačného 
konce Prahy. 

Tak například vlastník rodinného 
domku a jednoho souvislého pozemku, 
nedávno přerušeného dálniční přípojkou, 
v katastrálním území bývalé obce Tře-
bonice, může mít teoreticky svou půdu 
na území městských částí Zličín, Praha 
13 či Řeporyje, přičemž ve zličínské části 
spadá do správního obvodu Prahy 17, ale 
samosprávy městské části Řeporyje. Pak-
liže něco závažného provede, vyšetřovat ho 
bude policie správního obvodu Policie ČR 
Praha II, na poštu si dojde v Řeporyjích, 
důchodové pojištění a daňové záležitosti 

bude vyřizovat na pracovišti OSSZ a FÚ 
Praha 5 a tam se také bude soudit, pokud 
ovšem nebude ve sporu s Městskou částí 
Praha 17, pro kterou je místně příslušný 
obvodní soud v Praze 6. Prosím, berte 
tento výčet s rezervou! 

Závěrem bych se rád vrátil k datu  
1. 7. 2001, kdy byly nové správní obvody 
zřízeny a jejichž uspořádání prakticky 
bez větších změn funguje v Praze dodnes. 
V Horních Počernicích bylo toto datum 
spojeno nejen s významným, ale dlužno 
říci i slavným okamžikem. Městská část 
tehdy dokončila rekonstrukci a rozšíření 
obecního domu na hlavní počernické 
křižovatce podle návrhu arch. Dandy, 
a tak se tento počin prakticky „srovnal“ 
s rozšířením pravomocí úřadu městské 
části o nové kompetence nového správní-
ho obvodu. Však také k tomuto datu bylo 
vydáno mimořádné číslo našeho Horno-
počernického zpravodaje, z jehož obsahu 
vyjímáme tehdejší složení zastupitelstva 
městské části: Ing. Hubert Antes, Ing. 
Petr Bechyňák, JUDr. Miloslav Blaho-
vec, Mgr. Josef Černý, Jaroslav Douša, 
Miroslav Franěk, Otakar Horký, Jana 
Hořínková, Ing. Jindřich Jukl, Tomáš 
Kádner, Ing. Lubomír Kočiš, Ivan Liška, 
Ivana Mazouchová, Bohumil Moravec, Jan 
Moravec, Petr Novosád, Karel Profant, 
Jiří Pína, Ing. Libor Pína, Ing. Josef Pitt-
ner, Ing. Jaromír Podroužek, Václav Růth, 
Bohumil Rygel, Ing. Josef Straka, In.g 
Pavel Švehla, Mgr. Květoslava Valchařová 
a PhDr. Luděk Vrána.

Poděkováním všem, kteří se o tento 
významný akt zasloužili, od všech jmeno-
vaných zastupitelů naší městské části až 
po tehdejší radní hlavního města Prahy, 
kteří tuto zásadní změnu v uspořádání 
kompetencí a decentralizaci veřejné správy 
hlavního města Prahy iniciovali a také 
prosadili, zpravodajství  z historie vývoje 
veřejné správy v našem hlavním městě 
Praze končím. Příští číslo věnuji „puto-
vání s pražským uličníkem“, neboli se 
zastavíme u pojmenování ulic a veřejných 
prostranství v Horních Počernicích, jejich 
původu a některých zvláštností.

Ivan Liška, kronikář 

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



28 | 29

Pane, kéž jsem na straně zastání, kéž ví-
tám dobrý řád, kéž rozhořčení nahradím 
sebereflexí, kéž únavu přikryje laskavost, 
kéž urážku přetavím v humor. A kéž tomu 
všemu sama mu dávám prostor –  
i v aktuálních rozhovorech, v zítřejším 
rozhodování, v dnešním posuzování lidí a věcí. 
A bude-li mi těžko, zastaň se mne, prosím… 

Od pradávna je únor časem tak nějak 
nedostatkovým. Časem, kdy docházejí 
zásoby zeleniny i paliva, časem, kdy je 
ještě pořád dost tmy a lehce spadneme do 
malomyslnosti… Někdo tento nejkratší 
měsíc využije k tréninku životosprávy 
(podporu nabízí třeba Suchej únor), ně-
kdo se zachumlá do deky, někdo do svých 
myšlenek, někdo vyrazí na plesy. Někteří 
křesťané se vedle toho v druhé půlce mě-
síce ponoří do postní doby, šestitýdenní 
přípravy na Velikonoce. 

V kostele se pak častěji čtou texty, které 
pomáhají hledat nápravu, které někdy 
dokonce přinášejí rozsudek nad tím, co je 

zlé, co nevede k životu, co bychom měli 
nechat za sebou, kde bychom měli hledat 
obrat a novou cestu. 

Rozsudek nad těmi, kdo si přisazovali, 
když jejich bratři byli na kolenou. 
Rozsudek nad těmi, kdo rabovali. 
Rozsudek nad těmi, kdo se opájeli cizím 
trápením. 

Rozsudek nad těmi, kdo zneužili svoji 
převahu. Rozsudek nad těmi, kdo si vy-
chutnali zadostiučinění, když odvěký rival 
dostal na frak.

Rozsudek – i nad námi zneužitou mocí 
i nad našimi politicky přimhouřenýma 
očima i nad našimi energetickými a zbro-
jařskými a potravinářskými zájmy.

Rozsudek nad mojí levnou elektronikou 
a dětmi vyráběným oblečením. Rozsudek 
nad mým „to máš za to“ nebo „to je jejich 
mínus“.

Jsem si tím jistý, protože nová výstavba 
Bytové domy Čertousy sem nic dobrého 
nepřinese. Nechápu, jak mohli radní 
a koalice v prosinci schválit Smlouvu 
o spolupráci při vybudování dopravní 
a technické infrastruktury se společností 
Čertousy, a. s.? Smlouva je podmíněná 
tím, že budou stavět. 

Nezajímá je snad, co pro Čertousy 
další výstavba bude znamenat? A to jsme 
se spolu s kolegy ze spolku Za zelené 
Čertousy s některými z radních i setkali, 
abychom jim situaci u nás vysvětlili a po-
žádali je o pomoc. Je to ale jako házení 

Samotnou mě někdy leká, když takové 
slovo zní a když zjistím, kde všude mě tla-
čí bota. Ale zároveň to přímé slovo přináší 
šanci k osvobození. Co po takovém soudu 
zbyde?

Třeba naděje pro všechny okřikované.
Zastání pro ponižované. 
Podaná ruka těm, kdo jsou na kolenou. 
Odškodnění pro okrádané.
Životní prostor pro ty, kdo museli opustit 
své domovy. 
Vítězný křik těch, kterých si dlouho ni-
kdo nevšiml. Hostina pro ty, kdo přichá-
zeli zkrátka. 

Bude to pro mne úleva, nebo hořká 
pilulka? Bůh suď! Ale prosím, raději 
milosrdně.

