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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

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

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

do 9. 1.
Můj barevný svět – výstava 

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

9. 1. 
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku 

 ve 14.00 a v 15.30 hod.

22. 1. – 15. 5. 
Myši patří do nebe a také na Chvalský zámek

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

27. 1. – 15. 5. 
Výstavní prezentace výtvarných prací v rámci 
soutěže Nečekané přátelství

CHVALSKÁ STODOLA

8. 1., 22. 1. 
Burza rybiček – prodejní výstava  
akvarijních ryb

 od 9.00 do 12.00 hod. 

15. 1. 
Hasičský ples

 od 19.00 hod.

28. 1. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod.

DIVADLO

8. 1. 
Zpívej 2

 od 17.00 hod.

9. 1. 
Zahrada

 od 15.00 hod. 

13. 1. 
Vřískot

 od 19.30 hod.

16. 1. 
Rákosníček a hvězdy

 od 15.00 hod.

18. 1. 
Můj život s Bohuslavem Martinů

 od 19.30 hod.

19. 1. 
Očima a nejen perem Rudolfa Polláka aneb 
Krajina a žena česká jak je hezká...

 od 18.00 hod.

20. 1.  
Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská 

 od 19.30 hod.

22. 1.
Krotitelé duchů: Odkaz

 od 17.00 hod.

25. 1. 
Nejstarší řemeslo

 od 19.30 hod.

27. 1. 
Srdce na dlani

 od 19.30 hod.

29. 1. 
Velký červený pes Clifford

 od 17.00 hod.

30. 1. 
*Co je to tu za tu notu

 od 17.00 hod.
D

DDM

28. 1. - 29. 1.
Nocování plné čar a kouzel

MUMRAJ

12. 1.
Hravá herna
Divadýlko o Zajíčkovi, lišce a krokodýlovi

 od 10.00 do 10.30 hod.

12. 1.
Poznejte talenty vašich dětí – on-line seminář

 od 19.00 do 20.30 hod.

14. 1. a 15. 1.
Létající workshopy pro děti i dospělé 
14. 1.  od 17.00 do 19.15 hod.
15. 1.  od 9.30 do 12.00 hod.

16. 1.
Malujeme s Martinem Velíškem

 od 14.00 do 18.00 hod.

od 17. 1.
Dodatečné zápisy do kurzů
na 2. pololetí 2021/22 

18. 1.
Keramický zimní skřítek

 od 18.00 do 19.30 hod.

24. 1.
Hravá herna
Létající jóga

 od 10.00 do 10.45 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

20. 1. 
Vyrobte si vlastní bižuterii

 od 15.30 do 17.30 hod.

25. 1. 
Co mi dává energii

 od 18.30 do 21.00 hod.

OSTATNÍ

do 2. 2.
Betlém ve Svépravické kapličce

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

Připojte se svým darem k letošní Tříkrálové sbírce pořádané 
Charitou ČR a staňte se součástí dobré věci. Část peněz vybraných 

v naší městské části v Horních Počernicích zůstane a podpoří 
místní desetiletou holčičku upoutanou na invalidní vozík 

příspěvkem na kompenzační pomůcky.

Zapečetěnou kasičku najdete od 2. do 16. ledna 2022 v recepci Chvalského 
zámku a také v neděli 9. ledna na Chvalské tvrzi při Zavírání Vánoc.  
Anebo v ulicích potkáte naše počernické koledníky s certifikovanou  

pokladničkou Charity ČR. 

Moc děkujeme za pomoc s koledováním třídě Brouček z MŠ Chodovická. 

Váš Chvalský zámek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POMŮŽE  
I V HORNÍCH POČERNICÍCH
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé,

začal nový rok. Jeho nástup vždy dopro-
vázejí očekávání a často vážně míněná 
předsevzetí, která neméně často nepřeko-
nají příchod Tří králů. I tak je ale začá-
tek dalšího roku správným okamžikem 
k zamyšlení. Co bychom rádi dělali jinak, 
od čeho bychom chtěli upustit, co chceme 
naopak podporovat a posilovat v okolí, ale 
i v sobě samých? 

Abychom se nepropadli příliš hluboko 
do existenciálních úvah, pro odlehčení při-
pomenu, že podle čínského kalendáře bude 
rok 2022 rokem Tygra, který je symbolem 
síly, statečnosti a vymítání zla. Navíc tři 
dvojky dávají dohromady šestku, což je prý 
dokonalé číslo a příslib harmonie. 

Realita je samozřejmě taková, že nikdo 
z nás nemůže vědět, co nadcházející rok 
opravdu přinese. Všichni však doufáme, 
že bude dobrý – lepší než ty předcházející, 
a někdo si to možná potřebuje potvrdit 
podobnými příklady.

To, jak nadcházející rok prožijeme, 
ovšem nakonec záleží především na nás 
samotných. Podle toho, jak se budeme 
chovat k druhým, budou se druzí chovat 
k nám. Když si přese všechno zachováme 
optimismus a budeme ho při každé příleži-
tosti posilovat, nezlomí nás ani nepříjem-
nosti a nenadálé komplikace. Dokážeme 
je pak překonat snáze a třeba i rychleji 
najdeme konstruktivní řešení.

A to je potřeba, zvlášť dnes. Okolnosti 
totiž na rozdíl od astrologů ukazují spíš 
na to, že nás nečeká zrovna lehký rok. 

Covid ještě neřekl poslední slovo, z historie 
však víme, že pandemie většinou trvaly 
právě tři roky. Proto věřme, že zvládneme 
i tuto zkoušku a že tohle složité období 
jednou pomine. Osobně bych velmi rád vě-
řil, že rok 2022 nás zase o velký kus navrátí 
k normálnímu životu.

Proto vám do nového roku přeji hlavně 
spoustu optimismu a nadhledu, co nejvíc 
příjemně stráveného času s rodinou i přáte-
li, a štěstí na dobrá rozhodnutí, která vaše 
životy obohatí. A samozřejmě pevné zdraví, 
protože to je nutným základem toho, aby 
se podařilo i všechno ostatní.

Krásný nový rok 2022!

Petr Měšťan, 
starosta

AKTUALITY

RÁD BYCH PODĚKOVAL VÝZNAMNÝM DÁRCŮM 
ZA POSKYTNUTÍ DARU A SPOLUPRÁCI S NAŠÍ 
MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 20 HORNÍ POČERNICE  
V ROCE 2021. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI 
I V NOVÉM ROCE.

P3 Logistic Parks, s. r. o., Velká Pecka, s. r. o. (Rohlík), Ko-
šík.cz, s. r. o., Alza.cz, a. s., CEMEX Czech Republic, s. r. o., 
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., Seznam.cz datová centra, 
s. r. o., HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r. o.

Děkujeme.
 Petr Měšťan, starosta

Milí spoluobčané,

v pátek 10. prosince jsem se zúčastnil Sněmu starostů měst-
ských částí Praha 1 – Praha 22, na kterém jsme přijali usne-
sení, o kterém bych vás rád informoval. Současný příspěvek 
na jednoho žáka při financování mateřských a základních škol 
činí 3 200 Kč. Sněm starostů požaduje navýšit tento příspě-
vek na 10 000 Kč, což bude pro naši Městskou část Praha 20 
finanční přínos o 15 033 100 Kč navíc. To v praxi znamená, že 
naše městská část bude moci s touto sumou počítat a plánovat 
tak investiční akce ve školských zařízeních do budoucna a ne 
jako to bylo dosud. Společně tak doufáme, že zastupitelé hl. 
m. Prahy nám tento návrh podpoří. Za konstruktivní diskusi 
velice děkuji zúčastněným kolegyním starostkám a kolegům 
starostům městských částí, zvláště pak panu Mgr. Tomáši 
Portlíkovi, starostovi MČ Prahy 9 za organizaci a předsedání 
Sněmu.

Petr Měšťan, starosta
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SLIB NOVÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

Na zasedání Zastupitelstva MČ dne 15. 11. 2021 složil slib zastu-
pitele pan Mgr. Jakub Moudrý za Počernice JINAK. 

ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Zastupitelstvo MČ projednalo Aktualizaci č. 5 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy a dokumentace Vyhodnocení vlivů na udrži-
telný rozvoj území. Schválené připomínky městská část uplatnila 
u pořizovatele územně plánovací dokumentace Odboru územního 
rozvoje MHMP.

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo uzavření Smlouvy o spolu-
práci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společ-
ností RD Počernice, s. r. o.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:

Rada MČ
1)  Projednala návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého 

rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2027 a vyjádřila 
s ním souhlas.

2)  Přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ ve výši 
225,0 tis. Kč (oprava střechy divadla); ve výši 51,0 tis. Kč (po-
řízení Studie úpravy provozu ulice Otovické a ulic přilehlých); 
ve výši 351,0 tis. Kč (nákup pozemků na sběrném dvoře); 
ve výši 134,9 tis. Kč (zastřešení kontejnerů v ulici Cirkusová); 
ve výši 162,2 tis. Kč (instalace kovového domku pro nářadí 
s dorazovou žíněnkou k atletické dráze u ZŠ Ratibořická); 
ve výši 367,0 tis. Kč (rekonstrukce oplocení venkovního hřiště 
na míčové sporty v ZŠ Ratibořická) a ve výši 100,0 tis. Kč 
(realizace boulodromu Horní Počernice).

3)  Přijala do rozpočtu MČ poskytnutou účelovou neinvestiční 
dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy 
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 
Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 149,1tis. Kč (FZŠ Chodovic-
ká) a ve výši 724,1 tis. Kč (MŠ+ZŠ Spojenců). 

Dotace: 
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní 
Počernice na podporu Azylového domu Střediska křesťan-
ské pomoci Horní Počernice ve výši 130 000 Kč a na podporu 
činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní 
Počernice ve výši 10 000 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných 
hasičů Praha - Chvaly na podporu celoroční činnosti SDH 
Chvaly ve výši 60 000 Kč na materiálové náklady, TJ Sokoli 
Horní Počernice na podporu celoročních sportovních aktivit 

a podporu provozu a údržby sportovišť TJ Sokol Horní Po-
černice ve výši 600 000 Kč, spolku Mumraj, z. s., na projekt 
„Mumraj je vícegenerační dům" ve výši 30 000 Kč a na projekt 
„ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program a let-
ní prázdninové příměstské tábory" ve výši 30 000 Kč, spolku 
Semiramis, z. ú., na projekt „Terénní program Horní Počernice" 
ve výši 50 000 Kč, spolku Neposeda, z. ú., na projekt „HoPo 
– provozní náklady sociální služby" ve výši 30 000 Kč a na pro-
jekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby" ve výši 
30 000 Kč, Diakonii Církve bratrské na podporu chráněného 
bydlení na Xaverově ve výši 30 000 Kč a na podporu Domova pro 
seniory Bethesda ve výši 50 000 Kč a TopTennis Xaverov, s. r. o., 
na podporu tenisového klubu v Horních Počernicích na Xavero-
vě ve výši 85 000 Kč.

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 
spolku Jachtklub Toušeň, z. s., ve výši 30 000 Kč na podporu zá-
vodníků v jachtingu a Spolku SRDCEVČELE ve výši 29 000 Kč 
na mobiliář na sezení pro vzdělávací a uměleckou činnost. 

Dary:

PŘIJETÍ PENĚŽNÍHO DARU OD ROHLIK.CZ 
NA VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ

Rada MČ schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru 
ve výši 50 000 Kč od obchodní společnosti Velká Pecka, s. r. o., 
(rozhlik.cz) ve výši 50 000 Kč na pořízení vánočního osvětlení.

PŘIJETÍ PENĚŽNÍHO DARU OD BARVY A LAKY 
HOSTIVAŘ, A. S., NA ROZVOJ MČ

Rada MČ schválila přijetí peněžitého daru ve výši 200 000 Kč 
od obchodní společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., 
na rozvoj MČ.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

SANACE PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSY ZŠ BÁRTLOVA

Rada MČ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na sanaci pod-
střešní římsy na objektu ZŠ Bártlova 83 se společností NATALI 
Invest, s. r. o., za cenu 408 510,00 Kč bez DPH (494 297,10 Kč 
včetně DPH).

ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC NA POŘÍZENÍ 
INTERAKTIVNÍCH TABULÍ ZŠ A MŠ SPOJENCŮ

Rada MČ schválila čerpání finančních prostředků z fondu inves-
tic ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 232 742,90 Kč vč. DPH na pořízení 
dvou interaktivních tabulí Smart Board 885.

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY
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Rada MČ schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na dílčí opravu u víceúčelového hřiště a pořízení sportovních 
prvků v celkové výši 56 000 Kč (FZŠ Chodovická).

Rada MČ souhlasila čerpáním finančních prostředků z fondu 
investic ve výši 229 000 Kč na pořízení pianina značky Petrof 
(Chvalský zámek).

SPORT

Rada MČ schválila rekonstrukci oplocení u sportovního hřiště 
ZŠ Ratibořická a instalaci kovového domku pro nářadí s dorazo-
vou žíněnkou k atletické dráze v areálu základních škol.   

MAJETEK

SMLOUVY NA DODÁVKU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
NA ROK 2022

Rada MČ schválila uzavření smluv na dodávku elektrické energie 
na rok 2022 se společností Pražská energetika, a. s., pro odběrná 
místa vedená na IČ Městské části Praha 20.

REKONSTRUKCE BYTU Č. 9 JÍVANSKÁ 1743

Rada MČ schválila uzavření smlouvy o dílo s Martinem My-
slíkem, IČ 60221542, na rekonstrukci bytu číslo 9 v objektu 
Jívanská 1743. 

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Rada MČ schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k po-
zemku KN parc. č. 3915 v za účelem umístění a provozování sou-
části distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby 
„Rozšíření DS NN, Praha 20, Horní Počernice, Hrdoňovická 
461/2", se společností PRE distribuce, a. s.; Smlouvy o pronájmu 
nebytového prostoru určeného k podnikání o výměře 17,7 m2 
umístěném v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 2056, v ul. 
Mezilesí, paní L. M., na dobu určitou, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2026 za účelem provozování kosmetického salonu; výpůjčku části 
I. NP budovy bez č. p./č. ev., umístěné na pozemku KN parc. č. 
4413/2 organizaci Junák – český skaut, středisko Oheň Horní 
Počernice, z. s., na dobu určitou, od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2023 
a pozemku parc. č. 4413/1 o výměře 635 m2, na dobu určitou, 
od 1. 12. 2021.

ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ 

Rada MČ odsouhlasila záměr úplatného nabytí pozemku parc. 
č. 3963/45, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – 
dráha o výměře 418 m2 od České dráhy, a. s., za kupní cenu 
1 059 000 Kč bez DPH, za účelem rozšíření sběrného dvora; 
záměr výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na po-
zemku parc. č. 2198/4 a v budově bez č. p./č. ev. na pozemku 
parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí spolku Mumraj,  z. s., na dobu 
určitou, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, za účelem provozu 

rodinného centra; záměr úplatného nabytí spoluvlastnického 
podílu ve výši id 2/16 pozemku parc. č. 5/2 o výměře 1507 m2, 
druh pozemku –zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba č. p. 16, jiná stavba (zbořeniště) z vlastnictví soukromých 
osob za celkovou kupní cenu 1 277 182,00 Kč, tj. za cenu 6 780 
Kč/m2; záměr prodeje části pozemku parc. č. 3386/63 v k. ú. 
Horní Počernice o výměře cca 184 m2 soukromým osobám 
za cenu 5 000 Kč/m2.

INVESTICE

STAVBA BYTOVÉHO DOMU NÁCHODSKÁ 

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „By-
tový dům Náchodská - Horní Počernice" se společností EUbuil-
ding, a. s., s nabídkovou cenou 19 109 945,08 Kč bez DPH (21 
976 436,84 Kč včetně DPH) poté, co vyloučila původního vítěze 
veřejné zakázky společnost REALM Group, s. r. o., s nabídko-
vou cenou 17 343 015,64 Kč bez DPH (19 944 467,99 Kč včetně 
DPH). 

CYKLOBOXY

Rada MČ vzala na vědomí investiční záměr umístění cykloboxů 
na části pozemku KN parc. č. 3963/39.

VÝSTAVBA

Rada MČ souhlasila s umístěním stavby „Obytný soubor 17 
RD – Horní Počernice" v rozsahu projektové dokumentace pro 
umístění stavby vypracované společností AFI architekti, s. r. o., 
z 09/2020; s umístěním stavby „Vodafone - Horní Počerni-
ce - Lhotská“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované 
společností Projekting, s. r. o., 142 00 Praha 3, s provedením 
stavby „Praha 20 – Horní Počernice, obnova TS4704, zrušení 
TS4769, kNN, kVN“ na pozemcích KN parc. č. 3898/1, 786/222 
společností PREdistribuce, a. s;

Rada MČ přijala stanovisko ke společnému řízení stavby  
„Rekonstrukce ČSOV ul. Češovská“. 

Rada MČ schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi 
MČ Praha 20 a společnostmi BH realty, a. s., Farmes develop-
ment, s. r. o., RE Investments, s. r. o., a Waltham Investment,  
s. r. o.

Rada MČ vyjádřila připomínky k návrhu územního plánu obce 
Zeleneč a uplatnila je u pořizovatele územního plánu. 

INFORMATIKA

POŘÍZENÍ SOFTWARE 

Rada MČ zrušila výběrové řízení na VZ malého rozsahu „Perso-
nální, mzdový a docházkový informační systém ÚMČ Praha 20" 
z důvodu neobdržení žádné nabídky.