Alžběta Hanychová, 
farářka Českobratrské církve evangelické

DOPISY ČTENÁŘŮ

hrachu na zeď! Nová výstavba pro Čertou-
sy znamená 140 bytů a ubytovacích jed-
notek. Řeší se už od roku 2014. Stavebník 
dosud nebyl schopný dodat požadované 
dokumenty! Měl snad málo času?

Jen pro informaci: Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy k záměru Bytové 
domy Čertousy už 8x vydal negativní 
stanovisko!!! Náš Stavební úřad vydal 
rozhodnutí o zastavení územního řízení. 
V roce 2021 Povodí Labe poslalo vyjád-
ření, že jakékoli připojení další případné 
čističky do Jirenského potoka nepřipadá 
v úvahu! Ing. arch. Danda tuto informaci 

LIDÉ V ČERTOUSÍCH 
JSOU ZTRACENÍ!

zatajil. Ale naši radní a koalice si stejně 
jedou svoje. Asi mají dojem, že o všem teď 
rozhodují sami.

Při větším dešti u nás není kam dát 
vodu z čističky, není kam dát vodu ze 
střech. Jak naprší 11 cm a více, Čertou-
sy plavou. Máme s tím zkušenost! Voda 
z čističky se valí do ulic a do zahrad, 
včetně výkalů a toaletních papírů. A to 
všechno máme u svých domovů. Je třeba 
změna projektu, ale na to nikdo nemyslí.

František Vondráček, 
Spolek Za zelené Čertousy

ROZSUDEK
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ZAVÍRÁNÍ VÁNOC
Příchodem Tří králů  se uzavírá období Vánoc. Na Chvalskou tvrz dorazili Tři králové 
v neděli 8. ledna, aby se poklonili Marii, Josefu i malému Ježíšovi a přinesli mu své 
dary. Za přihlížení stovek lidí dorazili před Ježíška po 14. hodině, jejich příchod do-
provázel zpěv dětských pěveckých sborů Pramínek a Beránci z počernické Rokytky.



ROZHOVOR

Existuje jednotný recept na řešení 
dluhů? 

Ten bohužel neexistuje. Někdy nalez-
neme řešení v práci s exekucemi, jindy 
je řešením insolvence, tedy oddlužení. 
V dalších případech stačí změna rodinné-
ho nebo osobního rozpočtu, konsolidace 
půjček, doplnění příjmu nebo pomoc od 
státu. Jednorázová nebo na delší dobu. 
Kolik dlužníků, tolik způsobů řešení.    

Pro koho je určena Dluhová poradna? 
Dluhová poradna je určena pro všechny, 

kteří se dostali do dluhů nebo mají obavu, 
že by se do nich mohli dostat z důvo-
du aktuálních problémů, které mají, 
nebo očekávají. Stejně jako mnoha 
dalším negativním zkušenostem 
v životě, tak i dluhům se dá úspěšně 
předcházet. Jakékoliv odkládání řeše-
ní problému totiž vždy danou situaci 
jen zhorší. Nikdy ji nevyřeší. 

S jakými problémy se na Vás lidé 
nejčastěji obrací? 

Nejčastěji se našimi klienty stávají 
osoby, které jsou již zadlužené, mají 
exekuce a celý život se jim díky tomu 
začal hroutit nebo již zhroutil. Často 
bývá prvním spouštěčem pro řešení 
dluhů návštěva exekutora u nich 
doma. Zavolají a chtějí okamžitě po-
moci. Bohužel v takovém okamžiku 
už můžeme dopad jejich zadlužení jen 
mírnit a řešení trvá poměrně dlouho 
a je náročné. I tak je ale důležité začít. 

Kontaktují nás dále také klienti, kteří 
se zadlužovat začínají a ještě mají snahu 
se na dluhové dno nepropadnout úplně. 
V menšině jsou pak případy, kdy se na nás 
obrátí klient, který se zatím do dluhů ne-
dostal, ale ví, že to brzo nastane. V tako-
vých případech se dá samozřejmě zachrá-
nit opravdu mnoho a často stačí upravit 
domácí rozpočet a dalšímu zadlužení se 
tak vyhnout.   

Mění se teď okruh lidí, kteří žádají 
o pomoc? 

Dalo by se říct, že se jedná o stále 
stejnou skupinu a běžné druhy dlužníků. 
Začíná ale přibývat těch, kteří se dostávají 
do dluhů díky skokovému zdražení energií 

nebo potravin. Pro některé bylo aktuál-
ní zdražení tím posledním, co chybělo, 
aby se do dluhů dostali. Pro další je to 
začátek období, kdy vědí, že už to dlouho 
nezvládnou.    

Je lepší, když člověk přijde co nejdříve, 
než se do dluhů úplně zaplete? Může Vás 
vyhledat už v době, kdy si jen neví rady 
a ještě mu dluhy nevznikly? 

To je samozřejmě to nejlepší. Stejně 
jako mnoho dalšího i dluhy je ideální 
řešit co nejdříve. Opravdu i tady platí, čím 
dříve, tím lépe. Jakékoliv otálení přináší 

další problémy, narůstání úroků, pokut, 
penále a samozřejmě další dluhy. Dá se 
říci, že každý den se počítá. Proto radíme 
dlužníkům neotálet a přijít co nejdříve.  

Jsou nějaké případy, které nedokážete 
vyřešit? 

Největší problém je u případů, kdy 
dlužník sice ví, že má dluhy a musí je ře-
šit, ale on nechce. Nechce si svůj problém 
přiznat, nechce se v ničem omezit, chodit 
do práce nebo práci změnit. Hledá vinu 
jen u ostatních a ze svých problémů viní 
jen všechny ostatní. V takových případech 
je velice těžké pomoci, protože nejdříve 
musíme dlužníka přesvědčit, že to spo-
lečně zvládneme. A to se ne vždy podaří. 
Kde není vůle, není často ani řešení.  

Jakou odezvu mělo u Vašich klientů 
například Milostivé léto? 

Milostivé léto proběhlo ve dvou eta-
pách. V roce 2021 a 2022. Nemělo takový 
úspěch, jak se předpokládalo, ale určitě 
mnoha lidem pomohlo. Bylo by však po-
třeba změny dělat koncepčně a systémově, 
protože jen tak můžeme problém značné 
zadluženosti některých skupin obyvatel-
stva vyřešit mnohem efektivněji a dříve. 

Pro Pražany jsou i další možnosti pomo-
ci jako například úhrada obědů pro děti 
ve školách nebo Deštník proti drahotě. 

Jak efektivní je tato pomoc? 
Možnosti pomoci jsou i pro obyva-

tele dalších regionů. Některé druhy 
pomoci přicházejí na regionální úrov-
ni a jiné na státní. Někdy je složité se 
v nich orientovat a v tom pomohou 
právě Dluhové poradny, nebo sociální 
kurátoři na obcích. Je však potřeba si 
uvědomit, že jednorázové pomoci ne-
jsou určené na řešení celkové situace 
dlužníka. Mají pomoci v konkrétních 
chvílích s konkrétním problémem, 
ale vždy má následně dlužník řešit 
svůj problém jako celek. Hledat pří-
činy a ty odstraňovat.  