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na služby „Webové stránky městské části Pra-
ha 20" se způsobem hodnocení nabídek podle nabídkové ceny.

Rada MČ schválila uzavření servisní smlouvy na zajištění provo-
zu a rozvoje systému ESPIS se společností ICZ, a. s.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ souhlasila se záměrem spolupráce s hl. m. Prahou při vy-
tváření aktuální databáze města s daty o spotřebě energií a médií.

AKTUALITY
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AKTUALITY

PŘEDSTAVENÍ VIZE BUDOUCÍ 
PODOBY LOKALITY XAVEROVA
Představení záměru se 
uskutečnilo dne  
5. ledna 2022 od 17.00 
hod. ve Chvalské stodole, 
v areálu Chvalské tvrze. 
Prezentaci záměru zajišťují 
zástupci rodiny Špačkových, 
jako významný vlastník 
nemovitostí v této lokalitě, 
ve spolupráci s naší 
městskou částí. 
Pro nás všechny je tato lokalita známá hřebčínem Xaverov 
s areálem statku s výběhy koní, které máme i v erbu naší 
městské části. Dále areálem Big Box, pro pamětníky bývalými 
Xaverovskými drůbežárnami nebo Xaverovským hájem, ve kte-
rém ke krásným procházkám zve i soustava rybníků s možností 
koupání v posledním z nich – Elišce.

V oblasti Xaverova v blízké budoucnosti vyrostou dvě význam-
né dopravní stavby, a to jak Vysokorychlostní trať pro vlaky 
na trase Praha – Běchovice – Poříčany, tak nové napojení na dál-
nici D11 z ulice Ve Žlíbku, známé pod názvem Městská účelová 
komunikace Beranka.

Navrhovaná vize dalšího rozvoje této lokality předpokládá 
doplnit stávající rekreační a průmyslové využití o nové možnosti 
rekreace, sportovní areál, cyklostezky, bydlení, služby a ubyto-
vání. Nedílnou součástí záměru je rovněž oprava a modernizace 
stávající čističky odpadních vod, která by mohla pomoci vyřešit 
odkanalizování jak lokality Xaverova, tak části Svépravic.

Petr Měšťan, starosta

Ortofoto

Návrh koncepce území

Rada MČ vzala na vědomí informaci o zveřejnění dokumentace 
vlivů na životní prostředí záměru „Zkapacitnění PČOV Horní 
Počernice - Čertousy" a souhlasila se záměrem za stanovených 
podmínek. 

DOPRAVA

Rada MČ odsouhlasila stanovení správců komunikací a zeleně 
po realizaci stavby mimoúrovňové křižovatky Bystrá, kdy správ-
cem bude MČ Praha 20. Současně odsouhlasila zřízení nových 
napojení, která vzniknou v rámci stavby podjezdu Bystré pod 
železniční tratí přes pozemky ve svěřené správě MČ Praha 20.

Rada MČ odsouhlasila vypsání výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby „Dokumentace pro územní 
řízení – Severovýchodní pražská cyklomagistrála, I. etapa“.

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K NÁVRHU OBECNĚ 
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU 
ZA ODKLÁDÁNÍ ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI 
VYDÁVANÉ HL. M. PRAHOU

Rada MČ odsouhlasila návrh novely Obecně závazné přihlášky 
o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci vydá-
vané hl. m. Prahou.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Rada MČ projednala zřízení Jednotky sdružení dobrovolných 
hasičů Horní Počernice a její integraci do Úřadu MČ Praha 20. 

Radní MČ
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HORNOPOČERNICKÉ MOSTY
Vážení spoluobčané, již se stalo tradicí, že vás na tomto místě informuji o stavu 
mostů, které se nachází na našem katastru nebo v jeho těsné blízkosti a jejichž stav 
nebo rekonstrukce výrazně ovlivňují dopravní situaci na území Horních Počernic.
Koncem roku 2018 informovalo TSK hl. 
m. Prahy, a. s., zástupce městské části po-
prvé o neutěšeném stavu zdejších mostů, 
zvláště pak mostu Bystrá. Podle tehdej-
ších prognóz mělo dojít k jeho demolici. 
Stále ještě probíhají jednání mezi TSK 
a ŘSD o budoucí podobě mostu. Podoba 
musí respektovat záměr budoucího zka-
pacitnění D10 na 6 pruhů, pokud se tento 
záměr uskuteční. Proto k demolici dosud 
nedošlo a most je jen provizorně zajištěn. 
Nicméně na mostě je výrazně omezen 
provoz – průjezd vozidel s okamžitou 
hmotností nad 3,5 t je zakázán s doplň-
kovou tabulkou E13: Jediné vozidlo 18 t.  
Jen díky této výjimce zůstává zatím trasa 
autobusu 209 mezi Horními Počernicemi, 
Satalicemi a Letňany beze změny. 
Kvůli snížené zatížitelnosti mostu Bystrá 
jezdí veškerá nákladní doprava do Satalic 
přes ulici Budovatelskou a nemůže přejíž-
dět do Horních Počernic.

V létě loňského roku byla dokončena 
rekonstrukce mostu Ve Žlíbku a nyní je 
využíván bez omezení zatížitelnosti. 

Začátkem roku 2022 zahájí TSK výběr 
zhotovitele stavebních prací nového mostu 
Božanovská. V případě hladkého průbě-
hu výběrového řízení se dá předpokládat 
zahájení výstavby ve druhém čtvrtletí. 

U mostu na dálnici D0 nad Chlumec-
kou diagnostika prokázala, že je ve špat-
ném stavu. Na 7stupňové škále hodnocení 
stavu mostů dosahovala mostovka stupně 
IV a pilíře a podpěry stupně VI. ŘSD 
začala na jaře loňského roku s postupnou 
demolicí mostu po polovinách, aby byl 
zachován provoz během realizace na této 
části Pražského okruhu i na Chlumecké. 
V loňské stavební sezóně byl zdemolo-
ván a nově vystaven západní most (směr 
od D10 do Štěrbohol). Na jaře 2022 
začne realizace mostu východního, při 
jehož výstavbě dojde k rozšíření přileh-
lého tělesa dálnice D0 pro připravenost 
na budoucí navýšení kapacity stavby 510. 
Spolu s východním mostem budou rea-
lizovány PHS na východní římse mostu 
a podél SV sjezdové rampy MÚK pro 

ochranu Horních Počernic před hlukem 
z Pražského okruhu. V rámci dalšího 
průběhu výstavby budou provedeny také 
úpravy v Chlumecké, které jsou vyvolány 
nutností sanace prostoru po rekonstrukci 
a částečném rozšíření stávajícího nadjezdu 
přes Chlumeckou ulici. Především zde 
proběhne oprava vozovky a chodníku.  

Most Bořetická, po němž vede cyklo-
stezka do Klánovic, je v majetku Státního 
pozemkového úřadu. Na podnět MČ 
Praha 20 byly v blízkosti zábradlí, které 
není v dobrém stavu, umístěny výstražné 
pásky, ale žádná rozsáhlá rekonstrukce 
mostu se nepředpokládá. Most bude sne-
sen až v rámci výstavby MÚK Beranka.  

Největší dopravní zátěž pro Horní 
Počernice bude představovat demolice 
stávajících mostů pod železniční tratí. 
V rámci stavby „Optimalizace trati Vyso-
čany (včetně) – Mstětice (mimo)“ budou 
v roce 2022 probíhat na trati na území 
P20 stavební práce od Zelenče po Nádra-
ží Horní Počernice. V rámci této stavby 
bude snesen železniční most nad komuni-
kací Ve Žlíbku a bude nahrazen mostem 
novým, jehož rozpětí umožní nově vedení 
chodníku v tomto velmi problémovém 
místě ulice. Stejně tak bude snesen most 
nad Bártlovou ulicí a nahrazen mostem 

novým. Stávající propustek, kterým vede 
páteřní cyklostezka EURO VELO 4 
v Cirkusové ulici, bude též rekonstruován. 
Aby nedošlo k omezení dopravy na želez-
nici, budou práce probíhat po polovinách 
- tj. od konce března do června a od srpna 
do konce listopadu. 

PŘEDBĚŽNÝ ROZSAH UZAVÍREK  
KVŮLI REKONSTRUKCI ŽELEZNIČ-
NÍCH MOSTŮ: 

Ve Žlíbku (předběžně): 28. 3. – 2. 12. 
2022 (celkově 4,5 měsíců uzavírka,  
zbytek kyvadlový provoz se semaforem)

Bártlova (předběžně): 28. 3. – 6. 11. 2022 
(uzavírka / možnost zřízení průchodu  
pro pěší)

Cirkusová: termín zahájení 28. 3.; práce 
budou probíhat opět ve dvou etapách 
a kratší období. Průchod bude obnoven 
v kratším časovém úseku než na okolních 
mostních objektech.

O přesných termínech uzavírek ulic 
Ve Žlíbku, Bártlova a Cirkusová budeme 
podrobně informovat v březnovém čísle 
Zpravodaje. 

Věra Bidlová, OŽPD

Výstavba západní poloviny mostu nad D0 510 nad Chlumeckou v květnu 2021

RADNÍ MČ

Vizualizace budoucí podoby mostu na D0 510 
nad Chlumeckou včetně protihlukových stěn



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2022 

Vážení občané, 

již v loňském roce jsem vás informovala 
o tom, že od září letošního roku budou 
zcela zakázané kotle na pevná paliva, které 
nesplňují přísné emisní limity (kotle bez 
emisní třídy a kotle 1. a 2. emisní třídy). 

Protože se na území hlavního města 
Prahy tyto kotle vyskytují především 
v domácnostech starších a nízkopříjmo-
vých osob, upravil stát podmínky pro 
čerpání kotlíkové dotace a umožňuje 
žadatelům čerpat až 95 % za způsobilé vý-
daje. Pokud jste do nynějška měli pochyby 
nebo neměli peníze, teď již byste měli nad 
výměnou starého kotle skutečně uvažovat.

Domácí kotle na pevná paliva patří 
mezi největší lokální znečišťovatele. Mezi 
nejnebezpečnější znečišťující látky patří 
karcinogenní benzo(a)pyren a prachové 
částice PM10 a PM2,5. To jsou drobné 
prachové částice, které jsou nebezpečné, 
protože se mohou dostat hluboko do dý-
chacího ústrojí. Platí, že čím menší, tím 

jsou nebezpečnější. Tyto malé částice pra-
chu tvoří jemné saze, sírany či jiné látky.

Nejvyšší emise mají staré neúčinné kot-
le. Obvykle se jedná o litinové či ocelové 
kotle, které jsou původně na koks nebo 
uhlí, ale mají ruční přikládání a lze v nich 
spálit „cokoliv“. Nejčastěji se v nich dnes 
pálí uhlí nebo dřevo. Tyto letité kotle 
nemají obvykle žádnou emisní třídu.

Emisní třídy byly zavedeny již roku 
2000 a označují pro kotle na pevná paliva 
míru škodlivin, které kotle vypouští 
do ovzduší. Je zavedeno 5 tříd: třída 1 
znamená nejvyšší emise (nejhorší), třída 
5 nejnižší emise (nejlepší). Od roku 2018 
jsou na trhu dostupné již jen kotle se 
třídou 4 nebo 5. Další významné zpřís-
nění nastane v září 2022, kdy bude zcela 
zakázán provoz starých kotlů bez emisní 
třídy nebo se třídou 1 až 2. Povolený bude 
tedy provoz kotlů od 3. emisní třídy výše. 
Nové kotlíkové dotace jsou zaměřené 

na nízkopříjmové domácnosti. Podmín-
kou je, aby průměrný čistý měsíční příjem 
na člena domácnosti v roce 2020 byl nižší 
než 14.242 Kč. Domácnosti složené ze 
seniorů pobírající důchod podmínku 
tuto splňují automaticky. Nová kotlíková 
dotace nabízí až 95 % způsobilých výdajů 
za náhradu kotle bez emisní třídy nebo se 
třídou 1 či 2.

Za dotaci si lze pořídit plynový konden-
zační kotel (v oblastech s dostupným ply-
nem) a v lokalitách, kde není plyn zaveden 
je možné pořídit kotel na biomasu nebo 
tepelné čerpadlo.

Více informací o kotlíkových dota-
cích najdete na: www.kotlikydotace.cz. 
Informace vám též poskytnou na Odboru 
životního prostředí a dopravy, i když 
městské části tyto dotace nezprostředko-
vávají ani neadministrují. 

Věra Bidlová, vedoucí odboru 

ODBORY

KOTLÍKOVÉ  
DOTACE 
NUTNOST VÝMĚNY KOTLŮ  
BEZ EMISNÍ TŘÍDY  
NEBO 1. A 2. EMISTNÍ TŘÍDY

VÁNOČNÍ STROMKY  
DO POPELNICE NEPATŘÍ
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, 
lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech (činžovní a rodinná 
zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším 
kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří 
do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by 
měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby 
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. 
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro 
umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru 
na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.
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Z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace dočasně pozastavujeme osobní 
gratulace seniorům a společné Vítání ob-
čánků. Přihlášky pro Vítání občánků však 
přijímáme i nadále a společně je přivítáme 
v nejbližším možném termínu, kdy to 
bude možné. Přihlášku na Vítání občán-
ků naleznete na stránce https://www.
pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-ob-
canku/ a můžete ji zaslat na e-mailovou 
adresu: vitani@pocernice.cz. Do při-
hlášky je nutné napsat také příjmení 

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

Hana Vostrá,
Odbor živnostenský  

a občanskosprávních agend

Balík Jindřich
Blechová Hana
Böhmová Terezie
Cochlár Dušan
Dušková Libuše
Dvořák Otto
Fíčková Eva
Glozarová Jarmila
Habeová Stanislava
Hálová Liduška
Hampacherová Eva
Hodačová Jana
Hradecká Františka
Janoušová Jiřina
Jenelová Jaroslava
Kadeřávek Jiří
Kalistová Anna
Kamešová Marcela
Kolář Ladislav
Konečná Marta
Krušina Jan

Ladman Bohumil
Lébl Jiří
Lérová Irena
Lettlová Milena
Levá Marta
Lochová Věra
Lomická Marie
Marek František
Marešová Marie
Maršálová Božena
Moravec Jan
Němcová Hana
Nemethová Eva
Patrovská Jarmila
Píšová Jaroslava
Podzimek Miloslav
Pour Miroslav
Princová Milada
Přidal Jan
Rubešová Věnceslava
Runkasová Vratislava
Růžičková Karolina
Součková Hana

Srbová Alena
Strnadová Miroslava
Šebková Jaroslava
Špiller František
Štočková Jaroslava
Švestková Drahomíra
Tomanová Drahoslava
Turek Vladimír
Tvrdíková Milada
Tyle Josef
Valešová Marta
Valchářová Květoslava
Valsová Libuše
Vinšová Květoslava
Vítová Fialová Marie
Zápotocký Pavel
Zeman Ladislav

BLAHOPŘEJEME:

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, 
kteří se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto 
jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. 
Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE 
zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 657 Martina Krátká, 271 071 654 
Martina Procházková nebo pište na e-mail: vitani@pocernice.cz.

INFORMACE PRO JUBILANTY

Opatrně a s respektem otevíráme,
3x vakcína, respirátor.

ÚTERÝ 4. LEDNA  
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Kurz manželské touhy, Divadlo Horní 
Počernice (poskytujeme příspěvek 
na vstupné, je nutné se před začátkem 
představení nahlásit u H. Duškové, která 
následně zakoupí vstupenky), začátek 
ve 14.00 hod.

STŘEDA 5. LEDNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

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

STŘEDA 19. LEDNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška RNDr. Petra Velemínského, 
Ph.D., z Národního muzea. „Žena ze Zlatého 
koně v Koněprusích a příchod moderních lidí 
do Evropy“, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 26. LEDNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

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

STŘEDA 9. ÚNORA  
CHVALSKÝ ZÁMEK II. P.
Výroční členská schůze. Účast všech členů 
nutná! Začátek ve 14.00 hod.

Uvedené akce proběhnou, pokud  
epidem. situace dovolí.

CVIČENÍ V DOMEČKU 
každý čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.

CVIČENÍ V BAZÉNU 
Hloubětín, každé úterý od 9.30 hod.
 
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru  
živnostenského  
a občanskosprávních 
agend

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Pavel Skalický vstoupil do komunální 
politiky s vizí, že se Počernice stanou 
místem, kde lidé budou rádi žít 
a plnohodnotně zde trávit svůj volný čas.
Jak dlouho bydlíte v Horních Počer-
nicích? Proč jste si vybral právě Horní 
Počernice pro svůj domov?

Dobrý den, předně Vám děkuji za po-
zvání k tomuto rozhovoru a možnost 
sdílet své myšlenky se čtenáři. V Horních 
Počernicích žiji již několik let, přestěhoval 
jsem se sem za svojí ženou, která odsud 
pochází. Původně jsem vyrůstal na západ-
ním konci města, na Praze 13 a následně 
na Praze 5, a to mi umožnilo poznat oba 
pražské břehy.

Kdy jste vstoupil do komunální politiky 
a jaké důvody Vás k tomu přivedly?

Mé pohnutky vlastně nikdy nebyly 
a dosud nejsou politické. Poté, co jsem 
se do Počernic přistěhoval, začal jsem si 
všímat toho, že namísto očekávané oázy 
klidu a skvělých podmínek pro rodinný 
život, jsem zde nacházel opak. Od roku 
1990 se vystřídali vlastně jen dva staros-
tové a dnes jsou Počernice stále velice 
daleko pojmu moderní pražská čtvrť.