Jsou lidé, kteří pomoci i zneužívají? 
Bohužel ano. A není jich málo. 

Nejhorší na tom je, že pak odebírají 
čas a peníze těm, kteří by této po-
moci využili mnohem lépe, vážili si jí 

a jejich problémy by to vyřešilo.  

Jaká jsou kritéria pro Vaši pomoc? 
Bude to znít asi jako klišé, ale hlavní 

kritérium je, aby klient opravdu pomoct 
chtěl. Aby chtěl změnit svůj život a byl 
tedy ochotný pro to něco udělat.  

V jaké dny budete působit v Horních 
Počernicích? 

V Horních Počernicích budeme pravi-
delně od 6. února. Bude to vždy v pondělí 
mezi 12. až 16. hodinou v místní knihov-
ně. Na schůzku je potřeba se objednat 
telefonicky na čísle 728 310 005. 

Lenka Bartáková, 
redaktorka

Dostat se do dluhů může být snadnější, než si možná myslíte. Jakmile se začne roztáčet 
dluhová spirála, je z ní těžké najít cestu ven. Nicméně nic není neřešitelné, pokud opravdu 
chcete problémy řešit. Jak zatočit s dluhy vám pomůže Dluhová poradna, která od února 
začíná působit v Horních Počernicích. Petr Schneedörfler, předseda spolku Lighthouse, 
vám zde zdarma poradí, jak efektivně se svými dluhy bojovat.

ŘEŠIT DLUHY JE POTŘEBA  
CO NEJDŘÍVE
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Kdy jste měl své první vystoupení?
Již od mala jsem věděl, že chci hlavně 

cestovat. I když jsem vystudoval střední 
školu chovatel cizokrajných zvířat, táhlo 
mě to ke kumštu.  V době komunismu 
jsem začal vystupovat v zahraničí s žon-
glérským vystoupením.

Píšete o sobě, že jste bavič, břicho-
mluvec, moderátor, kapsář a kouzelník. 
Zaujal mě ten kapsář, můžete nám 
k tomu říci víc?

To je ale jen na scéně. Když pracujete 
na lodích a cestujete, potřebujete mít 
s sebou co nejméně rekvizit. Zároveň 
čím víc minutáže na scéně máte, tím lépe 
jste ohodnocení a máte privilegium jako 
například kajutu s balkónem. Spoustu let 
jsem si říkal, jak je těžké neustále převážet 
obrovské kufry, když kapsář vlastně jen 

tahá lidi na scénu a v rámci show je okrá-
dá. Každý stát má 50 kouzelníků a z toho 
dejme tomu tři jsou dobří. Ale dobrých 
kapsářů máte jen pár na světě.

Začátky nebyly jednoduché, chce to 
velkou kuráž a umět improvizovat. Ono 
musíte i dobře vychytat, kdo na tento styl 
humoru je a kdo ne. Každý člověk je jiný, 
a ne každý to snese. Ale třeba Asiaté tento 
typ zábavy zbožňují.

Kde jste se učil kapsářství?
Nakoupil jsem si všechny knížky a vi-

deokazety z internetu, co natáčeli profesio-
nální kapsáři – baviči a podle toho se učil. 
To kapsářství je velká improvizace, člověk 
se pak hodně učí za pochodu. Vždy, když 
jsme byli v Palermu, tak se vrátil na loď 
někdo okradený, a tak jsem předem dával 
přednášky na prevenci kapsářství. 

A věnoval jste se i chovu cizokrajných 
zvířat?

Vždy jsem miloval zvířata, ale po škole 
jsem zjistil, co vše to obnáší. To je mít 
úvazek na celý život, nemůžete cestovat 
a mým snem bylo právě to cestování. 

S žonglováním jsem vyhrál spoustu 
mezinárodních cen, a to mi otevřelo dveře 
do show světových úrovní. 

Kde byl ten zlom, který vám otevřel ty 
dveře?

Jako sportovci mají olympiádu, mist-
rovství světa, tak kumštýři mají festivaly. 
Jeden z festivalů Cirkus zítřka je taková 
naše olympiáda, které se účastní ti nejlep-
ší artisté z celého světa. Já jsem tenkrát 
v devadesátém roce vyhrál stříbro, a než 
jsem došel do šatny, tak u mě byl agent 
z Mouline Rouge.

Procestovat celý svět několikrát dokola je snem mnoha lidí. Zdeněk 
Polach však svůj sen proměnil ve skutečnost a coby převážně žonglér, 
iluzionista, břichomluvec či kapsář prožil dvacet let na lodi, kde i spolu 
se svou ženou Šárkou vystupoval, vychovali na ní dva syny a plánuje se 
na ni vrátit i se svou dcerou. Našim čtenářům je ale znám hlavně jako 
břichomluvec ze soutěže Česko Slovensko má talent.

DVACET LET NA LODI
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Takže jste hned po soutěži nastoupil do 
Mouline Rouge?

Hned ne, trvalo to necelé dva roky. Me-
zitím jsem projel celou jižní Afriku a část 
Evropy. V Mouline Rouge jsou produkce, 
které trvají 2, 4, 6 let, podle toho, jak se 
líbí divákům. Pokud se někomu nestane 
úraz, tak se čeká, až doběhne produkce. 
Asi po roce a půl mi zavolali a já tam 
odjel. V devadesátém roce jsem byl první 
český sólista v Mouline Rouge. Výhodou 
je, že mi přišlo hodně nabídek a já si mohl 
vybírat, kde chci být. 

Když jsem byl mladý, měl jsem mety, 
bud dělat v Americe nebo v Mouline 
Rouge apod. To se mi splnilo a já si užíval 
cestování po celém světě. Kromě Kanady, 
Grónska a Aljašky jsem procestoval úplně 
celý svět.

Po svatbě s Vaší ženou Šárkou 
jste společně začali vystupovat 
s kouzelnickou show. Co bylo 
vaše vrcholné číslo a jak dlouho 
jste vystupovali?

Ještě čtyři roky dojíždě-
lo žonglování, kde jsem měl 
sedmiminutové vystoupení. 
V tomto oboru je jasná hierar-
chie a s krátkým vystoupením 
jsem byl jen předskokan. Ale já 
chtěl postoupit výš, a proto jsme 
se rozhodli, že zkusíme kouzlení, 
respektive iluze. Tatínek manžel-
ky byl kouzelník, takže k tomu 
měla také blízko, a tak jsme 
od roku 98 vystupovali na lodi 
společně. 

Jak dlouho jste zůstávali na lodi?
To bylo vždy různé. Nejdelší 

dobu jsme byli 23 měsíců, větši-
nou to ale bylo 11 měsíců a pak  
3 týdny volno. Oba naši synové 
na lodi vyrostli.

Jaké byly výhody a nevýhody 
života s dětmi na lodi?

Myslíme, že to mělo většinou 
jen výhody. Procestovali s námi 
celý svět, naučili se skvěle jazyky, 
poznali spoustu lidí, ale zase jim 
chyběli jejich vrstevníci nebo 
třeba domácí zvířátko. 

A jak jste s nimi zvládali školu?
Moc nám pomáhaly učitelky ze školy 

Ratibořická, s nimiž jsme byli v kontaktu. 
Radily nám, jaké metodiky si máme vzít 
s sebou atd. Díky nim to bylo opravdu 
snazší. S lodí se pluje obvykle v noci 
a každý den zakotvíte u nějakého města, 
a to si jdete prohlédnout. Podle toho 
jsme přizpůsobili také náš denní program 
a učení s dětmi.

Jak jste zvládali tak dlouhé odloučení od 
rodin?

Šárka: Je to od povahy člověka, někdo to 
zvládá lépe, někdo hůře. Mně chyběli ro-
diče, sestry, kamarádi. Je to jako se vším, 
vše má své pro i proti.

Procestovali jste celý svět, ve které zemi 
se vám líbilo nejvíce a ze které jste se 
naopak velmi rádi vrátili domů?

Za mě je nejkrásnější Nový Zéland. 
Tam se moc rád vracím, lidé jsou tam 
hrozně milí, skvělá kultura. Naopak nej-
raději jsme se vraceli ze severní Afriky.

Šárka: Čím víc jsme cestovali, tím víc 
se mi líbí Praha. Kdykoliv a kdekoliv jsme 
byli a někdo slyšel, že jsme Češi, tak hned 
básní o Praze. Je to opravdu tak krásné 
město. Všude v kajutě jsme měli plakáty 
Prahy, dcera chodí na tanečky v centru 
Prahy, a tak se teď každý trénink prochá-
zíme v centru a pořád je zde co objevovat. 

Jak jste vlastně na té lodi žili?
Byly to vždy obrovské lodě, kde bylo 

například kolem 1 500 - 2 000 lidí jen 
z posádky. Hostů bylo kolem 3 500. Je 
tam opravdu velké vyžití pro děti, kde 
child care zóna měla například celé jedno 
patro a staralo se o ně 15 děvčat. Tím, že 
jsme měli svoje show, tak jsme měli statut 
pasažéra a měli jsme dvě kajuty, takže děti 
měly svou a my také. Často se konají mee-
tingy, kde se školí opravdu na vše a pořád 
dokola. Každý ví, co znamenají tajná hesla 
v rozhlase a co mají dělat, aby nevznikla 

případná panika u lidí. Máte za lidi a je-
jich bezpečí a pohodlí zodpovědnost. 

Zažili jste někdy situace, kdy jste se 
opravdu báli o život?

No několikrát. Například tehdy, když 
bylo tsunami, tak jsme zrovna připlouvali 
na Phuket. Byla noc a my měli zrovna 
po představení, když kolegové říkali, 
abychom zapnuli televizi, že je nějaká 
vlna. My jsme na lodi nic necítili, ale 
kapitán říkal, že nás to zhouplo. Kdyby to 
přišlo o chvíli později, tak už byl i pro nás 
malér. Od té doby se změnila pravidla pro 
kotvení velkých lodí. Museli jsme kotvit 
ještě mnohem dál od pobřeží, než tomu 
bylo dříve. Po třech měsících jsme zase 
dorazili k Phuketu a viděli tu zkázu. Tam, 
kde jsme chodili po pláži, kde jsme měli 
přátele, všude byly jen trosky. Bylo to 

opravdu strašné. 
Šárka: Taky jsme jednou byli 

zrovna ve Středozemním moři 
a už byl konec letní sezóny 
a měli jsme ráno letět domů. 
Ještě nám ale přidali cestu do 
Tunisu na jedno představení. 
My byli v kabině, jedno dítě 
bylo v divadle a druhé v dět-
ském koutku. Najednou se 
loď tak strašně naklonila, že 
jsme nebyli schopni ani stát. 
Nevěděla jsem, zda jsou děti 
v pořádku a jak se za nimi do-
stanu. Bylo to opravdu strašné. 
Všude černo, blesky, hrozná 
bouře. Pak se to ale naštěstí 
nějak vyvážilo a loď se vrátila. 
Ale byl to tak strašný zážitek, 
že ještě domů jsem přiletěla 
úplně zelená.

Když jste prožili 20 let na 
lodi, máte spoustu přátel po 
celém světě a jednou jsme se 
bavili s inženýry, kteří měli na 
starost chod motorů a asi 14 
dní před touto událostí nám 
řekli, že nefungují stabilizá-
tory. Obávali jsme se, co to 
je a oni řekli, že můžeme být 
v klidu, že to je malér jen 
při bouřce. No a přišla tato 
bouřka…

Nebo pak u Tchaj-wanu bylo 
počasí tak špatné, že po večeři 

přišel kapitán s tím, že nás nenechají ani 
kotvit a museli vyhnat všechny lidi z lodě 
ven. Bylo to hodně nepříjemné, ale zvládli 
jsme to.

V Malajsii jsme se zrovna člunem pro 
asi 150 lidí vraceli na loď, když se člun 
začal strašně hýbat. Nejdřív to tak drama-
ticky vůbec nevypadalo, děti z toho měly 
srandu, ale najednou začalo být opravdu 
zle. Lidé kolabovali, byl tam i infarkt, 
musel přiletět vrtulník, který spouštěl 
klece, do nichž se nakládali nemocní. Ten 
kilometr k lodi jsme jeli asi dvě hodiny. 
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Jedna kolegyně z personálu po tomto 
zážitku byla dva týdny v neschopnosti. 
Příroda se nikdy nemůže podcenit. Když 
vidíte, že moře je jako sklo, tak to je klid 
před bouří, to jsme přesně pochopili, co 
to rčení znamená.

A s mořskou nemocí jste se také potý-
kali?

Měli jsme mořskou nemoc, na to si 
nezvyknete. Někdo je na to citlivější víc, 
někdo ne. Mnohokrát jsme měli kýble za 
sebou na scéně a představení se muse-
lo krátit na plán. Musíte si ideálně vzít 
tabletku dříve, než to začne houpat. Jenže 
někomu pomáhají jen takové tabletky, po 
nichž jste zase malátnější, a to nemůžete 
vystupovat, takže to bylo těžké někdy 
ukočírovat.

Máte tři děti. Jde někdo ve vašich šlépě-
jích?

Starší syn taky žongluje, procestoval 
celý svět a dnes je v největší produkci 
v EU. Mladší syn chce jít na vysokou 
školu a ten spíš zůstane tady. Dcerka je 
zatím malá, uvidíme, jakou cestou se 
vydá. Pro nás je důležité, aby děti dělaly 
něco, co milují, co je bude bavit a v čem 
budou šťastné.