Logicky jsem tedy v roce 2018 oslovil 
Alenu Štrobovou z Hnutí občanů Počer-
nic a palčivá témata jsme začali probírat, 

včetně například mizivého komunálního 
života, dopravy, špatného hospodaře-
ní a celkově neuspokojivých podmínek 
pro rodinný život s malými dětmi v naší 
městské části. Následně vše dostalo rychlý 
spád a my jsme alespoň na chvíli dosta-
li příležitost ukázat, kam by Počernice 
mohly směřovat, pokud by komunální po-
litici pracovali výhradně v zájmu obyvatel 
městské části. Bohužel se po krátké době 
staré pořádky opět vrátily a mé naděje se 
vytratily.

V čem jste viděl či vidíte, že by se mohla 
situace podle Vás změnit?

Jsem otec dvou malých dětí a aktivní 
člověk, který se dokáže na věci kolem sebe 
podívat kriticky, mám co srovnávat a rád 
využívám příklady dobré praxe z jiných 
prostředí. Svět kolem nás a náš život 
v něm se za posledních dvacet let hodně 
změnil a s rostoucí životní úrovní nabral 
nové obrátky. Znovu nabírají na důleži-
tosti původní důležité hodnoty jako jsou 
kvalita života, sousedské vztahy, komu-
nální život či důraz na ekologii a přírodu. 
Chápu, že za skoro 30 let zpátečnického 

přístupu se dostaly Počernice tam, kde 
jsou, a vše se nezmění ze dne na den. Je 
však třeba, aby to i občané pochopili, 
a chtěli se spolu vydat novým směrem. 
Chápu, že za prací směřujeme do centra, 
ale večery, víkendy a svátky by bylo hezké 
trávit v okolí našeho bydliště a ne utíkat 
do okolních čtvrtí či zcela pryč. Těžko 
zde hledám nějaké hlavní setkávací místo 
- místo na vycházky, příjemný moderní 
podnik či kavárnu s dětským koutkem 
a další pohodová venkovní i vnitřní místa. 
Toto není ale pouze můj případ, týká se 
i dětí, seniorů či maminek s kočárky. 
Máme sice zámek s restauracemi, diva-
dlo, knihovnu, fotbalový stadion, ale vše 
funguje příliš odděleně a bez návaznosti 
na kvalitní veřejný prostor a aktivity. 
A tak se nám zde v Počernicích život 
zužuje na jízdu autem mezi prací a na-
ším bydlením. O víkendu nebo po práci 
lidé včetně mě vyjíždí raději do Radonic, 
Klánovic, do Vinoře, parku na Černém 
Mostě, Dolních Počernic, Kyjí..., vlast-
ně kamkoliv jinam. Počernické rybníky 
s málo využívanou cyklostezkou, stávající 
pravoúhlá zástavba rodinných domů spolu 
se zbytkem komerční zástavby nejsou 
bohužel dostatečně velkým lákadlem. 

Co by se tedy podle Vás mělo udělat, aby 
byly Počernice lepším místem pro život?

S Alenou Štrobovou a celým HOP, 
stejně jako s kolegy ze Společně pro Po-
černice, jsme se snažili nastavit otevřenější 

POČERNICE NA SVOJE  
OBROZENÍ TEPRVE ČEKAJÍ
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a modernější přístup, kam obec posunout. 
To se však nepovede za rok, ani za tři 
roky. Nevraživost zdejší politiky a histo-
rické nastavení úřadu mě poměrně dost 
zaskočily a stále je vnímám jako jednu 
z hlavních brzd pro tuto obec. Těžko se 
také dělají změny, pokud jsou zastupiteli 
stejní lidé, kteří Prahu 20 dotáhli tam, 
kde je nyní. Tím neříkám, že se za tři-
cet let nic nepodařilo, ale podívejme se 
s ohledem na kvalitu života, kde jsou 
Počernice dnes v porovnání s většinou 
ostatních pražských částí.

Jak jsem již naznačil, vše je v lidech 
a cokoliv lze změnit. My sami si tvoříme 
podobu svého života a nikdo jiný. Přede-
vším je třeba se rozhlédnout kolem sebe 
a zhodnotit, jak na tom sami jsme. Pokud 
shledáme, že změna je nutná a může vést 
k lepšímu životu, nesmíme se této změny 
bát. Každý občan sám může být jednou 
z drobných vlnek, které Počernice na-
směrují konečně do 21. století a tato vlna 
se pak přežene přes celou obec. Úspěchu 
si všimneme až tehdy, kdy na nedělní 
vycházce se svými přáteli či rodinou 
potkáte některé přespolní lidi, kteří se 
do Počernic přišli pobavit, zajít na dobrý 
zákusek, povozit se na koních, projet se 
na kolečkových bruslích nebo se prostě 
jen natáhnout na lehátkách a upéct buřty 
na ohništi u plážového volejbalu a houpa-
ček. Chvalský zámek nebo divadlo mohou 
být součástí této obrody, ne však cílovou 
sólo stanicí, kde návštěvníci vystoupí 
z auta a po dvou hodinách do něj opět 
nastoupí.

Máte dlouholeté zkušenosti s aktivitami 
pro seniory. Myslíte, že je u nás dostatek 
možností pro starší občany?

Ano, k seniorům mám velice kladný 
vztah a úctu již od vysokoškolských let. 
Se seniory jsem pracoval nejdříve brigád-
ně a následně na plný úvazek. Stačilo nám 
málo. Chtěli jsme jako mladí lidé jen to, 
aby senioři mohli vést plnohodnotný život 
plný kultury, zábavy a aktivit. My na ta-
kovou změnu a organizaci měli sílu, oni 
již ne. Naši počerničtí senioři jsou aktivní 
a působí v několika klubech. Nicméně 
jejich podpora od městské části by mohla 
být větší. Kladně vnímám například náš 
Mumraj a jeho snahu být v některých 
aktivitách moderní. Protože postavit na-
příklad posilovací hřiště pro seniory a dát 
od toho ruce pryč, prostě nestačí.

Zmiňujete Mumraj, děti a maminky. Jak 
se na naši situaci koukáte zde?

Mumraj je skvělý počin pro Počernice 
a částečně i fenomén, který tu máme. 
Určitě by si zasloužil adekvátní prostory, 
přičemž to, zda je podpora naší radnice 
dostatečná, není jednoduché a jasné téma. 
Také si ale myslím, že by Mumraj i další 
volnočasové instituce mohly více nasávat 
moderní přístupy a cesty. Vše je ale vždy 

o lidech a personálních možnostech. Líbí 
se mi například a rád navštěvuji Plechár-
nu či nové centrum H55 v Hloubětíně. 
Příjemné posezení i vyžití pro děti je 
například v kavárně Kafe na dřevo v Ho-
stavicích, v Přístavu 18600 v Karlíně nebo 
v dalších místech, například u cyklostezky 
A26 na Praze 8. A přesně zde je vidět, 
že Horní Počernice zaostávají a na svoje 
obrození teprve čekají. Naopak myslím, že 
skvěle svoji funkci plní naše DDM.

Profesně se pohybujete ve státní správě. 
Pomáhají Vám získané pracovní zkuše-
nosti v práci zastupitele?

Ano, máte pravdu, pouze si dovolím 
aktualizovat můj profesní život, kdy nyní 
jsem zaměstnán již mimo veřejné finance. 
Nicméně po škole jsem skoro deset let 
pracoval na Ministerstvu školství, a to 
především na evropských fondech a v ob-
lasti nákupů a provozu úřadu, při roční 
zodpovědnosti za cca čtyřicet milionů 
korun. Dále jsem prošel například CER-
GEI (pracoviště Akademie věd a Univer-
zity Karlovy) či Generálním finančním 
ředitelstvím. Viděl a zažil jsem mnohé, ale 
na takto vysokých úřadech stále platily 
psané směrnice, zákony a kontroly. Měl 
jsem možnost procházet desítkami veřej-
ných zakázek a hospodařením s veřejnými 
prostředky. Co však vidím zde v naší ko-
munální počernické politice, je opakované 
nedodržování závazných směrnic a okaté 
vyhazování peněz komínem. Chápu, že 
pro běžné občany je složité rozeznat lži 
od pravdy. Celkově samozřejmě rozumím, 
že tato postmoderní a dnes covidová doba 
společnost stále více směřuje k uzavírá-
ní se do sebe, starání se o své a rodinné 
zájmy a k nedostatku času, ačkoliv se nám 

vlastně pokrokem a vědou vše ulehčuje 
a zkracuje, zrychluje. Je to již známý para-
dox globalizace, který se bohužel prosazu-
je i v sousedské podobě.

Není to snadné. Nejsem podstatou 
politik, považuji se jen za čestného a spra-
vedlivého člověka s morálními zásadami. 
Zjišťuji ale, že každý člověk má hodnoty 
nastavené velice odlišně. Stačí se projít, 
rozhlédnout a podívat se na rozházené 
odpadky kolem vás na trávě a u zastávek. 
Podobně to může být s úmyslem v ko-
munální politice, kde někteří své veřejné 
cíle jen předstírají. Jelikož v rámci jejich 
nastavení jim přijde v pořádku to, jak 
jednají. To už ale zabíháme do lidské 
psychologie.

Jak rád trávíte své volno?
Samozřejmě s dětmi, rodinou a svý-

mi blízkými. Doma s dětmi hrajeme 
chytré deskové hry, ale kdykoliv je to 
možné, utíkáme do přírody, za sportem 
či za kulturou. Na kole nebo s dětmi už 
máme prozkoumané široké okolí Hor-
ních Počernic, a tak už často vyjíždíme 
dál k Lysé, Brodu, za Říčany. Jsem také 
aktivní značkař KČT, což také pomůže. 
Prostě a bohužel - utíkáme. 

Jaké místo máte v Horních Počernicích 
nejraději?

To je milá, ač těžká otázka na závěr. 
Jsem rekreační běžec a cyklista. Když 
se ale chci od vrátek domu proběhnout 
na čerstvý vzduch nebo mé rodiče vzít 
na vycházku s vnoučaty, tak mi jediným 
možným místem vychází poslední oáza 
klidu revitalizujícího se prostředí rybníků 
a cyklostezky pod Svépravicemi a nava-
zující staré Chvaly. To se sice daří, ale je 
toho bohužel žalostně málo, čím se dnešní 
Počernice můžou pochlubit světu.

Neměl byste na závěr alespoň nějakou 
optimistickou vizi či sdělení pro naše 
občany?

Horní Počernice zaspaly a mnoho 
skutečností je již nevratných. Pokud ale 
chceme, aby mohla být naše obec na sebe 
hrdá, my se zde cítili příjemně a lidé 
k nám jezdili rádi, nebojme se prosím 
změny. Horní Počernice svojí polohou 
a významem mají velký potenciál, je to jen 
o smýšlení lidí a celkové vůli. Dovedu si 
představit, že nerozprodáme a nezastaví-
me poslední pozemky a ještě se ukážeme 
na mapě Prahy jako žádaná pražská čtvrť. 
Věřím, že změna je možná, že v Počerni-
cích bydlí vnímaví a poctiví lidé a také, že 
to zmiňované obrození přijde snad brzy. 
Každé volby jsou důležité, stejně jako 
zapojení nás všech. 

Všem čtenářům přeji nejen do tohoto 
roku co nejvíce zdraví a osobní pohody.

 
Lenka Bartáková, redaktorka
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Nadělí nám Ježíšek cykloboxy?

Cykloboxy u nádraží
Před odchodem z radnice jsem ve spo-
lupráci se Správou železnic (SŽ, s. o.) 
připravovala umístění cykloboxů u nádra-
ží Praha - Horní Počernice. Po čase jsem 
ale nezaznamenala žádné nové informace 
v této záležitosti a nezaznamenala jsem ani 
sebemenší posun či informace. Oslovila 
jsem tedy znovu letos v létě SŽ, s. o., 
s dotazem, jak a zda vůbec umístění cyk-
loboxů v Horních Počernicích pokračuje. 
Odpověď byla jednoduchá, od mého od-
chodu z radnice se v  této věci neudělalo 
vůbec nic!

A tak mi nezbývalo nic jiného, než 
spolupráci se SŽ, s. o., znovu oživit 
a společně s kolegyní Janou Hájkovou 
jsme v červenci zorganizovaly schůzku 
s jediným cílem - dořešit umístění cyk-
loboxů u nádraží tak, aby je co nejdříve 
mohli občané využívat k bezpečnému 
uchování jízdních kol, bez obav z jejich 
odcizení. Jednání dopadla dobře. Správa 
železnic nám následně připravila situaci 
s návrhem umístění cykloboxů vzhledem 
k možnostem a dispozici daného místa 
i s ohledem na probíhající stavební práce 
na akci „Optimalizace železniční trati 

Lysá n. L. - Praha Vysočany, 2. stavba“ 
a přeložkám stávajících sdělovacích kabelů 
v místě stavby. U nádraží jsou navržené 
dvě pozice, kde lze cykloboxy na po-
zemcích Českých drah umístit. Celková 
kapacita cykloboxů je 36 jízdních kol. Ta 
lze uzamknout pomocí mincovního zám-
ku. Po vrácení klíče je pak vhozená mince 
vrácena. Umístění cykloboxů lze rozdělit 
na dvě etapy a náklady na jejich pořízení 
tak rozložit do delšího časového období. 

Od Českých drah, a. s., (ČD) jsem 
obdržela informace k ceně pronájmu 
pozemku pro umístění cykloboxů. Ověřila 

jsem ještě výskyt sítí v místě navržené-
ho umístění a materiály jsem projednala 
s vedoucím OHSaI a paní místostarostkou 
Evou Alexovou.

Dne 3. 12. 2021 byl mnou připra-
vený materiál projednán na Radě MČ 
a schválen. Doufám tedy a přeji si to i pro 
všechny nadšence cyklistiky, že cykloboxy 
u vlakového nádraží Horní Počernice 
budou již brzy umístěny!

Karla Polydorová,  
Společně pro Počernice

Mikulášská radost pro pěstounské děti

Milí čtenáři,
věříme, že nový rok 2022 bude rokem 
dobrým a klidným a ze srdce vám pře-
jeme, aby vaše očekávání splnil. Ostatně 
dvojka v numerologii je číslem spolupráce 
a značí společenství. Výborně ta krásná 
slova dokázala naplnit už Mikulášská 
nadílka pro děti z pěstounských a soci-
álně znevýhodněných rodin, kterou jsme 
ve spolupráci s Odborem sociálních věcí 
a školství místního úřadu pořádali počát-
kem prosince.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
těm, kdo se do naší Mikulášské nadílky 
aktivně zapojili. Obrovský respekt a dík 
patří všem dárcům. Jste úžasní, protože 
i v současné nelehké době jste mysleli 
na druhé. Otevřeli jste svá srdce a snažili 
se dětem udělat radost. Velké poděkování 
patří skvělým studentům tercie A z míst-
ního Gymnázia Praha 9, Chodovická ze 
třídy paní profesorky Čechákové. Studenti 
na malá pěstouňata mysleli, do sbírky se 
aktivně zapojili a pro děti připravili krás-
nou a bohatou nadílku.

Spousty balíčků se sladkostmi, ovocem 
a dalšími drobnostmi připravila, krásně 
zabalila a dětem postupně předala úžasná 
Mgr. Daniela Bendlová, která má na na-

šem úřadě podporu pěstounských rodin 
na starosti. Rovněž jí moc děkujeme. Děti 
si v doprovodu maminek a tátů přicházely 
na radnici pro svého „Mikuláše“. Největší 
odměnou je pro nás to, že se při přijetí 
balíčků krásně usmívaly. 

Mikulášskou nadílku pro děti z pěs-
tounských a sociálně znevýhodněných 
rodin bychom chtěli v Horních Počerni-
cích postupně připravovat jako každoroční 

Studenti tercie A z našeho gymnázia 
podpořili sbírku pro pěstounské děti

aktivitu. Vážíme si toho, že právě díky 
vám to bude možné.

Přejeme všem šťastné vykročení do no-
vého roku, a hlavně pevné zdraví.

Alena Štrobová,  
zastupitelka Hnutí občanů Počernic  

a Petr Růžička,  
zastupitel MČ Praha 20
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Doprava na Chvalech a rozpočet  
na rok 2022

Naší, bohužel již několikaletou prioritou, 
je vyřešení dopravní situace na Chvalech. 
Na jaře 2019 jsme ještě s kolegou Čápem 
podali podnět na jednání RMČ, ve kte-
rém jsme chtěli řešit nepovolený tranzit 
ulicemi Slatiňanská a Šplechnerova. Obě 
tyto ulice vykazují mimo jiné zúžení 
menší, než je požadováno na jeden jízdní 
pruh, takže provoz v obou směrech je 
možný jen při respektování dopravního 
značení (zákaz vjezdu, vjezd dopravní ob-
sluze povolen). Max. rychlost je stanovena 
na 20 km/h. Požadovali jsme (což se ne-
změnilo), aby byl význam značek naplněn 
a vzhledem k tomu, že jediná efektivní 
zábrana je zábrana mechanická, tak jsme 
dali návrh na „zajížděcí patník“ ve vozov-
ce, což nám připadalo hodno 21. století. 
Za starostování p. Štrobové k zajištění 
vhodného řešení nedošlo. Aby bylo ro-
zuměno, na této variantě netrváme, jsme 
dopravní laici, chceme jen věc vyřešit. 
Aby se našemu požadavku chtělo uvěřit, 
přistoupili jsme na měření průjezdu vozi-
del v celé oblasti, protože neméně zásadní 
je i rekonstrukce ulice Stoliňská od Ná-
chodské po ulici Šplechnerovu. V tomto 
úseku chybí chodník a před domy č. 20, 
22 je na obecních pozemcích zeleň (keře, 
květiny atd.), takže všichni chodci včetně 
školního žactva chodí vozovkou. Za cca 
11 let se nám společně s panem ředitelem 
Březinou a Pražskými matkami podařilo 
prosadit jednosměrku, takže ranní provoz 
je bezpečnější. Doba covidová se všemi 
uzávěrkami a prací z domova nemá pro 
měření průjezdů vozidel reálnou vypoví-
dací schopnost, ale i tak se oprávněnost 
požadavku potvrdila. Po prvním uvolnění 
v červnu 2021 proběhlo měření a po zpra-
cování dat firmou byl uložen 27. 8. 2021 
Radou MČ Praha 20 Odboru životního 
prostředí a dopravy (OŽPD) tento úkol: 
Připravit návrhy změn dopravního značení 

v lokalitě Chval, které povedou ke sní-
žení dopravních intenzit v této lokalitě, 
a předložit je na jednání RMČ Praha 
20 - termín: 15. 10. 2021. OŽPD návrhy 
nepřipravil a nepředložil. Místo toho 22. 
10. 2021 došlo Radou MČ k posunutí 
termínu úkolu ze dne 27. 8. 2021 do 31. 
12. 2021. Je to bohužel tedy stále ve stadiu 
příprav. Nadále však pokračujeme ve snaze 
dospět k nějakému konstruktivnímu 
řešení. Rádi bychom ještě uvedli, že nám 
není lhostejná ani doprava v jiných čás-
tech Počernic a že se rádi budeme věnovat 
a iniciovat úpravy dopravních režimů 
i v jiných lokalitách, pokud se současnou 
situací nejsou občané tam žijící spokojeni.

Dalším tématem je návrh rozpočtu 
na rok 2022. Zde se nám podařilo mj. 
prosadit (po konstruktivních debatách 
se starostou a Ekonomickým odborem) 
zařazení peněz na projektovou doku-
mentaci na rekonstrukce komunikace 
Stoliňská. Za to jsme rádi a vzhledem 
k výše uvedenému doufáme, že se již 
povede problematickou dopravní situaci 
ve Chvalech vyřešit. Dále je z našeho 
pohledu velice důležité provést finanční 
i personální audit kulturních příspěvko-
vých organizací, což je opět dlouhodoběj-
ším cílem našeho sdružení a na společném 
jednání se dospělo k všeobecné shodě 
a k vyčlenění peněz na tuto akci. Také 
jsme navrhli, aby všechny naše „příspěv-
kovky“ (školy, školky a kulturní instituce) 
dostávaly pravidelné dotace od měst-
ské části 4x ročně (4x čtvrtina peněz), 
namísto dnešního modelu, kdy dostávají 
12x ročně jednu dvanáctinu peněz. Jedná 
se z našeho pohledu o větší stabilitu 
a lepší možnosti operovat v rámci jejich 
rozpočtů. Doufáme rovněž, že se podaří 
sestavit a domluvit ucelená, jednoduchá 
a srozumitelná pravidla, jak přistupovat 
k financování a nakládání s fondy těchto 

organizací. Posledním tématem, které 
jsme otevřeli na jednáních o rozpočtu, 
byla otázka financování majetku městské 
části, konkrétně investic a oprav do byto-
vých jednotek a jejich zázemí. Z našeho 
pohledu jsou takto vynaložené prostředky 
nejen službou pro naše občany, zlepšení 
kvality obecního bydlení, ale zároveň 
i umožní větší rentabilnost těchto ne-
movitostí do budoucna. Tuto oblast jsme 
chtěli posílit o 3,9 mil. Kč, kolegy jsme 
ale nepřesvědčili. Za důležité považujeme 
také to, že se podařilo zachovat finanční 
prostředky na nový mzdový a personální 
a docházkový systém úřadu. Návrh roz-
počtu zohledňuje také naše další priority, 
které dlouhodobě prosazujeme: opravu 
kaple na Křovinově náměstí (200 tis. 
Kč); výměnu oken na Chvalském zámku 
(250 tis. Kč); PD na rekonstrukci školní 
jídelny ve FZŠ Chodovická (500 tis. Kč); 
zastřešení kontejnerů (200 tis. Kč); bez-
bariérový přístup Jívanská 647 - PD pro 
společné územní a stavební řízení (100 tis. 
Kč); obnovu herních prvků (350 tis. Kč) 
nebo opravu WC pro veřejnost, atik nebo 
nátěry na budově ÚMČ Jívanská 647. 

Celkově hodnotíme návrh rozpočtu 
na rok 2022 (zveřejněný dne 3. 12.) jako 
kvalitně připravený. A pokud, stejně 
jako minulý rok, dojde k jeho schválení 
napřed koncem roku, nebude městská část 
(po dlouhých letech opět) muset do roz-
počtového provizoria. Trend, který se vlo-
ni za vydatného přispění našeho místosta-
rosty Viléma Čápa podařilo nastartovat, 
by se tak podařilo udržet. 
 
Přejeme vám jen to nejlepší do nového 
roku 2022.

Vladimír Hošek a Jakub Moudrý,
zastupitelé za Počernice JINAK 

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku je 
jednou z důležitých forem celoživotní-
ho vzdělávání. Organizuje ji Provozně 
ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze, která tím umožňuje 
v rámci České republiky všem poslucha-
čům zájmové vysokoškolské studium. Je 
výborné, že díky virtuálnímu prostoru 
může probíhat prezenční seniorské vzdě-
lávání kdekoli, bez ohledu na vzdálenost 
od sídel vysokých škol a univerzit.
Společná výuka, na které mám možnost 
se jako bývalý pedagog podílet, probíhá 
i u nás v Horních Počernicích. Konkrét-
ně v Domečku, pravidelně 1x za 14 dní. 
Každý z kurzů má 6 vyučovacích video-
přednášek. 

Výukové materiály ke kurzům jsou 
posluchačům během semestru kdyko-
li přístupné přes internet. Po splnění 
studijních povinností a absolvování šesti 
individuálních kurzů se posluchač může 
v příslušném semestru zúčastnit slav-
nostní promoce v aule České zemědělské 
univerzity.

V Horních Počernicích se Univerzita 
třetího věku pořádá již od roku 2014 
a z původních 14 posluchačů ji dnes 
navštěvuje v průměru 25 zájemců o dal-
ší vzdělání. Minulý semestr jsme vedli 
především domácí výuku. Mnohým 
studentům ale chyběl právě cenný sociální 
kontakt, společné konzultace a vlastně 
i obyčejné popovídání si, protože setkávat 

se možné nebylo. Tento semestr jsme ale 
zdárně dokončili společným promítáním 
vybraného tématu Ikonografie a zakončili 
před Vánoci krásně tematicky příjemnou 
prohlídkou betlémů.  

Příští semestr Univerzity třetího věku 
v Horních Počernicích začíná 31. ledna 
2022 a věřím, že pro počernické seniory 
bude opět možným impulzem pro další 
vzdělávání.

Alžběta Cibochová,  
zastupitelka HOP
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ZASTUPITELÉ

Dům dětí a mládeže má stále nové 
nápady

Těší mě, že hned do lednového čísla 
Hornopočernického zpravodaje mohu 
napsat článek, v němž chci ocenit práci 
našich příspěvkových organizací. Nejen 
jako zastupitelka, ale i jako obyvatelka 
Horních Počernic si jí velmi vážím. Zá-
kladní školy, mateřské školy, ale i kul-
turní instituce v Horních Počernicích 
nabízejí dobré zázemí, pestrý program, 
a i v současné nelehké době se snaží oslo-
vit a zaujmout co nejvíce lidí. Zastavit se 
ale chci především u jedné z příspěvko-
vých organizací, která se stará o volno-
časové aktivity a vzdělávání dětí i do-
spělých v naší městské části. Je to Dům 
dětí a mládeže v Ratibořické ulici. Pod 
vedením paní ředitelky Mgr. Zdeňky 
Horváthové nabízejí zájemcům skutečně 
nejpestřejší směsici akcí, kroužků, poby-

tových zájezdů, ale i hudebních, turis-
tických a jazykových kurzů. S ohledem 
na současnou koronavirovou epidemic-
kou situaci zdejší lektoři pro každého, 
kdo má zájem, připravili i DoDoMu. Je 
to projekt, kde shromažďují videa, tipy 
k samostudiu a různé odkazy. Každý, kdo 
má zájem, si v DoDoMu může vyhledat 
své informace a z pohodlí domova je pro 
sebe využít. 

Zaujal mě i čerstvý projekt našeho 
Domu dětí a mládeže, který má sym-
patický název Klub -Prádelna. Děti 
odrostlé družině, případně i ty, které 
hledají zajímavý program na odpoledne, 
sem mohou zajít a v klubu na ně čekají 
různé aktivity. Stolní fotbal, stolní tenis, 
výtvarný kroužek, boxovací koutek, ale 
třeba i Xbox s trenažérem.

Domnívám se, že Dům dětí a mládeže 
v Ratibořické ulici beze zbytku splňuje 
vše, co volnočasová výchova a vzdělávání 
mají zajistit. Vážím si toho, že právě tak 
aktivní organizaci s neustále novými ná-
pady a podněty naše městská část zřizuje.

Chtěla bych tímto poděkovat paní 
ředitelce Horváthové a lektorům, kteří 
se na provozu našeho DDM podílejí 
a popřát jim i všem dalším ředitelům 
a pracovníkům našich příspěvkových 
organizací krásný rok 2022 a v jejich 
náročné práci hodně trpělivosti, radosti 
a zdraví.

Přeji všem příjemné lednové dny.

Daria Češpivová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Lokalita Zahradní čtvrť Robotnice - 
radní podepsali Memorandum o spolu-
práci s investory! 

Opět v tichosti a bez jakékoliv informova-
nosti nás zastupitelů Rada MČ Praha 20 
před koncem roku schválila Memorandum 
o spolupráci s investory (společnostmi 
BH realty, a. s., Farmes development, 
s. r. o., RE Investments, s. r. o., Waltham 
Investment, s. r. o.) a tím vyjádřila svůj 
společný zájem na co nejrychlejším vybu-
dování silničního tunelu pod Pražským 
okruhem, propojujícího kruhový objezd 
u OD IKEA a lokalitu Robotnice, tj. 
součásti veřejně prospěšné stavby vymeze-
né v ÚP sídelního útvaru hl. města Prahy 
pod názvem „komunikační propojení 
areálu CČM s ulicí Božanovskou“, jako 
významné stavby umožňující vytvoření 
dalšího dopravního napojení Horních Po-
černic směrem do centra Prahy a na dálni-
ce D10 a D11. Toto memorandum vychází 
z vysloveného souhlasu s koncepcí zástavby 
obytné lokality Zahradní čtvrť Robotnice.

Zastupitelé ani členové komisí nemají 
žádné informace o tom, jakým způsobem 
a zda vůbec se vedení zabývalo četný-
mi připomínkami, které k záměru byly 
vzneseny. Komise výstavby a územního 
rozvoje k dané koncepci zástavby v loka-
litě Robotnice upozorňovala především 
na problematiku dopravní infrastruktury 
a připojení na ČOV. Zápis najdete na: 
www.pocernice.cz/samosprava/rada/komi-
se/komise-vystavby-a-uzemniho-rozvoje/ 
(hledejte zápis ze dne 31. 5. 2021) nebo 
na webových stránkách www.pocernice.
cz zadejte do vyhledávače slovo „komise". 
Také členové komisí dopravy a životní-
ho prostředí se se záměrem seznámili 
a připomínkovali ho. I tyto zápisy najdete 
na webových stránkách naší městské části. 

Zjišťovalo si vedení před podpisem 
uvedeného memoranda, jaký má názor 
Ředitelství silnic a dálnic? S touto stavbou 

již v roce 2018 ŘSD nesouhlasilo, důvo-
dem bylo zkapacitnění (rozšíření) dálnice 
D0 (stavby SOKP 510). Magistrát ve svém 
zamítavém rozhodnutí v letech 2010, 2012, 
2014 a 2016 uváděl nedostatek financí 
investora (magistrátu). Nemělo by takové 
memorandum vzniknout mezi městskou 
částí a Magistrátem hl. města Prahy a tím 
si společný zájem na novém propojení 
areálu CČM s ulicí Božanovskou potvr-
dit? Domnívám se, že rozhodně mělo! 
A radním to dost důrazně řekli i občané 
na jednání u kulatého stolu. Ti však v tuto 
chvíli jiný názor nechtějí slyšet. 

Jana Hájková, 
zastupitelka

INZERCE
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INZERCE

RÁDI PODPORUJEME  
TO, CO JE DOBRÉ
Správní sousedé si pomáhají, a i když jsme tak trochu jiný soused, jsme moc rádi, že se můžeme 
podílet na důležitých událostech a projektech zdejší komunity. Koho a proč jsme již podpořili?
STŘEDISKO OHEŇ HORNÍ POČERNICE
Skauting přirozeně a  pozitivně rozvíjí 
osobnost dětí a  mladých lidí. Vede je 
k  odpovědnosti za  sebe i  druhé. Vě-
říme, že hodnoty, na  kterých stojí, je 
potřeba ctít a  uchovat i  pro další ge-
nerace. 

TRIATLON HORNÍ POČERNICE
Sport je radost, o  to větší, když se 
provozuje v  přírodě. Kombinace pla-
vání, běhání a  jízdy na kole dokazuje, 
že podmínky pro individuální pohybo-
vé aktivity zde v Horních Počernicích 
jsou. My jako P3 navíc máme přirozené 
sympatie k disciplíně, která má trojku 
v názvu : )

AZYLOVÝ DŮM V HORNÍCH POČERNICÍCH
Mít střechu nad hlavou a  čtyři stěny 
kolem sebe, to chceme dopřát nejen 
našim zákazníkům, ale i  lidem v  nou-
zi. Dlouhodobě proto spolupracujeme 
s Azylovým domem při SKP HOPO, kde 
se i  s  naším přispěním podařilo kom-
pletně zrekonstruovat dům pro matky 
s dětmi. Jsme rádi, když můžeme stát 
u nových začátků.
 
ZELEŇ V ULICÍCH
Když jsme se vás před dvěma lety v prů-
zkumu veřejného mínění ptali, čím by-
chom nejlépe pomohli Horním Počerni-
cím, odpovědi často směřovaly k  zeleni 
v ulicích. Úřadu městské části Praha 20 
jsme proto nabídli finanční podporu na vý-
sadbu stromů v Horních Počernicích.

KONCERTY U SVATÉ LUDMILY
Kvalitní hudba v profesionálním prove-
dení a důstojném prostředí kostela sv. 
Ludmily na  Chvalech povznáší ducha 
a dává zapomenout na starosti všední-
ho dne. Proto pravidelně podporujeme 
zdejší Hudební festival.

RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM  
MUMRAJ
Na  Mumraji se nám líbí jeho snaha 
propojovat lidi různých generací i  zá-
jmů a oceňujeme nadšení, s  jakým se 
pouští do každé akce. Prostřednictvím 
Mumraje jsme se už zapojili do Pohád-
kového lesa, Formanských slavnos-
tí nebo Maškarního bálu, a  těšíme se 
na další spolupráci.

BILLA SI V P3 PARKU ZŘÍDILA NOVÉ 
DISTRIBUČNÍ CENTRUM
Aby se potraviny mohly 
prodávat co nejčerstvější, 
nesmí to mít ze skladu 
do obchodu moc daleko. 
Na výhodnou polohu 
u dálnice, městského 
okruhu a napojení 
do centra Prahy už vsadil 
Rohlík a Košík, a na konci 
loňského roku také Billa. 

Obchodní řetězec si v  hornopočer-
nickém parku vyhlédnul přes 10 000 
m2 velkou halu. Samostatně stojící 
budova nabízí možnost nakládky/vy-
kládky zboží ze dvou stran, má velké 
přilehlé parkovací plochy pro osobní 
vozy, dodávky a  kamiony. Na  naklá-
dací brány navazuje venkovní zastře-
šená plocha, která usnadní manipu-

laci se zbožím v  jakémkoliv počasí. 
„Je nutné, abychom disponovali do-
statkem skladových zásob a  mohli 
tak promptněji reagovat na  potřeby 
našich zákazníků. Pronájem prostor 
v  Horních Počernicích měl ekono-
mický i  ekologický aspekt. Optima-
lizací logistických procesů společ-
nost BILLA zredukuje ještě více svoji 

uhlíkovou stopu, ať už minimalizací 
palivové spotřeby nebo redukcí emi-
se výfukových plynů během celého 
logistického procesu. Právě ochrana 
životního prostředí je pro naši spo-
lečnost důležitá a  věnujeme ji po-
zornost napříč všemi oblastmi, “ říká 
generální ředitel společnosti BILLA 
ČR Dariusz Tomasz Bator. 
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Výpravnou výstavu kulis, scenérií, re-
kvizit i půvabných loutek z animovaného 
filmu Myši patří do nebe si rozhodně ne-
můžete nechat ujít! Mnohých detailů si 
ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze 
povšimnout. Na naší výstavě nabídneme 
návštěvníkům jedinečnou příležitost si 
dopodrobna jednotlivé scény i objemné 
dekorace prohlédnout. A nejenom to! 
Nejmenší děti si výstavu mohou užít 
i dobrodružně díky zábavné mapce, která 
jim poslouží jako interaktivní průvod-
ce filmovým zákulisím. Starším dětem 
i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí 
také film o filmu v zámeckém minikině 
a o další zážitky s výstavou se postará 
i stylový fotokoutek ve sklepení.