Byla s vámi i dcera na lodi?
Ta ještě ne, ale teď v létě bychom s ní 

chtěli vyrazit. Ono se to tak sešlo, že jsme 
si řekli, že s lodí už končíme. Manželka 
přišla do jiného stavu a po čtyřech letech 
jsme se rozhodli, že se na loď vrátíme, 
jenže do toho přišel covid. Já měl štěstí, že 
jsem jako jeden z mála celý covid propra-
coval. Na světě jezdily asi jen čtyři lodě, 

jinak vše bylo zastaveno. Hodně jsem pra-
coval v Asii. Jelikož mluvím dobře devíti 
jazyky, tak o práci nouze nebyla. Dokonce 
jsem ji měl více než předtím. Hodně 
jsem vystupoval v Číně, tak jsem se učil 
čínsky, ale to bylo opravdu náročné. Na 
začátku jsem propotil košili. Pak už se to 
ale zlepšovalo, rozuměli mi a já pochopil, 
co oni vyžadují. Ona každá země má svůj 
specifický humor.

Vy jste se u nás nejvíce proslavil s Matý-
skem při účasti v soutěži Česko Slovensko 
má talent. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Na soutěž vzpomínám moc rád. Já jsem 
blázen, který jde do všeho. Střílím dřív, 
než zamířím a tam mi to vyšlo. Starali 
se o nás hezky, bylo to příjemné. I když 
se 30 let pohybuju v tomto prostředí, tak 
musím říct, že je to náročné. Ale mně to 
tam sedlo. Já jsem to ráno vstal správnou 
nohou a měl jsem štěstí. Mám kamarády, 
ke kterým vzhlížím, na lodi mají standing 
ovation a třeba v britském Talentu dostali 
hned 3x ne a prolítli, ani neví jak.  

Co vám tato soutěž přinesla?
Určitě to, že si díky tomu můžu dovolit 

být doma a vydělávat peníze břicho-
mluvectvím. Mám tady vyprodaná před-
stavení. Tohle je ale taková má splněná 
meta. Hrajete na všech kontinentech, ale 
dokud si lidi nekoupí vstupenku jen na 
vaše představení, tak to není kompletní. 
Je nádherné, když lidé přijdou jen na vaše 
vystoupení, je to takový můj splněný sen, 

za který jsem vděčný. Mně se to podařilo 
a ve svých 54 letech můžu být spokojený. 

Teď máte turné po Čechách, pak se tedy 
zase vrátíte na loď?

Na loď se chci stále vracet, já to prostě 
miluju. Pro mě není angažmá, na které 
bych se netěšil. Do března máme šňůru 
tady v Čechách a pak bychom na pár 
měsíců chtěli na loď. Příští rok zase turné 
v Německu. Náš rybníček je příliš malý 
a nechci, aby tady bylo „přepolachováno“. 
Toho bych se nechtěl dočkat.

Jak dlouho jste se učil břichomluvectví? 
Já se ho učím pořád. Pořád si ho 

zkouším. Začal jsem v kabině asi 13 let 
zpět před zrcadlem. Musíte se profackovat 
nezdarem, který zákonitě musí přijít. Je 
to proces, který nikdy nekončí, a já se 
snažím, aby si lidé řekli, že to bylo dobrý.

S Matýskem budete vystupovat i v Hor-
ních Počernicích a to 26. února.

Po kolikáté ve své rodné městské části 
vystupujete?

Už podruhé, byli jsem tady před co-
videm, bylo vyprodáno a bylo to skvělé. 
V Počernicích bydlím od čtyř let a do 
tehdejšího kina jsem chodil jako malý 
kluk, takže bylo skvělé hrát právě v našem 
divadle. Potkal jsem na představení lidi, 
které jsem léta neviděl, což bylo velmi pří-
jemné a moc se na další vystoupení těším.

Lenka Bartáková, redaktorka
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Rokytka v letošní sezóně zažila od začátku 
školního roku opravdu mnoho překrás-
ných akcí a zážitků, o které bychom se 
s vámi, čtenáři, rádi podělili. 

Vše začalo v září, kdy jsme byli velmi 
mile překvapeni velkým zájmem nových 
zpěváčků a naše řady se postupně roz-
rostly na více než 140 dětí. Máme z toho 
obrovskou radost! To s sebou ale přineslo 
také velkou změnu, kdy jsme narychlo ře-
šili otázku zkušebny, do které bychom se 
s dětmi z přípravných oddělení Beránků 
a Pramínku v Horních Počernicích vešli. 
Museli jsme opustit Mumraj a nově zpí-
váme v prostorách MŠ Chodovická. Velice 
si vážíme skutečně vřelého přijetí, kterého 
se nám zde dostalo.

Koncertní sbor Rokytky již tradičně 
zahájil v září festival Babí léto v Dolních 
Počernicích. S tímto termínem máme vždy 
spojené víkendové soustředění, na kte-
rém jsme tentokrát nacvičovali především 
skladby pro nadcházející sborovou soutěž. 

Na 13. celostátní soutěž dětských pě-
veckých sborů PORTA MUSICAE 2022 
v Liberci se Rokytka vydala ve čtvrtek 
17. listopadu. Na soutěž jsme se připra-
vovali dlouho a pečlivě, což se vyplatilo. 
Rokytka nejenže dosáhla na zlaté pás-
mo, ale ve své kategorii vyhrála celkové 
1. místo a stala se vítězem kategorie. 
Radost našich zpěváčků při vyhlášení 
byla naprosto úžasná a nezapomenutelná! 
Porota navíc udělila Rokytce a její sbor-
mistryni Andree Čančarové Houfkové 
speciální ocenění za dramaturgii soutěž-
ního vystoupení, zahrnující mimo jiné 
pohybovou choreografii k písni Budeme 
si hrát, se kterou nám pomohla herečka 
a choreografka Městského divadla Mladá 
Boleslav Svatava Hanzl Milková. Na klavír 
Rokytku výborně doprovodil náš skvělý 
klavírista Vojtěch Uhlík. 

ROKYTKA ZÍSKALA ZLATO
na pěvecké soutěži a už podruhé si 
zazpívala v pražském Obecním domě!

Veliký posun a nové vzácné zkušenosti 
přineslo Rokytce také adventní období, 
kdy si děti zazpívaly jak na tradičních 
akcích při rozsvěcení vánočního stromu 
v HP nebo adventním zastavení v DP, 
tak na dvou profesionálních koncertech. 
Začátkem prosince to byl Koncert pro 
zdravotníky v nahrávacím studiu České-
ho národního symfonického orchestru 
s operními pěvci Petrou a Rafaelem Al-
varezovými, a těsně před Vánoci koncert 
v Obecním domě s Bohemian Symphony 
Orchestra Prague s názvem Hollywood in 
Prague: Noc světových vánočních melodií. 
Na každé vystoupení musely děti umět 
trochu jiný repertoár a zvládly to skvěle!

Všichni naši zpěváčci - od nejmenších 
Beránků, přes Pramínek I a II, až po kon-

certní sbor si letos také společně zazpívali 
na velkém Vánočním koncertě Rokytky na 
Chodově.

Děti z přípravných oddělení za sebou 
mají i moc pěkné vystoupení v dolno-
počernickém Hotelu Svornost a lednové 
zpívání na Zavírání Vánoc na Chvalském 
zámku. 

Už se moc těšíme, co všechno nám při-
nese druhé pololetí. Pokud by to zajímalo 
i vás, vše najdete na našich webových 
stránkách: www.sbor-rokytka.cz. 

Zuzana Celerýnová, 
sbormistryně přípravných oddělení Rokytky
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Soutěž proběhla v prvním pololetí tohoto 
školního roku a byla určena primárně pro 
žáky 9. ročníků.

S velkým zájmem se ale zapojili i žáci 
nižších ročníků. Soutěž byla rozdělena do 
několika témat: Příběhy hrdinů 2. světové 
války, Příběhy hrdinů regionu, Příběhy 
pamětníků.

Práce žáků nám připomněly například 
80. výročí hromadné popravy 264 Čechů 
v Mauthausenu (24. 10. 1942) v souvis-
losti s hrdinstvím rodin regionu, které 
pomáhaly účastníkům atentátu na R. 
Heydricha (rodina Khodlova - Horní 
Počernice, rodina Baumanova – Horouša-
ny, rodina Moravcova – Praha 9, Jindřiška 
Nováková - Praha 8…). Někteří z hrdinů 
2. světové války obdrželi státní

vyznamenání in memoriam 28. 10. 
2022, např. 9 studentů popravených 17. 
11. 1939. I jejich příběhy žáci v soutěži 
zpracovali. Skupinka žáků prezentovala 
příběh pamětnice z rodiny, který rea-
lizuje také v rámci projektu organizace 
Post Bellum (Paměť národa). Jiná žákyně 
zpracovala příběh svého pradědečka, jehož 
jméno je uvedeno i na památníku obětem 
2. světové války v Horních Počernicích. 
Žáci představili ve svých pracích také 
některé hrdiny současnosti, například 
držitele Ceny Michala Velíška. V příbě-
zích hrdinů 2. světové války, v příbězích 
hrdinů z našeho regionu i z rodin žáků 

V prosinci se vydaly páté ročníky našeho 
gymnázia na pětidenní lyžařský kurz do 
rakouského lyžařského střediska Tauplitz. 

Už první den byli studenti rozděleni do 
tří družstev podle úrovně lyžování. Přidal 
se jeden tým pro ty, kteří si na pobyt 
přivezli snowboard. Každé ráno si žáci již 
v 8.45 hodin obouvali lyžařské boty, aby 
se dostavili včas na sjezdovky, na kterých 
strávili čas do oběda. Hned po obědě poté 
opět jeli na svah a vraceli se zpět na hotel 
v 16.00 hodin, kdy se vleky zastavovaly. Po 
celý kurz svítilo slunce a nebe se nehemži-
lo téměř žádnými mraky. Podmínky byly 
ideální. Po večeři následoval společný pro-
gram pro všechny účastníky kurzu – jak 
studenty, tak profesory. Žáci z paralelních 
tříd tak dostali možnost se ještě lépe 
seznámit. 

Alice Formanová, kvinta A

HRDINOVÉ REGIONU

LYŽAŘSKÝ KURZ V RAKOUSKU

se historie prolíná se současností. Žáci 
se tímto způsobem podrobněji seznámili 
s historií bohatou na hrdiny a jejich hr-
dinské činy, které je třeba si připomínat. 
Při vyprávění svých prarodičů si mohli 
žáci také uvědomit, že i oni sami jsou sou-
částí historie, že i oni sami budou jednou 
vyprávět svým potomkům.

Božena Vosyková, učitelka

 FZŠ CHODOVICKÁ

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ŠKOLY

V minulém vydání Zpravodaje bylo mylně uvedeno, že brána školy patřila statku,  
který vlastnila rodina paní Warausové. Ve skutečnosti tento statek patřil rodině Mayerově.  
Za chybné uvedení se velmi omlouváme.
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V předvánočním čase jsme 15. 12. vyrazili do Drážďan. Cestou 
jsme se zastavili na prohlídku barokního zámku Moritzburg, 
který je neodmyslitelně spjatý s legendární pohádkou Tři oříšky 
pro Popelku. Poté jsme se přesunuli do druhého největšího 
města v Sasku - Drážďan. Prohlédli jsme si památky v histo-
rickém centru města např. Rezidenční zámek, katedrálu sv. 
Trojice, kostel Frauenkirche, nezapomněli jsme ani na Knížecí 
průvod, nástěnný obraz složený z porcelánových kousků, největ-
ší svého druhu na světě. Zážitky nabitý den jsme zakončili na 
vánočních trzích, kde jsme měli možnost nasát vánoční atmo-
sféru a ochutnat místní dobroty. Děti si kromě zážitků odvážely 
také spoustu nakoupených dárečků. Domů jsme dorazili večer 
plni příjemné vánoční nálady. 
 

LYŽAŘSKÝ KURZ V RAKOUSKU

POZVÁNKA 
NA KONCERTY 
V  ÚNORU

ZUŠ

KONCERT KOMORNÍ HUDBY
V programu se představí různé komorní soubory a také 
flétnový soubor BanBand Zuzany Leimer, čt 2. 2. - 
Chvalský zámek  od 17.30 hod.

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY MARIE 
SEDLÁKOVÉ
pá 24. 2. - Chvalský zámek  od 17.00 hod.

HUDEBNÍ VEČER
Tradiční koncert žáků ZUŠ, po 27. 2. 
- Chvalský zámek  od 18.00 hod.

VÝPRAVA 
ZA POPELKOU

VÁNOČNÍ 
JARMARK
Po mnoha letech se na 
naši školu 13. 12. 2022 
vrátil vánoční jarmark. 
Jeho příprava byla sice 
náročná, ale výsledek 
rozhodně stál za to. 

Jarmarku předcháze-
ly dlouhé přípravy, do 
kterých žáci i učitelé, 
ale také zástupci rodi-
čů vložili všechno své 
úsilí a síly. 

Ranní teploty hlubo-
ko pod nulou a nepříliš 
příznivá předpověď 
počasí na celý den sice 
budily obavy v řadách 
organizátorů, ale když 
se dopoledne před ško-
lou objevily prodejní 
a výstavní stánky, které 
nám zapůjčil Úřad 
městské části Praha 20, 
nálada se pomalu lepšila. Úderem patnácté hodiny byl jarmark 
slavnostně zahájen paní ředitelkou PhDr. Ing. Hanou Kindlovou 
a předsedkyní K-klubu paní Ing. Lenkou Vondráčkovou. Paní 
ředitelka zažehla Ratibořické světlo, které svou září osvětlovalo 
nejen jarmareční návštěvníky, ale později také mnohé domovy. 

Vůně jehličí adventních věnců a stromečků, perníčků i jablí-
ček, ale také povídání o vánočních tradicích a zpěv koled přilá-
kala ke stánkům návštěvníky z řad rodičů, prarodičů i bývalých 
žáků školy. 

Zazněly vánoční melodie v podání pěveckého sboru Paleček 
i dětí ze školní družiny, které hosty příjemně naladily a podtrhly 
tak celou atmosféru této akce.

Prokřehlí účastníci se mohli rozehřát horkým nápojem. Proto 
také v podvečer odcházeli od školy všichni sice unavení, ale 
spokojení a s melodií vánočních koled na rtech. 