Filmová novinka z konce loňského 
roku má směrem k divákům opravdu 
dobře nakročeno. Stihla již získat řadu 
ocenění na mnoha evropských filmových 
festivalech, titul za nejlepší animova-
ný film v Šanghaji a byla nominována 
mezi pět nejlepších animovaných filmů 
v rámci cen Evropské filmové akademie. 
Zájem o ni již projevilo více jak pětadvacet 

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

ZÁMEK

MYŠI PATŘÍ DO NEBE A TAKÉ NA CHVALSKÝ ZÁMEK 
22. 1. – 15. 5. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod.

PROVOZNÍ UZAVŘENÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR
Vánoční výstavy lze navštívit až do neděle 9. ledna. V období od 10. do 21. ledna budou výstavní prostory uzavřeny z důvo-
du instalace nové výstavy. Děkujeme za pochopení a těšíme se s vámi opět na viděnou na výstavě Myši patří do nebe a také 
na Chvalský zámek.

Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
27. 1. – 15. 5.  Výstavní prezentace výtvarných prací v rámci soutěže  

Nečekané přátelství
19. 2.  Strašidelná noc na Chvalském zámku – myši, pavouci  

a havěť všeho druhu
4. 3. – 20. 3. Detektivní týdny na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 
20. 3. Promítání filmu Myši patří do nebe v Divadle Horní Počernice
8. 4. – 18. 4. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
6. 5. – 15. 5. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

zemí světa včetně USA či Izraele. Nový 
loutkový film postavený na silné výtvar-
né stránce a unikátním provedení loutek 
a prostředí tak navazuje na světově pro-
slavenou tradici české loutkové animace. 
Není divu – oba tvůrci, zkušení výtvar-
níci a režiséři, Denisa Grimmová a Jan 
Bubeníček mají školu Břetislava Pojara.

Výstavní expozici připravujeme ve spo-
lupráci se společností Fresh Films a bude 
otevřena od 22. ledna do 15. května, 
denně od 9.00 do 18.00 hodin včetně 
státních svátků.

Nadchne-li vás naše výstava, určitě 
doporučujeme ke zhlédnutí stejnojmenný 
film, který pro vás promítne například 

i naše spřátelené Divadlo Horní Počerni-
ce v neděli 20. března. A pozor! Každé-
mu, kdo se prokáže vstupenkou z výsta-
vy, bude účtováno vstupné na filmové 
představení za 70 Kč, tj. se slevou 30 %.
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ZÁMEK

ZÁBLESKY SVOBODY ANEB KONEC 80. LET  
VE FOTOGRAFIÍCH MILOŠE FIKEJZE
27. 11. 2021 – 9. 1. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod., 

Výstava realizovaná ve spolupráci 
s Knihovnou Václava Havla předsta-
ví výjimečné snímky počernického 
fotografa Miloše Fikejze, zachycující 
příběh ikonického plakátu „Havel 
na hrad“, atmosféru sametové revolu-
ce, režimem ostrakizované umělce 
nebo folkový festival v Lipnici z roku 
1988, kde Václav Havel po dlouhé 
době veřejně vystoupil.

Záštitu nad výstavou převzal sená-
tor Pavel Fischer. 

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

KULTURNÍ AKCE 
ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU
neděle 9. 1. ve 14.00 a v 15.30 hod.

Umožní-li to aktuální opatření a také vlídné počasí, uskuteční 
se tradiční Zavírání Vánoc spojené s tříkrálovým průvodem 
letos opět netradičně ve venkovních prostorách na Chvalské 
tvrzi poblíž vánočního stromu. Letošní novinkou bude živý 
betlém i s koledníky. Ve 14.00 a v 15.30 hodin můžete společně 
se třemi králi spatřit na krátký čas betlémskou rodinu s koled-
níky a vyslechnout letošní tříkrálové pozdravení (cca 30 minut). 
Během odpoledne vám tedy nabídneme program královské 
návštěvy v Betlémě hned dvakrát, abyste si mohli vybrat svůj čas 
a akce proběhla důstojně a bezpečně bez velkého shlukování lidí. 
Po celé odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin budou navíc součástí 
betléma i živá zvířátka, kasička Tříkrálové sbírky a na zahřá-
tí i teplé nápoje a drobné občerstvení ve stánkovém prodeji. 
Na zámku lze po celý den využít poslední příležitost k návštěvě 
vánočních výstav i expozice fotografií Václava Havla, které v de-
vadesátých letech nafotil počernický fotograf Miloš Fikejz.

MŮJ BAREVNÝ SVĚT
1. 12. 2021 – 9. 1. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod., 

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

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
19. 2.  Strašidelná noc na Chvalském zámku – myši, pavouci 

a havěť všeho druhu 
26. 2.  Masopustní průvod aneb z Divadla až na Chvalský 

zámek

•  Pohřební kapela, koncert ve Chvalské stodole, termín  
18. 2. 2022, cena v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 300 Kč

•  BARBORA POLÁKOVÁ, koncert ve Chvalské stodole, 
termín 13. 5. 2022, cena v předprodeji 400 Kč, v den koncertu 
500 Kč

•  ČESKÁ SMYČCOVÁ ROCKHARMONIE (Dvořákův festi-
val), koncert na nádvoří Chvalského zámku, termín  
13. 7. 2022, cena 300 Kč

•  ZRNÍ, Svatoludmilský koncert na nádvoří Chvalského zámku, 
termín 18. 9. 2022, cena v předprodeji 350 Kč,  
v den koncertu 400 Kč

•  BRATŘI EBENOVÉ, koncert ve Chvalské stodole, termín  
9. 11. 2022, cena v předprodeji 450 Kč, v den koncertu 550 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK  
NA KONCERTY V ROCE 2022  
ZAHÁJEN:

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU, VÍLAMI  
I SKŘÍTKEM A CESTOU ZA POKLADEM
Noc o pololetních prázdninách  
– PŘIPRAVUJEME NOVÝ TERMÍN

Tradiční a oblíbenou akci dětí i našich zámeckých víl a skřítků vám 
nabídneme v lepších časech. Sledujte, prosím, naše webové stránky.
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ZÁMEK

VÝHERCEM   
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYZA MĚSÍC LISTOPAD SE STALA ANEŽKA DVOŘÁKOVÁ, BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA  

Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží,

pojďme se letos podívat na Horní Počernice jinak. Ptáte se jak? Jednoduše 
z jiné perspektivy. Málokdy si uvědomujeme, jak svět automaticky vnímáme 
z výšky našich očí, a přitom si stačí třeba sednout na zem a svět kolem nás 
bude vypadat úplně jinak.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 13 do 100 
let. Výherci získají nabité dárkové karty do Obchodního centra Černý Most. 
Uzávěrka pro příjem fotografií je 15. května 2022. V komisi, která vybere 
nejlepší snímky, zasednou i profesionální fotografové. 

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

Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný 
informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) na adresu:  
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo přineste na CD/DVD (příp. 
na f lash disku) na recepci Chvalského zámku. 

Více na: www.chvalskyzamek.cz, v sekci Akce.

HORNÍ POČERNICE  
Z JINÉ PERSPEKTIVY  
– NOVÁ FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ  
NA ROK 2023
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ZÁMEK

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 3. 1. od 17.00 do 19.00 hod.

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

BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 8. 1., 22. 1., 5. 2. a 19. 2. 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.

HASIČSKÝ PLES
sobota 15. 1. od 19.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly 
za podpory Městské části Praha 20 srdeč-
ně zve na 1. hasičský ples. K tanci i k po-
slechu zahraje kapela Rošáda. Předprodej 
vstupenek na adrese: kristova@atlas.cz.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 28. 1. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 7. 2. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou! Akci při-
pravujeme každé první pondělí v měsíci a je 
určena primárně pro dříve narozené. Zváni 
jsou však všichni příznivci tónů akordeonu. 
Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované 
vstupné 50 Kč.

POHŘEBNÍ KAPELA  
(přesunutý koncert z května 2021)
pátek 18. 2. od 19.30 hod.

Pohřební kapela je nevšední hudební usku-
pení, které působí na naší scéně již od roku 
1998. Její hudba by se dala charakterizovat 
jako „urban folkcore“ nebo také „lidový 
crossover“ připomínající svižnou balkán-
skou hudbu z filmů režiséra Emira Kus-
turici. Kapela má na svém kontě již čtyři 
CD a také zahraniční koncerty v Dublinu, 
Manchestru či Wroclawi. V pátek 18. úno-
ra od 19.30 hodin se můžete těšit na roz-
tančený parket ve Chvalské stodole v rytmu 
ska, punku, hip hopu, folku, reggae i world 
music. Vstupné v předprodeji na recepci 
zámku nebo přes GoOut 250 Kč, v den 
koncertu 300 Kč. 

10. PLES SPORTOVCŮ
sobota 19. 2. od 19.00 hod. 
TJ Sokol Horní Počernice srdečně zve 

na již 10. ročník plesu sportovců. Těšit se 
můžete na skvělou hudbu k tanci, bohatou 
tombolu i předtančení. Předprodej vstupe-
nek v kanceláři TJ Sokol, tel.: 724 155 088.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 25. 2. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
neděle 27. 2. od 15.00 do 17.00 hod.

SHM Klub Praha – Počernice srdečně zve 
na tradiční maškarní ples pro děti, letos 
poprvé ve Chvalské stodole. Na děti čekají 
veselé hry, tanec i kamarádi. Rodiče i pra-
rodiče se mohou těšit na odpolední kávu 
s domácí buchtou i přátelskou atmosféru. 
Vstupenky na místě nebo u Hanky Klau-
dové, mob.: 608 060 926.

V případě zájmu o pronájem prostor 
Chvalské stodoly pro svatební či naroze-
ninové oslavy, plesy, koncerty, konferen-
ce, firemní prezentace, semináře, školení 
i firemní večírky kontaktujte, prosím, 
produkční Annu Žídkovou na e-mailu: 
anna.zidkova@chvalskyzamek.cz.

CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST  
LEDEN/ÚNOR:
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Milí diváci,

věřím, že jste vkročili do nového roku 
pravou nohou a že nám všem tento krok 
přinese štěstí.

Ačkoli minulý rok kultuře příliš nepřál, 
ten letošní bude jistě příznivější, a tak 
mi dovolte pozvat vás do hlediště našeho 
divadla. V prosincovém čísle Hornopo-
černického zpravodaje jsem se radovala, 
že po dvou letech konečně opět uslyšíme 
krásné tóny harfy paní Jany Bouškové. 
Tuto radost nakonec covid přece jen pře-
kazil, ale jen na chvíli, a tak se z vánoč-
ního koncertu stává koncert novoroční. 
Paní Boušková se svými studentkami 
zahraje v pátek 7. ledna od 18.00 hodin. 
Epidemie nám také trochu zamíchala 
s dramaturgickou řadou Nebuď konzerva. 
Po několika odkladech se v lednu konečně 
dočkáme i představení Jak se Husákovi 
zdálo, že je Věra Čáslavská. Tato insce-
nace, jak už název napovídá, si vtipnou 
formou pohrává s historickými událostmi 
doby nedávno minulé a staví do kon-
frontace dvě historické osobnosti, které 
by spolu ve skutečném životě asi na kávu 
nešly. Divadlo si ale naštěstí může dovolit 
mnohé a díky tomu se vy můžete skvěle 
pobavit. V hlavních rolích uvidíte výtečné 
komiky Tomáše Matonohu a Tomáše Mě-
cháčka. „Husáka“ uvedeme ve čtvrtek 20. 
ledna od 19.30 hodin. Pokud máte radši 
klasičtější komedie, určitě si nenechte 25. 
ledna ujít hru Nejstarší řemeslo 

Budeme se na vás moc těšit.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

PRÁVĚ HRAJEME

sobota 8. ledna v 17.00 hod. 
ZPÍVEJ 2

Velké sny a ještě větší hudební hity. To je 
svět Bustera Moona, odvážného koalá-
ka, který se odhodlal uspořádat největší 
talentovou show. A i když musel Buster 
zdolávat překážky, které by porazily slona, 
tak v animované komedii Zpívej uspěl. 
A protože s jídlem roste chuť, čekají v po-
kračování na Bustera a jeho partu zpěváků 
mnohem větší výzvy. 
Vstupné: 130 Kč (děti 110 Kč – je možné 
koupit pouze na pokladně)

neděle 9. ledna v 15.00 hod. 
Jiří Trnka, Michaela Sajlerová,  
Zdeněk Tomeš  
ZAHRADA 
Divadlo Krapet
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
A co teprve, když se ocitnou v takové 
tajemné Zahradě plné překvapení.

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

středa 12. ledna v 19.30 hod. 
Robin Hawdon
*ŠPINAVÝ OBCHOD
JT Promotion 

Vzhledem 
k zdravotní 
indispozici pana 
Etzlera jednáme 
o náhradním 
termínu.

čtvrtek 13. ledna v 19.30 hod. 
VŘÍSKOT

Režie: Matt Bettinelli-Olpin
Hrají: Neve Campbell, Courteney Cox, 
David Arquette, Dylan Minnette a další
25 let po brutálních vraždách v městečku 
Woodsboro se na scéně objevuje nový 
vrah, který si nasadil na obličej kultov-
ní bílou masku. Tentokrát se zaměří 
na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou 
noční můru a opět odkryje strašidelnou 
minulost města. 

Do 15 let nepřístupný, originální znění 
s titulky.
Vstupné: 130 Kč

neděle 16. ledna v 15.00 hod. 
Jaromír Kincl, Denisa Dašková
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY 
Divadlo Anfas 
Režie: Petr Mikeska
Nová dramatizace dalšího známého večer-
níčkového seriálu. Jak to dopadne, když si 
Rákosníček chce vysloužit u vesmírného 
hvězdáře hvězdu a místo toho spadne dolů 
na Zem s hvězdičkou Leničkou i Malým 
vozem?
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

úterý 18. ledna v 19.30 hod. 
MŮJ ŽIVOT S BOHUSLAVEM  
MARTINŮ
Režie: Jakub Sommer
Hrají: Tereza Hofová, Petr Stach, Anna 
Fialová, Ondřej Kavan

Hraný dokument o životě a díle slav-
ného českého skladatele. Film kombinuje 
hrané scény s narativem dokumentu a do-
bovými archivy, aby poutavou vizuální 
formou přiblížil nejen hudbu geniálního 
skladatele, ale také jeho osobní život, 
pocity a postoje. 
Vstupné: 80 Kč

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

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

DIVADLO
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vše a nikdy se neopustí. Co je drží po-
hromadě? Potřebuje jejich řemeslo účinný 
marketing, efektivní komunikaci a funkč-
ní management, aby obstálo v ekonomic-
ké konkurenci? Nebo jim zbývá jen dřít 
do roztrhání těla? 
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

čtvrtek 27. ledna v 19.30 hod. 
SRDCE NA DLANI

Režie: Martin Horský
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, 
Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Bole-
slav Polívka, Veronika Khek Kubařová, 
Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava 
Kretschmerová, Pavla Tomicová, Marek 
Taclík, Jaromír Nosek a další

Komedie od tvůrců hitu ŽENY 
V BĚHU. Láska se na věk nebo na místo 
neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás 
potká. Můžeme se zamilovat ve školce, 
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv 
a kdekoliv. 
Vstupné:140 Kč

sobota 29. ledna v 17.00 hod. 
VELKÝ ČERVENÝ  
PES CLIFFORD

Když si ho Emily 
pořídila, byl Clif-
ford malé, roztomi-
lé a červené štěně. 
Přes noc se z něj 
ovšem stal obrov-
ský hafan. A když 
říkáme obrovský, 
myslíme tím, že 
na výšku měří skoro 
tři metry. V malém 
městském bytě 

je takový pes hodně nepraktický. Jenže 
Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho 
nevzdá. Komedie Velký červený pes Clif-
ford je adaptací populární dětské knížky 
Normana Birdwella. Český dabing.
Vstupné: 130 Kč (děti 110 Kč – je možné 
koupit pouze na pokladně)

neděle 30. ledna v 17.00 hod. 
*CO JE TO TU ZA TU NOTU
Směsice koncertů, vystoupení, divadel-
ních her, zpěvu, hudby a prostě všeho, 
co se dotýká uměleckého světa mladých 
umělců. To je letošní projekt Základní 
umělecké školy Nehvizdy s názvem „Co je 
to tu za tu notu?" 
Vstupné: 80 Kč

ÚNOR

úterý 1. února ve 14.00 hod. 
ZÁTOPEK
(promítaní nejen pro seniory)
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil, Martha Issová, 
James Frecheville a další

Film se retrospektivně vrací do stěžej-
ních momentů atletova sportovního i sou-
kromého života a spojuje se v komplexní 
portrét muže, jenž neztrácí tempo ani 
poté, co jeho poslední závod skončí a jenž 
dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. 
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která 
dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém 
světě. A také o jedinečném vztahu dvou 
lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří 
navzdory všem překážkám spolu strávili 
celý život.
Vstupné: 80 Kč