Učitelé ZŠ Ratibořická
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V polovině prosince se na cestu do švéd-
ské Uppsaly vydala skupina čtyř studentů 
a dvou pedagogů, kteří s sebou vezli Ev-
ropskou pochodeň, plastiku, která sym-
bolizuje srdce Evropy v lidských dlaních 
stojící na základních právech deklarova-
ných ve smlouvě z Nice. Její myšlenka, ale 
i fyzická podoba vznikly v Beaucaire a my 
jsme ji v červnu převzali od francouzských 
studentů.

S přelomem roku převzalo předsednic-
tví EU Švédsko, proto jsme Pochodeň 
předali naší partnerské škole v Uppsale. 
Na radnici se ceremoniálu zúčastnili nejen 
zástupci z řad studentů a pedagogů obou 
škol, ale také paní konzulka Kateřina 
Guryčová Láníčková z české ambasády 
a představitelé města v čele se starostou.

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Krátce před vánočními prázdninami 

jsme vyjeli na zájezd do Vídně. Zájem ze 
strany studentů byl tak velký, že jsme 
vypravili tři plné autobusy. První zastáv-
ka byla v Schönbrunnu, pak jsme přejeli 
do centra Vídně a prošli jsme celé její 
historické jádro. Viděli jsme parlament, 

Hofburg, Graben, Dóm sv. Štěpána, 
Staatsoperhaus, kavárnu Sacher, Bur-
gtheather a mnohé další. Na závěr jsme 
navštívili vánoční trh u radnice. 

TRADICE K VÁNOCŮM PATŘÍ
Letos jsme založili jednu novou – sešli 

jsme se v atriu a společně jsme si pod 
vedením učitelů cizích jazyků zazpívali 
vánoční koledy ve španělštině, němči-

SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU

ně, francouzštině, angličtině a nakonec 
i česky.

Mezi naše covidem přerušené tradice 
patří dvě významné akce. Vánoční strom 
splněných přání je u nás dlouhodobě spo-
jen s Dětským domovem Dolní Počernice. 
Naši žáci i zaměstnanci dělají Vánoce 
hezčí tamějším obyvatelům – dětem, které 
potěší knížky, lístky do kina i zážitkové 
vouchery.

Tou druhou je pěvecká soutěž Raise 
Your Voice. Sedm soutěžících předvedlo 
i podle slov odborné poroty profesionální 
výkony a vítězkou se na základě hlasování 
diváků stala Denisa Žežulková z prvního 
ročníku.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Hned na začátku ledna jsme přivítali 

další zájemce o studium v naší škole. 
Poslední letošní den otevřených dveří 
proběhne ve středu 1. února opět od 14 
do 19 hodin. Přijďte nás navštívit, těšíme 
se na vás!

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

Představíme FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická, ZŠ Spojen-
ců, ZŠ Stoliňská a Dětský lesní klub V Hájence. V diskusi 
probereme nejrůznější témata: komunikaci ze strany školy 
a vyučujících směrem k rodičům, způsob hodnocení, 
výuku cizích jazyků, organizaci školní družiny, nabídku 
zájmových kroužků či úspěšnost žáků v přijímacím řízení 
na výběrové SŠ.

Debata se uskuteční ve středu 22. 2. 2023 od 20.00 hodin 
v Kulturně komunitním centru Horní Počernice, Ná-
chodská 754. Vstup je zdarma. Prosíme o potvrzení účasti 
na e-mail: srpms@ms-chodovicka.cz.

Za SRPMŠ Chodovická, z. s.:
Gabriela Klementová

EVROPSKÁ 
POCHODEŇ PŘEDÁNA

RODIČE RODIČŮM 2023 
Máte doma předškoláka? 
Váháte, na kterou 
počernickou školu jej zapsat? 
Zajímají vás zkušenosti 
ostatních rodičů? SRPMŠ 
Chodovická, z. s., srdečně zve 
(nejen) rodiče předškoláků 
na debatu s rodiči školáků 
počernických základních škol.

MŠ CHODOVICKÁ



Příběhy 
našich sousedů

Praha 20
Příběhy našich sousedů

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní závěrečnou
prezentaci projektu Příběhy našich sousedů

středa 1. 3. 2023 od 16 hodin
Chvalská stodola
Na Chvalské tvrzi 857
193 00 Praha 9

Na setkání s Vámi se těší žáci základních škol z Prahy 20, zástupci městské části Praha 20 a Post Bellum.

V BÁRTLOVCE SE 
NEJEN UČÍME

Projekt MAP III vzdělávání MČ Praha 20 
na konci roku 2022 skončil. Po svém pro-
dloužení trval celkem 16 měsíců a i bez 
podpory implementačních aktivit předsta-
voval projekt MAP významnou podporu 
pro školství v naší městské části. 

Podařilo se nám například před rokem 
v rámci analytické části projektu usku-
tečnit dotazníkové šetření spokojenosti 
rodičů dětí a žáků z MŠ a ZŠ, týkající se 
zhruba 20 nejdůležitějších aspektů výuky 
a provozu na školách, v němž jsme se za-
měřili i na spokojenost s on-line výukou 
po dobu uzavření škol z důvodu pandemie 
covid-19. Podobná dotazníková šetření 
byla realizována již v letech 2016 a 2019 
v rámci projektů MAP I a MAP II, což 
nám dalo možnost srovnání.

Jsme rádi, že zvláště v tomto, pro naše 
školy složitém období, kdy se potýkaly se 
začleňováním ukrajinských žáků, je mohl 
projekt MAP podpořit. Například v rámci 
setkávání pracovních skupin MAP jsme 
uspořádali sdílení zkušeností s ukrajin-
skými pedagogy. Věříme, že i díky ma-
lému přispění projektu MAP tuto výzvu 
naše školy úspěšně zvládnou. 

Pracovní skupiny MAP se intenzivně 
scházely po celý rok 2022 a jejich členové 
pracovali na návrhu aktivit do nového 
místního akčního plánu vzdělávání. Tyto 
navržené aktivity budou na jaře letošní-
ho roku použity při zpracování žádosti 
v rámci nové výzvy na akční plánování 
v území Operačního programu Jan Ámos 
Komenský (OP JAK). Plánovaný projekt 
MAP IV, který by měl zahrnovat právě 
tyto navržené implementační aktivity, by 
měl být realizován od začátku příštího 

Díky podpoře EU Šablony III jsme žákům mohli nabídnout dva klu-
by, které máme 2x týdně 90 minut. Klub ICT jsme nazvali roboti-
kou. Klub je zaměřen na rozvoj myšlení a digitální gramotnosti žáků 
a to používáním různých robotických pomůcek, kde dochází i k zá-
kladům programování. Děti učíme pracovat s robotickými pomůc-
kami jako je Ozobot, Ziqy-Bot Woki, Blue-Bot, Bee–Bot, Sphero (to 
jsou šikovné koule, které se ovládají pomocí aplikace v iPadu). Máme 
k dispozici Lego Spike a Essencial, tam si žáci zkoušejí právě základy 
programování. V neposlední řadě pracujeme s pomůckou OSMO, což 
je iPad spojen s podstavcem a děti mohou vedle tuto aktivitu tvořit 
ručně, nikoliv prstíky po displeji. Velmi rádi si stavíme Boffin, což je 
moderní obdoba tehdejšího Merkuru. Zkoušíme i několik aplikací 
v iPadech, jako Safari, Catchy. V klubu Deskových her si mohou žáci 
vyzkoušet nejrůznější deskové hry od Člověče, nezlob se! až po Acti-
vity. Žáci si to velice užívají a jsou nadšení, že s takovými pomůcka-
mi mohou pracovat.