úterý 1. února v 19.30 hod. 
SPENCER
Režie: Pablo Larraín 
Hrají: Kristen Stewart, Sean Harris, Amy 
Manson a další

Manželství princezny Diany a prince 
Charlese už dávno vychladlo. Přestože se 
množí drby o aférách a rozvodu, během 
vánočních slavností v královnině sídle 
Sandringham je přikázán mír. Napláno-
váno je společné stolování, střelba a lov. 
Diana tuto hru zná. Letos však budou 
věci úplně jiné. Film SPENCER divákům 
představuje to, co se mohlo stát během 
těch několika osudných dnů. 
Do 15 let nepřístupný, originální znění 
s titulky.
Vstupné: 130 Kč

středa 2. února v 19.30 hod. 
Nikolaj Vasiljevič Gogol
BLÁZNOVY ZÁPISKY
GP –Art 
Režie: Jaroslav Gillar
Hraje: Jan Přeučil

Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Go-
gol – dva Mistři na jednom jevišti. Oba 
jsou mistři slova a dokonalého vykreslení 
postav a postaviček nejrůznějších charak-
terů. Oba se opět potkávají po padesáti 
letech, kdy Jan Přeučil poprvé exceloval 
v této dramatické komedii, která diváky 
všech generací nejen oslovuje, ale i fasci-
nuje svým pojetím spojení slova, hudby 
a osudu. Hra založená na zápiscích z Go-
golova života dává Janu Přeučilovi mož-
nost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček 
směšných až k pláči a politováníhodných 
k popukání, zobrazit ostré kontury cha-
rakterů, vykreslit romantismus obrácený 
v žert, než se i v parodii prosadí nepří-
zeň osudů řízená často démony a běsy. 
Nezapomenutelné představení, ve kterém 
opět po půl století jedinečným způsobem 

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

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

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

sobota 22. ledna v 17.00 hod. 
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ

Film přímo navazuje na předchozí le-
gendární filmy z 80. let, natočil ho syn 
producenta původních dvou filmů Jason 
Reitman. Přivedl mladší herce a přiměl 
původní hvězdy, aby souhlasily s účastí 
na filmu. Jednu z hlavních rolí vytvo-
řil Paul Rudd. Objeví se tu znovu také 
Sigourney Weaver, Bill Murray nebo Dan 
Aykroyd. Český dabing.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

úterý 25. ledna v 19.30 hod. 
Paula Vogel
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
VIP Art Company
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Valerie Zawadská, Veronika Ga-
jerová, Jana Švandová, Zuzana Slavíková, 
Michaela Dolinová 

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

Pět dam v nejlepším věku se přes pole-
dní pauzu sluní na lavičce v parku kdesi 
v New Yorku. Znají se celý život, ví o sobě 

Nebuď konzerva
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exceluje mistr českého slova Jan Přeučil. 
Vstupné: 270, 250, 230 Kč

čtvrtek 3. února v 19.30 hod. 
SRDCE NA DLANI
Režie: Martin Horský
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, 
Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Bole-
slav Polívka, Veronika Khek Kubařová, 
Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava 
Kretschmerová, Pavla Tomicová, Marek 
Taclík, Jaromír Nosek a další

Ve filmu se proplétá několik příběhů 
o lásce, která temperamentně zasáhne 
do života starších, mladších i nejmladších 
hrdinů. A zamilují se dokonce i baseti 
Váleček a Šalina. Věříme, že nová komedie 
udělá divákům v kinech radost a potěší 
je stejně jako Ženy v běhu, pod kterou je 
podepsaný stejný tvůrčí tým. 
Vstupné: 140 Kč

sobota 12. února v 15.00 hod. 
Peter Ďurica a Ernest Val'ko 
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Loutková revue. Když zakokrhá kohout, 
znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí 
měsíčku, že když už půjde spinkat, bude 
mu pak vyprávět, co se zatím na kouzel-
ném paloučku odehrálo. Těší se na vás 
tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik 
a Kvak a neodolatelný šoumen myšák 
Kiko, který se vám rád předvede v plné 
parádě! Podíváte se také na rybičky pod 
hladinou, proletíte se s papírovými draky 
široko daleko a na palouček zavítají kama-
rádi Jů a Hele. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 14. února v 19.30 hod. 
BESÍDKA DIVADLA SKLEP

Divadlo Sklep
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda, Lenka Vychodilová a mnoho 
dalších

Besídka divadla Sklep je letité, neustále 
se vyvíjející revuální představení divadla, 
které bylo ještě nedávno vykazováno mezi 
avantgardu a neseriózní recesi, prostě 
mimo „masovou kulturu". Sklep patří 
k tomu nejlepšímu, co v české zábavě je. 
Že to není jen zábava pro několik intelek-
tuálů, o tom svědčí vyprodaná představe-
ní, ať zajedou kamkoli.
Vstupné: 400, 370, 350  
(studenti 20 % sleva) 

Nebuď konzerva

středa 16. února v 19.30 hod. 
Jean-Luc Lemoine 
LÁSKA A PÁREČKY 

VIP Art Company
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Karel Zima, Jarmil 
Škvrna, Ernesto Čekan, Kateřina Ja-
nečková 

Pro velký úspěch a zájem opět na pro-
gramu mistrovsky napsaná, místy i hořká 
komedie, která vychází z reálných život-
ních situací. 

Margot, mladá atraktivní žena nemající 
příliš dobré zkušenosti se svými bývalými 
vztahy, si pozve na chalupu na grilování 
své tři ex-partnery, kteří o sobě vzájemně 
nikdy nevěděli a neznají se. Margot opět 
zamilovaná, byla svým novým exotic-
kým přítelem požádána o ruku. Od této 
riskantní grilovačky si slibuje, že jí vrátí 
důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu 
k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb 
po podobném minovém poli však není 
bez rizika, což se bohatou měrou potvrdí, 
když se na večírku objeví i její nový přítel. 
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
Přeložené představení z 10. ledna 2021.

sobota 19. února v 15.00 hod. 
TAJEMSTVÍ STARÉ  
BAMBITKY 2
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, 
Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří 
Lábus, Veronika Khek, Kubařová, Petr 
Štěpánek a další

Pokračování úspěšné filmové pohád-
ky. Z Jakuba je král, z Aničky královna 
a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu 
Johanku. Ta nejraději tráví čas u milu-
jícího dědečka Karaby, který se rozhodl 
věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. 
Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vy-
hnáni z království, potloukají se po světě 
a hledají místo, kde by mohli znovu začít 
kout pikle. A mladá, nezkušená královna 
Julie ze sousedního království se stane 
vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by 
nastal čas oprášit tajemnou bambitku?
Vstupné: 140 Kč

středa 23. února v 19.00 hod. 
KATEŘINA KAIRA  
HRACHOVCOVÁ: VÝSTAVA  
OBRAZŮ A KRESEB
Slavnostní zahájení výstavy za účasti 
autorky.
Vstup zdarma.

neděle 27. února v 15.00 hod. 
KRÁSKA A ZVÍŘE
DS Maják
Režie: Mája Klímová
Hrají: Tim Zuščík, Marie Herianová, 
Klára Eisenhamerová, Helena Hošková 
a další 

Ten příběh už jistě všichni znáte. Ale 
bylo to opravdu tak jednoduché? Pyšný 
a marnivý princ se stane nestvůrou a ne-
věří již v záchranu a Bella, krásná, milá 
a dobrosrdečná, věří v příběhy se šťastným 
koncem. Uvidíme, jak se příběh zaplétá. 
Setkáme se s lehkomyslnými dvorními 
dámami i se zlými sestrami Belly. Pojďte 
tento krásný příběh znovu prožít s námi. 
Vstupné: 120,100,80 Kč 

pondělí 28. února v 19.30 hod. 
Michaela Doleželová,  
Roman Vencl 
KRÁLOVNY

VIP Art company
Režie: Patr Svojtka
Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková 
a Karolína Půčková

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako 
vhodné místo pro komedii, ale opak je 
pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou, 
by se za normálních okolností nemohly 
nikdy setkat, nebýt havárie vodovodního 
potrubí, ke které dojde v jednom z lá-
zeňských křídel. Tyto tři postavy jsou 
generačně i sociálně každá někde naprosto 
jinde, přesto spolu musí strávit relativně 
dlouhou dobu. A je to právě humor, který 
drží člověka nad vodou v těch nejtěžších 
chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty nej-
horší překážky.

Královny jsou komedií plnou upřím-
ného humoru, ze kterého občas mrazí 
v zádech.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Změna programu vyhrazena.

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

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

PŘEDPRODEJ NA MĚSÍC BŘEZEN 
ZAHÁJÍME 18. LEDNA.

DIVADLO
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Více informací na:

602 350 055

RODINNÉ
DOMY

v Horních Počernicích

stavba a prodej  zahájen

WWW.KONHEFROVYDOMY.CZ

WWW.KLANOVICKETERASY.CZ

13 bytů v centru Klánovic

Více informací na:

602 350 055

Pilotní projekt
nového žití a bytí

BYTOVÝ
DŮM

Klánovické terasy

INZERCE
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AMERICKÝ KLUB 
ČESKÝCH DAM: HANA 
PARKÁNOVÁ - WHITTON 
(IKAR)
Ke spoluzakladatelkám čes-
kého klubu patřila Karolina 
Světlá, Sofie Podlipská či 

dcera Františka Palackého Marie. Na po-
zadí výjimečné doby přibližuje román 
poutavé osudy žen českého kulturního 
života a líčí jejich osobní dramata.

NEVĚDĚNÍ: MILAN 
KUNDERA (ATLANTIS)
Česká emigrantka Irena žije 
ve Francii od svého útěku 
z Československa po invazi 
vojsk Varšavské smlouvy 
v roce 1968. V roce 1989, 

kdy sametová revoluce svrhne vládnoucí 
Komunistickou stranu Československa, se 
Irena po dvaceti letech života v emigraci 
rozhodne vrátit do svého domova.

MALÍŘ DUŠÍ: ILDEFONSO 
FALCONES (ARGO)
Lesk a bída secesní 
Barcelony: nový fascinu-
jící příběh z pera krále 
španělského historického 
románu. Malíř duší je silný 

příběh o lásce, vášni pro umění, sociální 
revoltě i pomstě.

VČELAŘ Z ALEPPA: 
CHRISTY LEFTERI (ZEĎ)
Autentický a sugestivní 
příběh o ztrátě domova 
a síle zármutku, lásky a od-
vahy, o lidskosti a nezlom-
né naději na nový začátek. 
Milionové syrské Aleppo 

je prozářené sluncem a vůní oliv a pistá-
cií. Klidný a spokojený život tu prožívá 
i včelař Nuri a jeho žena Afra, obklopeni 
rodinou a přáteli, dokud se nestane ne-
představitelné.

Kniha obdržela ocenění The Aspen 
Words Literary Prize, byla vybrána 
do BBC Radio 2 Book Club Choice 2019 
a do Richard & Judy Book Club Choice 
2020. Stala se také bestsellerem Amazonu 
a bestsellerem The Sunday Times.

KONEC: KARL OVE 
KNAUSGARD (ODEON)
Monumentální závěreč-
ný díl hexalogie Můj boj 
nazvaný příznačně Konec. 
Karl Ove Knausgard defi-
nitivně a nemilosrdně bi-
lancuje a ukazuje nám, jak 

„nebýt spisovatelem“. Ale aby toho nebylo 
málo, střední část tohoto svazku tvoří 
čtyřsetstránkový esej o Adolfu Hitlerovi.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263
NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645
KANCELÁŘ: 605 700 774
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ
NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:  
PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ 
FACEBOOK:  
MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE
WEBOVÉ STRÁNKY:  
WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

PONDĚLÍ: 13.00 – 16.00
ÚTERÝ: 10.00 – 19.00
STŘEDA: 13.00 – 19.00
ČTVRTEK: 13.00 – 19.00
PÁTEK: 10.00 – 16.00

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
NÁCHODSKÁ 754

Milí naši čtenáři,

opět vcházíme do nového roku 2022. Přejeme vám pevné zdraví, hodně 
důvodů ke spokojenosti a radosti, dobré inspirace z knih. Ať i ty všední 
dny jsou naplněny dobrou vůlí vidět věci z té lepší stránky, i když to 
nebude snadné.

Zároveň bych se ráda s vámi rozloučila. Vše jednou končí a já uza-
vírám důležitou etapu ve svém životě. Jsem vděčná za to, že mi bylo 
dopřáno pracovat v hornopočernické knihovně téměř třicet let.

Děkuji za dobré vztahy s kolegyněmi, s mnoha dalšími spolupracov-
níky i s vámi, naši milí čtenáři.

Na závěr si neodpustím citovat kousek z knihy Příběhy pro potěchu 
duše z pera Bruna Ferrera:

Kdy končí noc

Starý rabín se jednou zeptal svých žáků, podle čeho se pozná okamžik, 
kdy končí noc a začíná den.

„Snad podle toho, že se snadno rozezná pes od ovce?“

„Ne,“ řekl rabín. „Když poznám datlovník od fíkovníku?“ „Nikoliv,“ 
odpověděl rabín. „A jak je to tedy?“ ptali se ho žáci. Rabín odvětil: „Je 
to tehdy, když poznáš bratra nebo sestru, díváš-li se na nějakou osobu. 
Do té chvíle byla ještě ve tvém srdci noc.“

Vaše
Božena Beňová
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

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

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA    
vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA

 každou středu od 13.00 do 17.00 hod. 
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 728 480 434.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA  
vedená Mgr. Jiřím Arnoštem

 každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 702 050 758.

BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY ANGLIČTINY  
S RODILÝM MLUVČÍM
vede Jon-Paul Ott

 každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.  
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovednos-
tí v AJ - od 15.15 do 16.00 hod. Bez objednání. Jon-Paul Ott je 
rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí také na druhých 
stupních ZŠ v Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST
vede lektor Mgr. Jan Fršlínek

 každou středu od 17.15 do 20.20 hod. 
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity School /  
www.infinityschool.cz. Kurzy jsou semestrální (16 lekcí). 
Objednávky předem na telefonu: 774 073 366  
a info@infinityschool.cz.

LEKCE IMPROVIZAČNÍHO TANCE PRO VEŘEJNOST
vede Mgr. Anna Čumpelíková

  pro dospělé, každý čtvrtek od 19.00 do 20.30 hod.  
Techniky pohybové improvizace, z kterých vycházela jedna 
z prvních tanečnic a choreografů moderního tance, Isadora 
Duncan, nám umožní odhodit, setřást a smýt co nás tíží a odejít 
lehčí jako motýl. U dětí tyto techniky rozvíjí pohybovou fanta-
zii. Taneční průprava není nutná.
Objednávky předem na telefonu: 603 145 470.
Anna Čumpelíková vystudovala AMU obor pantomima 
u prof. Ladislava Fialky. Působila jako tanečnice v Choree Bo-
hemice, Souboru Víta Nejedlého, v Černém divadle Jiřího Srnce 
a v pantomimickém divadle Ladislava Fialky. Zakládala v Sýrii 
Taneční konzervatoř a Vysoké studium baletu v Damašku.  

PROGRAM NA LEDEN

20. ledna 2022 od 15.30 do 17.30 hod.
Workshop: VYROBTE SI VLASTNÍ BIŽUTERII
Přijďte si užít příjemné kreativní odpoledne. Vhodné pro děti 
a dospělé.

Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižute-
rie pod značkou Bája Šmídová.
Bližší informace a rezervace na www.bajasmidova.cz,  
sekce Workshopy.

25. ledna 2022 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: CO MI DÁVÁ ENERGII
Zvlášť v dnešní velmi náročné době potřebujeme znát a pocho-
pit, co nám energii dává a co bere. Možná máme pocit, že je 
nám to jasné, ale někdy máme skryté žrouty energie, s kterými 
si nevíme rady.

V semináři budou pou-
žité techniky arteterapie, 
vizualizace, meditace, 
hudby a pohybu. Netrapte 
se, že neumíte malovat - 
nezáleží na výsledku, ale 
na prožitku.
Seminář vede lektorka 
Ing. Marie Půrová.
Rezervace na telefonu: 
777 570 756.
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STŘELECKÝ TÁBOR (24. 7. - 31. 7.) - vhodné pro 
děti od 9 let. Děti si budou moci mimo střelby ze 
vzduchové zbraně, Nerf zbraní a luku užít i klasic-
ké táborové hry nebo koupání v bazénu. Tento rok 
se bude tábor konat v penzionu Rota v Písečné, 
který je jak stvořen pro tento typ táborů. Penzion 
je bývalou rotou pohraniční stráže, čemuž nasvěd-
čuje i okolí, ve kterém můžeme stále najít pozůstatky 
železné opony. Venkovní oplocený areál obsahuje fotbalové i volej-
balové hřiště, minigolf, bazén či military překážkovou dráhu.

DIVADELNĚ - FILMOVÝ TÁBOR (21. 8. - 27. 8.) – vhodné pro 
děti od 7 let. Ubytování v penzionu Rota v Písečné. Tábor je ur-
čený pro všechny milovníky divadla a filmů. Pokud vás baví hrát, 
režírovat, nebo se jen dívat, neváhejte a přihlaste se! 

Na našem táboře nebudou samozřejmě chybět klasické táborové 
aktivity jako karneval, výlety do přírody, diskotéky, nebo spoustu 
sportovních a strategických her. 

OD DRUHÉHO POLOLETÍ OTEVÍRÁME 
NOVÝ KROUŽEK
KOMIKSOVÁ PŘÍPRAVKA
Děti seznámíme se specifiky komiksového žánru. Zábavnou 
formou se naučí jak vytvořit vlastního hrdinu, kreslit komiksové 
bubliny i zvuky. Odhalí, jaká má komiks pravidla a jak vytvořit 
příběh podle vlastního scénáře. Postupnými kroky se dostanou 
od jednotlivých jednoduchých obrázků přes komiksové stripy až 
po rozsáhlejší kreslený příběh.

PŘÍRODA HROU
Chcete si hrát a přitom poznávat? Kroužek je určen všem zvída-
vým dětem se zájmem o přírodu. S pomocí deskových, a mnoha 
dalších her, se naučíme rozeznávat druhy zvířat i rostlin. Dozvíme 
se zajímavosti o jejich životě, zahrajeme si na stopaře a podíváme 
se na rostliny pod mikroskopem. Přírodu budeme poznávat i při 
procházkách a hrách v blízkém okolí.

TURISŤÁK
I v lednu se vydáme na oblíbený Turisťák! Tentokrát se 9. 1. 
společně vydáme do Zemědělského muzea. Hlásit se můžete pro-
střednictvím našich webových stránek: https://www.ddm-hp.cz/
akce/1060-turistak-zemedelske-muzeum.

NOCOVÁNÍ PLNÉ ČAR A KOUZEL II
28. 1. – 29. 1. 2022 od 17.00 do 09.00 hod. se mohou děti opět 
těšit na tajuplný večer plný tematických her a zábavy. Budeme si 
promítat filmy, číst z knížky o Harrym Potterovi a trochu vyrá-
bět. Nocování je vhodné pro děti 6–12 let. 
Přinesení kostýmů (tematického oblečení) je vítáno.
Cena nocování: 250 Kč 

LETNÍ TÁBORY

Na léto pro vás chystáme tyto pobytové tábory, na které se mů-
žete prostřednictvím našich webových stránek www.ddm-hp.cz 
hlásit již nyní:

VŠEOBECNÝ TÁBOR (2. 7. - 9. 7.) - vhodné 
pro děti od 6 let, ubytování v penzionu 

Rota Písečné https://rota-pisecne.web-
node.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. Děti se mohou 

těšit na pobyt s kamarády v přírodě, 
spoustu her a výlet na hrad a zámek do Jin-

dřichova Hradce.

ZAHRANIČNÍ TÁBOR - ITÁLIE, CAORLE (8. 7. - 17. 7.) - vhod-
né pro děti od 8 let. Doprava autobusem, ubytování v depan-
danci 4hvězdičkového hotelu Marina v italském Caorle. Čtyř-
lůžkové pokoje (2 palandy) se sociálním zařízením, klimatizací 
a WiFi připojením zdarma. Stravování formou italského stylu 
all inclusive, samoobslužný nápojový automat. Venkovní bazén 
s lehátky, dětské hřiště, písečná pláž 20 m od hotelu, v ceně plá-
žový servis (slunečník, křeslo, lehátko/pokoj). Koupání v moři 
i v bazénu, odpočinek na pláži, ale také spousta her ve vodě 
i na suchu, prohlídka historického centra Caorle, případně 
za příplatek výlet do blízkých Benátek (dle domluvy s rodiči), 
na to vše se děti mohou těšit, pokud se s námi vydají za letním 
dobrodružstvím do Itálie.

TANEČNÍ TÁBOR (9. 7. – 16. 7.) – vhodné pro děti od 8 let. 
V termínu od 9. 7. do 16. 7. 2022 vám nově nabízíme taneční 
tábor, který se bude konat v Jiřetíně pod Jedlovou. Ubytování 
bude poskytnuto v rekreačním středisku Netopýr. Všechny 
pokoje mají vlastní sociální zařízení. Strava je zajištěna formou 
plné penze. Na děti čeká bohatý program plný tanečních lekcí, 
jednoduché celotáborové hry v rámci odpoledního a večerního 
programu či trocha vyrábění.

VÝTVARNÝ TÁBOR (9. 7. - 24. 7.) - vhodné 
pro děti od 6 do 15 let. Tento rok jedeme 

na tábor na 16 dní. Děti se mohou těšit 
na malování, šití na stroji, vyrábění 
a na hry venku. Pokud nám bude přát 
počasí, budeme se i koupat v bazénu. 
Čeká nás projížďka obrněným vozem 

a vaření venku. Dopolední program je 
spojen s tvořením a odpoledne hrajeme 

hry nebo jdeme na výlet po okolí. 

VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále probíhá zápis do našich kroužků.  
Nabídku všech naleznete na www.ddm-hp.cz,  
kde se můžete i přihlásit.



VIDEO ZÁBAVA V OBÝVÁKU

Dlouhé zimní večery, děti už neví, co 
nudou dělat a vám již došly všechny 
nápady? A co hůř, oslava narozenin před 
vámi. Lámete si hlavu, jak ji zpestřit? 
Nebojte, připravili jsme 1,5 hodinovou 
party se skřítkem a vílou. Ti s dětmi 
budou tančit, zpívat, hrát hry i vyrábět 
a vy si to můžete všechno užít s nimi. 
Program je určen pro děti 2–6 let. 

Cena: 120 Kč/rodina

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete
nerušeně pracovat, zatímco se vám 
profesionální chůvy postarají o vaše děti.
Kdy:  po–čt 8.00–12.30 hod.,  

čt 15.00–18.00 hod.,  
pá 8.00–12.00.

K dispozici máte: sdílenou kancelář,
rukodělnou dílnu či studio péče o tělo, 
zasedačku a vybavení (notebook, šicí stroj, 
overlock).

Cena: 80–140 Kč/hod. včetně hlídání dětí
Více informací u Zuzky: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz

POZNEJTE TALENTY VAŠICH DĚTÍ
12. 1. od 19.00 do 20.30 hod.

Přijměte pozvání na on-line seminář, 
který vám pomůže při budoucí volbě 
povolání vašich dětí. Skrze program 
TalenTest tak budete moci odhalit, jaké 
talenty a nadání mají a jak je dále, co 
nejlépe rozvíjet. Vítány jsou i vaše děti. 

Lektor: Michael Skála
Cena: 100 Kč

COWORKING*

SEMINÁŘE*

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY pro děti 
i dospělé
14. 1. od 17.00 do 19.15 hod. 
15. 1. od 9.30 do 12.00 hod.

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

Lektorky: D. Križeková, I. Větrovská
Cena: 180 Kč děti, 220 Kč dospělí 

MALUJEME S MARTINEM 
VELÍŠKEM
16. 1. od 14.00 do 18.00 hod.

Slyšeli jste i vy někdy, že neumíte malovat? 
Na dobročinném workshopu vám tuto 
nepravdu pomůže vyvrátit skvělý malíř 
Martin Velíšek. Akce je vhodná pro starší 
děti a dospělé. Výtěžek půjde na podporu 
aktivit Mumraje. Martinovi moc děkujeme. 

Cena: 350 Kč

KERAMICKÝ ZIMNÍ SKŘÍTEK
18. 1. od 18.00 do 19.30 hod.

Rádi tvoříte z keramické hlíny? Tentokrát 
budeme vyrábět keramického skřítka, 
která ozdobí váš domov nebo udělá radost 
jako milý dárek.

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

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

AKCE PRO CELOU RODINU

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,

v novém roce vám přejeme hlavně hodně 
radosti, klidu a zdraví.

Náš oblíbený ples a maškarní bál pro děti 
bohužel musíme i letos z bezpečnostních 
důvodů zrušit. Těšíme se však na jiné akce, 
které společně na začátku roku zažijeme.

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.

 

MUMRAJ
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HRAVÁ HERNA*

DIVADÝLKO
12. 1. od 10.00 do 10.30 hod.

Slyšte, slyšte, autorskou pohádku Zdeňka 
Doubravského budeme hrát. I vy si v ní 
můžete zahrát a kdo nechce, nemusí. Stačí 
se jen dívat a smát.

Hraje: Simona Doubravská
Cena: 100 Kč/rodina 

LÉTAJÍCÍ JÓGA
24. 1. od 10.00 do 10.45 hod.

Víte, že v Mumraji máme unikát, létající 
sítě? Dá se s nimi cvičit, houpat a dělat 
další psí kusy. Zábavu si užijí vaši 
nejmenší i vy dospěláci.

Lektorka: Daniela Križeková
Cena: 100 Kč/rodina 

DODATEČNÉ ZÁPISY DO KURZŮ 
na 2. pololetí 2021/22
od 17. 1.

• Výtvarka dospělí po 9.00–12.00 hod. 
• Hatha jóga po 17.00–18.00 hod. 
•  Parkour děti 10+ pokročilí  

čt 16.00–17.00 hod.
•  Létající jóga s hlídáním dětí  

čt 8.45–9.45 hod.
•  Němčina dospělí stř. pokr.  

čt 17.30–18.30 hod.

Foto: archiv Mumraj

Foto: archiv Mumraj

 Foto: archiv Mumraj
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NEZISKOVKY

„Daj Vam Pánbů sto rýnských 
do komory, sto kop žita 
do stodoly, aby nechybělo 
chleba, a po smrti fuk do neba.“ 
Koledou ze Slezska, která zazněla 
na závěr benefičního koncertu 
od patronky azylového domu paní 
Vilmy Cibulkové a organizátorky 
koncertu paní Heleny Podlahové, 
vás v novém roce chceme 
pozdravit i my z azylového domu 
Střediska křesťanské pomoci 
Horní Počernice.

Benefiční koncert, který se konal v neděli 21. listopadu 2021 na Chvalském zámku zor-
ganizovala paní Helena Podlahová ve spolupráci s azylovým domem a pod záštitou RKF 
při kostele sv. Ludmily na Chvalech na podporu u nás ubytovaných rodin. Paní Vilma 
Cibulková si přímo pro tento večer připravila výpravnou báseň o svém dětském snu. 
Děkujeme všem účinkujícím i dobrovolníkům - paní Heleně Podlahové, paní Vilmě 
Cibulkové, chlapeckému sboru Bruncvík pod vedením Lenky Mensy Pištěcké, sboru 
Cantabile pod vedením Marie Rőder. Jejich vystoupení byla strhující a naladila všechny 
návštěvníky sváteční atmosférou. Výtěžek z koncertu činí 23 448 Kč a bude použit 
na nové hřiště pro děti v azylovém domě. 

Gabriela Selinger,
SKP HOPO

PODĚKOVÁNÍ  
ZA VĚCNÝ DAR
SDH Chvaly touto cestou srdečně děkuje panu 
Richardu Stárovi, firmě Restaurace Sezóna Horní 
Počernice za poskytnutí sponzorského daru, 
nákupu požárního žebříku. Tento dar poslouží 
sdružení k dalšímu posunu vpřed. Ještě jednou 
velmi děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly 

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

Betlém

24. 12. 2021 – 2. 2. 2022 

ve svépravické kapličce

BENEFIČNÍ 
KONCERT  
PRO AZYLOVÝ
DŮM
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CÍRKEV

Před časem jsem 
se v tramvaji dal 
do řeči s nějakou 
paní. Logicky se náš 
rozhovor točil kolem 
zdražování energií.

Co se to děje? Jak se to mohlo stát? 
A kdo za to může? Můj otec má v Počer-
nicích rodinný domek a topí elektrickým 
kotlem. Začalo to tehdy slibem levné 
elektřiny, pokračovalo nabídkami růz-
ných distributorů, kteří zvonili u vrátek 
a následně jsme museli řešit, jak zneplat-
nit podepsané smlouvy. A teď čekáme, 
kolik to vlastně bude stát. Ale to všech-
no asi znáte, podobné věci se odehrávají, 
jen v různých formách. 

Všechno to negativní kolem nás má 
tendenci nás pohltit. Není to jen inflace, 
plné nemocnice pacientů na ARO, kaž-
dodenní zprávy v televizi, ale i devalvace 
vztahů s nejbližšími. To vše nás ovlivňuje 
a nemůžeme se tomu vyhnout. 

Stejně si však myslím, že dnešní doba 
není tak špatná, jak se nám může na prv-
ní pohled zdát. Když si vzpomenete, jak 
jsme stáli frontu na banány a pomeranče, 
na auta byl pořadník a získat telefonní 
linku bylo pouze pro známé tehdejších 
funkcionářů, tak si uvědomíme, že se 
svět, alespoň v tomto, změnil k lepšímu.  

Ale abych se vrátil zpět, jak se vy-
rovnat s tím, co nás dnes trápí? Krás-
né konstatování nalezneme v biblické 
knize Kazatel. Zde se píše: „Všechno má 
určenou chvíli a veškeré dění svůj čas. 

Je čas rození i čas umírání, čas sázet 
i čas trhat; čas bořit i čas budovat; je čas 
plakat i čas smát se...“ Co nám chce tato 
moudrá kniha vlastně říci? Možná to, 
že nemá žádný smysl se zbytečně trápit 
a znepokojovat. To, co zažíváme dnes, 
není nic jedinečného, podobně generace 
otců a matek před námi měli své starosti 
a bolesti. 

Proč tedy nevstoupit do nového roku 
s trochou optimismu? Třeba stačí jen 
otevřít oči a uvidět to dobré kolem nás. 
A není toho málo!

Petr Procházka,  
farář Evangelické církve metodistické

Křovinovo náměstí

NA ZAČÁTKU ROKU  
S TROCHOU OPTIMISMU
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ŠTĚDRÝ DEN  
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Letos se díky covidové situaci musel obejít Štědrý den na zámku bez živého betlému, nic-
méně i tak se pořadatelům podařilo vytvořit tu pravou vánoční atmosféru, na kterou jsme 
na zámku zvyklí. Téměř po celý den byly k vidění vánoční výstavy, naši skauti rozdávali 
na zámku i v kostele betlémské světlo a na nádvoří stál slaměný betlém obklopen živými 
zvířátky. Ze zámeckých oken se nesly koledy zpívané muzikálovou zpěvačkou Klárou Jelín-
kovou, kterou doprovodil trumpetista Josef Hřeben.
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CHVÁLA PEČENÍ
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ZPÍVÁNÍ S DITOU
Dita Hořínková se syny Filipem a Viktorem, neteří Kačkou a pejskem Bertíkem 
procházeli na čtvrtou adventní neděli Horní Počernice a zpívali lidem koledy 
známé i ty skoro neznámé. Začali na tradičním místě před Přírodním divadlem 
Dády Stoklasy a pak pokračovali společnou procházkou do ulic Počernic.

Foto: Michal Jarolím

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Dopisů se stejně jako v minulém roce sešlo opravdu velké množství a opět to 
byla krásná podívaná. Pan starosta společně s paní tajemnicí úřadu a radním 
Jaroslavem Kočím ml. vylosovali tři výherce. Dárečky tak poputují k Marušce, 
Honzíkovi a Jáchymkovi. V letošním roce se k losování připojili také zástupci 
Odboru hospodářské správy a investic, kteří se chtěli přidat ke splnění přání 
jednomu z dětí Ježíškovy pošty. Díky tomu byl letos vylosován i čtvrtý výherce 
a stolní hra poputuje k Filípkovi. Výhercům gratulujeme a za všechny dopisy 
moc děkujeme. 

VĚNCE PRO SENIORY
Místní dobrovolníci vytvořili pro radost senio-
rům zhruba 150 věnců. Všem moc děkujeme.

Foto: Radka Slavíková a Alena Vavřičková
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 153
Co ještě bylo zaznamenáno, 
perličky

Letitá snaha učitelů budovat na ško-
lách školní knihovny začala počátkem 
nového století být viditelná. Na obou 
školách měly tyto knihovny samostat-
nou část žákovskou a samostatnou část 
učitelskou. Mimo učebnic půjčovaných 
nemajetným žákům, byla část žákov-
ská na tehdejší dobu bohatě zásobena 
ke čtení pro poučení i zábavu. Ve škole 
hornopočernické v roce 1905 obsahovala 
žákovská část 517 svazků a část učitel-
ská 68 svazků. Ze 158 dětí této školy 
si půjčovalo a četlo 126 dětí. Ve škole 
chvalské žákovská část měla 316 svazků 
a učitelská část svazků 48. Ze 126 dětí 
této školy si půjčovalo a četlo 102 dětí. 
Učebnic na půjčování (slabikář, čítan-
ka, mluvnice, početnice, katechismus, 
biblická dějeprava) bylo přibližně jedna 
třetina. Doplňování školní knihovny 
začalo být dobrým zvykem místní školní 
rady po hodnocení školního roku.

Pro zdokonalování vyučování ve zrychlu-
jícím se tempu technického rozvoje byla 
významnou pomocí činnost učitelských 
sborů při doplňování školních pomů-
cek vlastnoruční výrobou. Penězi na ně 
přispívala okresní školní rada a další 
dobrodinci školy z řad movitějších obča-
nů. Tím se růst vzdělanosti zaostávající 
za technickým rozvojem opět poněkud 
zrychlil.

Rozhodnutím c. k. okresní školní rady 
byly počínaje školním rokem 1905/1906 
stanoveny školní prázdniny na dobu 
dvou měsíců v čase od 1. července do 31. 
srpna s tím, že školám byla dána mož-
nost v rozpětí čtrnácti dnů jejich začátek 
a konec upravit. Řídící učitelé tehdejších 
našich škol se sjednotili na ukončení 
školního roku 14. července a začátku 
nového školního roku 15. září. Ale už 
v roce 1908 byl školní rok ukončen 
v poslední dny června a nový školní rok 
zahájen v prvních dnech měsíce září.