Andrea Bušová, Lenka Jedelská, učitelky
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UKONČENÍ PROJEKTU MAP III

ŠKOLY

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

 Pokud se chcete aktivně zapojit do 
projektu MAP např. formou členství 
v pracovních skupinách a podílet se na 

zlepšování kvality vzdělávání v Horních 
Počernicích, kontaktujte nás, prosím, na 
adrese: projektmap@pocernice.cz. 

Projektový tým MAP III
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Děti i v loňském roce udělaly mraky práce 
a první v podstatě bezcovidový rok si 
náramně užily. Nechyběly opět společné 
akce a soustředění. V zimě na běžkách, 
několik kratších soustředění v létě a jedno 
týdenní v dějišti závodů světového poháru 
v Novém Městě na Moravě. Sezóna pak 
byla zakončena pěším víkendem v Krko-
noších. 

Zpět ale k závodům, protože letos se 
povedlo hned několik velkých úspěchů. 
Nejvíce byl vidět Filip Varyš (2012), který 
celkově zvítězil v Českém poháru XC, na 
MČR ve Stupně pak bral bronz. Suve-
rénně zvítězil v Pražském MTB poháru, 
kde ani v jednom závodě nenašel pře-
možitele. Zdatně mu sekundoval o dva 
roky mladší Vítek Prágl, který se také 
propracoval v ČP až na stupně vítězů, ale 
díky absencím ve dvou závodech seriálu to 
bylo „až" 10. místo v této nejvyšší domácí 
soutěži. Na MČR se pak vešel do TOP5. 
V Pražském MTB poháru skončil celkově 
druhý. Činili se ale i ostatní. Vidět byl 
junior Matyáš Veber či starší žákyně Ni-
kol Molhancová. V celkovém hodnocení 
Pražského MTB poháru tým zůstal jen 
těsně za třetí příčkou. Celkové 4. místo je 
i tak velkým úspěchem, protože startova-
lo 36 týmů z celé ČR.

JUNIORŮM Z KROSS BIKE 
RANCH TÝMU SE PODAŘILO 
DOSÁHNOUT VELMI PĚKNÝCH 
VÝSLEDKŮ

Velmi pěkných umístění dosáhly děti i na 
domácím Bike Ranch cupu, kde sbíraly 
medaile v jednotlivých závodech a díky 
tomu pak i v celkovém hodnocení seriálu. 

Momentálně probíhá zimní příprava 
založená zejména na trénincích v tělo-
cvičně ZŠ Chvaly, běhání, plavání a nově 
pak využíváme i krytou dráhu v Motole. 
V lednu tým vyrazí na zimní soustředě-
ní, kde vedle pěších túr a běhů počítáme 
i s jízdou na běžkách.

Pro nastávající sezónu se změní název 
týmu. Odcházející značku Kross nahradí 
nově Merida. Tým tedy bude vystupovat 
pod názvem Merida Bike Ranch Team.

Michal Douša, Bike Ranch team
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41. ročník tradičního Novoročního běhu 
Horními Počernicemi se konal letos 
opět na Nový rok 1. ledna v dopoled-
ních hodinách. Ani nejstarší pamětníci 
nepamatují takové teplo, jako bylo v den 
závodu letos – k polednímu se teploměr 
vyšplhal až na 16 stupňů, někde naměřili 
i rekordní teploty. Však se to také proje-
vilo na startu závodu, který je hromadný 
pro všechny kategorie od žactva až po 
veterány nad 60 let. Celkem se vydalo na 
tratě vedoucí ulicemi a parky Horních 
Počernic sto šest závodníků. Domácí 
pořadatelé z TJ Sokol a jejího atletické-
ho oddílu opět vzorně připravili závod 
včetně tratí na hřišti pro nejmenší – 
předškolní děti. Také za vydatné tech-
nické pomoci firmy SCP, která zajistila 
evidenci startujících, měření a vyhlášení 
výsledků všech běžců. Nejrychleji zvládl 
trať 6 400 m ve dvou okruzích závod-
ník z kategorie 36 – 50 let Tomáš Mika 
z oddílu Mikatraining časem 21 minut 
a 36 sekund před druhým Tomášem 
Hunčovským z Institutu Rašev, o dvacet 
osm sekund pomalejším. Mezi ženami 
byla nejrychlejší Helena Poborská z Ker-
teamu Praha. Na letošním závodě byla 
sympatická účast 39 závodníků z Hor-
ních Počernic. Nejstarším účastníkem 
byl domácí František Černý, který trať 
zdolal ve věku 81 let. 

Výbor TJ Sokol
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NOVOROČNÍ BĚH HORNÍMI 
POČERNICEMI PO 
JEDENAČTYŘICÁTÉ!

SPORT
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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.

580 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

Teplota vody +5° C, vzduchu +17° C, výsledný dojem z fotografie - mírně pošmourný červencový den. Tak to bylo letošní Novoroční 
koupání v rybníku Koupaliště v Počernicích.

Počasí neporučíme, ale i tak to byl podařený den. Na břehu rybníka bylo hojně přihlížejících, zejména z řad příbuzných a otužilci 
(letos jich bylo 9). Celkem ochotně naskákali do vody a bez remcání vydrželi „rovnání“ dle přání fotografa.
Podle hodně dlouhodobé předpovědi počasí bude příští Nový rok v zajetí ledu a sněhu. Těšme se.

Jaroslav Hněvkovský, organizátor

NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ 
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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, únor 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 RADA: 
předsedkyně redakční rady: Zuzana 
Hubálková, Mgr. Alžběta Cibochová, 
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 3. 3. 2023.

INZERCE

Knihy a knižní pozůstalosti koupím
Tel: 286 891 400

Koupím byt v Horních Počernicích.
Tel: 604617788

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

Laserové ošetření akné, 
brow bar, lash lifting, mezzoterapie, 
trvalé odstranění žilek, hemangiomů  
a chloupků. Tel: 777 838 852   
www.petrakosmetika.cz
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Voda, topení, kanalizace, zednické práce,
malování, kompletní rekonstrukce.
Tel: 775 080 907

Pedikúra domů tel: 606 157 392

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

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

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

Tříčlenná rodina hledá v Hor.Počernicích 
podnájem 2+1/3+1/kk bez RK. Za nabídky
děkujeme. Tel. 776739632.

Odhady, posudky pozemků, domů 
a bytů provede znalec Ing. F. Smetana.  
Tel: 602970835, 281924588 nebo  
fr.smetana@volny.cz.

 
 