Na závěr školního roku 1908 uspořá-
dal řídící učitel hornopočernické školy 
pan Gotthard Černý spolu s výstavou 
ručních prací žaček školy také výsta-
vu různých předmětů, shromážděných 
na cestě kolem světa jeho synem Rudol-
fem Černým. Ten tuto dlouhou a nároč-
nou cestu uskutečnil jako člen Českého 
pěveckého kvarteta při jeho uměleckém 
turné. Sesbírané předměty pro výstavu 
syn uspořádal podle světadílů a navští-
vených zemí. Ukázky předmětů denní 

potřeby, kultury a dalšího života lidí 
vzdálených krajin zahrnovaly například 
Severní Ameriku, Japonsko, Čínu, Indii 
a další krajiny. Výstava byla otevřena 
přes týden a navštívilo ji přes tisíc lidí 
nejen místních, ale i ze všech okolních 
obcí.

Učitelský sbor a místní školní rada 
ve Chvalech uspořádaly dne 27. dubna 
1908 stromkovou slavnost. Žáci školy 
při ní vysadili na vybraném místě deset 
vzrostlých ovocných stromků vypěstova-

ných jimi na školní zahrádce. Před vlast-
ní výsadbou promluvil ke shromáždě-
ným žákům řídící učitel pan Karel Zima 
takto: „Milé dítky! Dnes na tomto místě 
vlastní rukou zasadíte několik stromků 
a v dospělosti si jistě rádi odpočinete 
v jejich stínu a pochutnáte na jejich 
ovoci. Jejich výsadbou vás také chceme 
povzbudit k tomu, abyste si stromoví 
zamilovaly, je šetřily a nedopustily, aby 
je někdo jiný kazil. Kdo miluje květiny 
a stromy, nemůže být ve svém srdci zlý. 
Kdo neublíží stromku, neublíží zvířeti 
a tím méně jinému člověku. Slibte nám, 
že nikdy nebudete stromy kaziti a až 
budete starší, sázejte dál stromy všade 
tam, kde bude vhodné místo, neboť 
stromky dávají nejen užitek, ale krášlí 
obec i krajinu. Sázejte stromy, ať naše 
milá Česká země, jak to ve známé písni 
pějete, byla rájem na pohled!" Poté žáci 
zazpívali píseň Kde domov můj. Pak žáci 
prováděli vlastní výsadbu připravených 
stromků.

V zakoupeném bývalém chvalském mlý-
ně započala dne 2. října 1908 Evangelická 

jednota ze Žižkova uskutečňovat svůj 
program péče o osiřelé děti. Prvními 
z nich byla čtyři děvčátka. Tři z nich 
od ledna následujícího roku začala 
navštěvovat chvalskou školu. První 
obětavou a dlouhodobou opatrovnicí 
byla vzácná žena paní Božena Jehličková, 
která v roce 1939 vydala vzpomínkovou 
knížku o budování náhradního domova 
a práci s opuštěnými dětmi. Z těchto 
vzpomínek a záznamů v kronice obce 
Chvaly a školy chvalské je sestavena 
ná-sledující část z historie této části 
dnešního území. Počátky dnes ze značné 
části již vybudovaného areálu rehabili-
tační péče a dalších služeb pro seniory 
byly popsány následovně:

Ve Chvalech u rybníka v úpadu pod 
hrází tulí se k sobě tři nevzhledné bu-
dovy z kamene, zbytek bývalého mlýna 
č. p. 16. Tyto budovy zakoupila Evange-
lická jednota ze Žižkova pro vybudování 
sirotčince k humanitnímu a nábožen-
skému účelu. Správkyní se stala slečna 
Božena Jehličková, žena velice inteli-
gentní a ušlechtilá, která s nevšední 
pílí, vytrvalostí a úmornou tichou prací 
řídí vznikající ústav. Přijímáni do něj 
jsou především sirotci úplní, nebo děti 
z nejnuznějších rodin Karlínského okre-
su. Později bylo ještě připsáno - Ústav 
je podporován okresní komisí pro péči 
o mládež. Mezi podporujícími příznivci 
jsou i členové nejvyšších českých kruhů. 
O ústav a jeho činnost má také velký zá-
jem dcera pana prezidenta prof. Masary-
ka Dr. Alice Masaryková, která i se svou 
matkou je zde častou návštěvnicí. Děti 
jsou přijímány od útlého věku a ve věku 
čtrnácti let je ústav propouští do života, 
obstarávaje jim zaměstnání dle jejich 
schopností. Při ústavu byla zřízena také 
denní opatrovna, do které jsou za jednu 
korunu přijímány děti místních rodičů 
ve věku do šesti let. Místní škola se vy-
jádřila, že sirotci navštěvují místní školu 
a vyučování velmi pilně a jejich chování 
je ve většině případů vzorné. Postupně 
rostoucí počet dětí vytvářel tlak na obec 
Chvaly, aby zabezpečila dostatečný počet 
míst ve škole, což nebylo v průběhu let, 
kdy se rozrůstala i obec a rostl počet 
dětí, vždy snadné. Na jednu z nezbyt-
ných přestaveb školní budovy tak přispěl 
i sirotčinec. Vzájemný vztah se tím dále 
upevnil.

Z radostí i strastí sirotčince opět v po-
kračování.

Ing. Hubert Antes,  
kronikář
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POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů 
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.

NOVÝ ROK PLNÝ NADĚJE A OČEKÁVÁ-
NÍ ANEB VŠECHNO UŽ TADY JEDNOU 
BYLO.

Pro náš novoroční příběh jsem pro vás 
vybral úsměvnou, ale současně poučnou 
příhodu, o které hovoří krátký zápis 
z policejní služebny v Karlíně z 8. 1. 1932. 
V záznamu se píše, že byl v Horních 
Počernicích zadržen Josef Mikuša, bytem 
v Turzové 26, na základě oznámení obec-
ního strážníka Karla Fišera. Jmenovaný 
byl napaden několika místními občany 
v restauraci Na Radosti a byl obviněn 
z podvodu. Musel být ošetřen a pak 
putoval do vazby, kde čekal na rozhodnutí 
soudce. Tolik policejní záznam. A co se 
tedy tehdy událo?

Josef Mikuša se objevil v Horních 
Počernicích před Vánoci 1931. Ubytoval 
se u vdovy Ješetové v Riegrově ulici. Ta 
občas ubytovávala obchodní cestují-
cí, studenty a jiné jí sympatické muže. 
Mikuša se jí představil jako obchodní 
cestující kosmetické firmy z Košic. Tvrdil, 
že je vystudovaný chemik a firma, kterou 
zastupuje, je renomovaná firma s kos-
metikou - především pro ženy. I to bylo 
pro Ješetovou velice zajímavé, protože si 
na svém vzhledu velice zakládala a na svůj 
věk působila velice mladě a zachovale. 
Byla vdovou po obchodníkovi s cuk-
rem. Po svém manželovi jí tedy zůstalo 
celkem solidní zabezpečení, aby nebyla 
nucena pracovat. Navíc pohledný a tem-
peramentní Slovák se jí na první pohled 
zalíbil. I Mikuša zřejmě svůj byznys 
ovládal dokonale a věděl, že musí pro 
svoje zboží získat reklamu a značný zájem, 
aby jeho obchody proběhly rychle a bez 
průtahů. No a klíčem k tomuto záměru 
byla právě pohledná vdova, za kterou 
se kdejaký mužský ohlédl a ženské ji 
skrytě záviděly. Proto své ubytovatelce, 
která, jak se zdálo, mu už nenabízela 
pouze ubytování, věnoval zdarma několik 
přípravků na zdokonalení ženské krásy. 
Ješetová zářila spokojeností a nadšením 
ze svého nájemníka a byla přesvědčená, 
že darované přípravky jí téměř okamžitě 
ještě více zkrášluji a zdokonalují. V tom 
jí Mikuša neustále, i po nocích, přesvěd-
čoval. No, a tak roztoužená vdova začala 
nevědomky plnit Mikušův plán. Scházela 

se s místními dobře situovanými dámami 
na posezení u kávy a zákusků. V obchodě 
a na trhu se setkávala s mnoha kama-
rádkami a známými a všem líčila, jakého 
skvělého muže u sebe ubytovala. Ale 
především se chlubila tím, jak jí darované 
přípravky pomohly k lepšímu vzhledu. 
Dámy téměř okamžitě projevovaly zájem 
a žádaly jí o možnost získat od Mikuši 
také tyto kosmetické zázraky. Mikuša 
ale nejprve vzdoroval, že nemůže jen tak 
jednotlivcům přípravky prodávat, proto-
že jeho úkolem je nabídnout toto zboží 
velkým pražským kosmetickým salonům. 
Proto také zpočátku vždy ráno odjížděl 
do Prahy a vracel se až večer a Ješetové 
líčil, jaké skvělé obchody udělal. Posled-
ním vrcholným úderem na psychiku jeho 
ubytovatelky bylo, že jí sdělil, že firma ho 

posílá na další kontrakty do Berlína, kam 
musí nejpozději v polovině ledna odjet. 
Když tuto informaci Ješetová roznesla 
mezi své kamarádky a ty ji zase předaly 
svým kamarádkám a známým, Mikuša 
konečně jako podlehl nátlaku a svolil, 
že je ochoten doporučeným zájemkyním 
prodat nejžádanější preparát na zpevnění 
a tvarování prsou. Nechce to však udělat 
sám, protože se to s jeho stylem obchodu 
neslučuje, ale přes Ješetovou. Tak se také 
stalo. Předal ji těsně před Štědrým dnem 
23 kusů jednorázového přípravku a 34 
kusů sad pro dlouhodobou kúru. Ješeto-
vá obchod vyřídila rychle a bez průtahů 
a Mikuša ještě před Štědrým dnem vyin-
kasoval peníze. Třešničkou na dortu pak 
ještě bylo, že v hostinci Na Radosti, kam 
rád chodil, prodal ještě další přípravky 
několika pánům jako vánoční dárky pro 
jejich milované. Obchody zdárně klaply 
a Mikuša mohl pomýšlet, jak se elegantně 
vypařit, než začnou zákaznice tušit, co 

si to vlastně koupily. Ale byl tady Štěd-
rý den, svátky a Nový rok. Ješetová byla 
přítulná, tak se rozhodl, že zmizí hned 
po Novém roce. Vše by mu bývalo ná-
ramně vyšlo, jako vždy, ale jak asi tušíte, 
téměř vždy se něco neočekávaně zvrtne. 
A taky, že jo. A to poslední den před jeho 
plánovaným odjezdem. Zašel si poslední 
večer do své oblíbené hospůdky s tím, 
že pak ještě stráví poslední noc se svojí 
přítulnou bytnou a brzo ráno v tichosti 
zmizí. 

Ale jen dosedl, přistoupil k němu jeden 
z hostů, který byl v hospodě se svým bra-
trem z Počernic a přijel za ním z Modřic 
u Brna. Chytl Mikušu pod krkem, zvedl 
ze židle a uštědřil mu pořádný políček. 
Mikuša upadl a ostatní hosté se chopi-
li útočníka, aby mu zabránili v dalších 
úderech. Útočník křičel na Mikušu, že 
je podvodník a sdělil přítomným důvod 
své reakce. Asi před půl rokem navštívil 
Mikuša Modřice a provedl tam stejnou 
akci, jako tady v Počernicích a podvedl 
tam ještě více lidí, protože jeho zázračná 
kosmetika neúčinkovala. V tichosti pak 
zmizel. Rozbor zázračné látky, kterou si 
nechal udělat jeden napálený zákazník, 
potvrdil, že se nejedná o žádný zázrak, ale 
běžnou vazelínu smíchanou s usušeným 
rozdrceným jalovcem. V tu chvilku jeden 
z těch, kteří Mikušu drželi, mu vrazil 
pár facek a nechybělo mnoho a mohli se 
na něj vrhnout i další místní, kteří měli 
tu čest nechat se také napálit. Štěstí, 
že mezi přítomnými byl místní obecní 
strážník Karel Fišer, který Mikušu odvedl 
do místnosti za výčepem a zamkl ho tam. 
Pak nechal z Obecního úřadu zavolat pro 
četníky, aby si pro něj přijeli. Měl tedy 
ještě docela štěstí, že se nedostal do rukou 
místním napáleným zákaznicím, které 
si již více jak 14 dní poctivě prsa mastily 
vazelínou a čekaly na zázrak. Ženy přece 
od nepaměti pro svoji krásu obětují ne-
malé peníze.

No a výsledek znáte z úvodní části 
mého povídání. A jen malé zamyšlení 
nakonec. Přece jen některé zvyky, nebo 
chcete-li zlozvyky, nevymřely. Nemyslíte?

Jan Brunner
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NOVOROČNÍ 
OHLÉDNUTÍ

Barevný podzim letos utekl 
jako voda. Jako každý rok, 

i tentokrát jsme na ZŠ 
Spojenců uklidili s dětmi naši 

krásnou zahradu a připravili 
krmení pro ptáčky. Když nám 

počasí nepřálo, mohli jsme se 
přesunout do nových půdních 
prostor. Zejména gymnastický 

sálek poskytuje skvělé 
podmínky pro hry a soutěže. 

Tentokrát jsme zde uspořádali 
závody autíček na dálkové 

ovládání a myslíme, že se naše 
malá Barum Rallye opravdu 

povedla.

Ani jsme se nenadáli a přiblížil se advent. Četli jsme knihy s vánoční tematikou, 
zpaměti lovili texty oblíbených koled a učili se nové. Tradičně jsme také vyráběli dárky 
a přání pro své blízké. A nebyli bychom to my, abychom si originálně nevyzdobili naši 
školu. Jako novinku jsme letos měli anděla a sněhuláka v téměř životní velikosti, které 
žáci s radostí natírali barvami a zdobili. 

I když jsme vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nemohli organizovat vše, co 
bychom chtěli, přesto jsme si předvánoční čas uměli udělat pěkný. Byli jsme rádi, že 
jsme nemuseli být izolovaní každý sám,  ale že jsme trochu té rodinné pohody mohli zažít 
i na naší malé škole. Vždyť právě možnost být spolu je pro nás všechny to nejdůležitější.

Přejeme všem pevné zdraví a radostnější rok 2022.
Kolektiv ŠD

ZŠ SPOJENCŮ

ŠKOLY
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

MIMOŘÁDNÝ DOD SE VYDAŘIL

Prosincový mimořádný den otevřených 
dveří proběhl ve spolupráci s Domem 
zahraniční spolupráce pod názvem Objev 
svůj talent a byl opravdu mimořádný. 
Mnohé školy se organizace prezenčních 
DOD zříkají a přecházejí do on-line 
formátu. My jsme napřeli veškeré úsilí, 
abychom za dodržení všech aktuálních 
protiepidemických pravidel mohli ve škole 
přivítat zájemce o studium prezenčně. 
Během celého odpoledne jich přišlo v do-
provodu rodičů 123, ve škole jsme přivítali 
i starostu Horních Počernic Mgr. Pe-
tra Měšťana v doprovodu Ing. Moniky 
Brzkovské, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a školství. Pro všechny byl připraven 
opravdu pestrý program. Návštěvníci 
zhlédli nejen praktické výstupy všech pěti 
studijních oborů, ale mnohé aktivity si 
mohli také vyzkoušet. Vyslechli si i infor-
mace našich studentů, kteří absolvovali 
zahraniční stáže, a v souladu s principem 
udržitelnosti si mohli zakoupit fair trade 
kávu, kterou společně s vlastnoručně 
upečenými pochoutkami nabízeli stu-
denti z domova mládeže. Během setkání 

s vedením školy, pedagogy a současný-
mi i bývalými studenty dostali zájemci 
odpovědi na všechny své otázky. Srdečně 
zveme na další DOD, který se uskuteční 
ve středu 5. ledna od 14 do 19 hodin.

FANDÍME STARDANCE

Sobotní večery v České televizi patří 
od poloviny října oblíbenému soutěž-
nímu pořadu StarDance. Jeho tradiční 
součástí se stal benefiční večer věnovaný 
společnosti Paraple. Letos jsme i my 
měli v soutěži své želízko, s Janem Cinou 
a Adrianou Maškovou nacvičila vystoupe-
ní naše studentka Rozálie Niké Mošovská. 
Jsme hrdí, že jsme jako bezbariérová škola 
schopni poskytovat vzdělání také hendi-
kepovaným studentům, jejich studium 
v naší škole vnímáme vždy jako výzvu 
k tomu, abychom se v rámci inkluzivní-
ho vzdělávání posouvali stále dál. Proto 
máme velkou radost z toho, když můžeme 
prezentovat nejen jejich studijní úspěchy, 
ale také ty další, ať už jsou z jakéhokoli 
ranku.

Petra Bergmannová,  
učitelka SOŠ
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ZŠ STOLÍŇSKÁ

PŘEMYSLOVCI  
NA FZŠ CHODOVICKÁ
Žáci 7. a 9. ročníků nejprve navštívili výstavu na Chvalské tvrzi věnovanou 
1 100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Na tuto školní akci navázala historická soutěž 
„Přemyslovci – počátky českého státu“.
Žáci mohli zpracovat osobnost z rodu Přemyslovců, stavbu, příběh nebo volné téma 
vztahující se k počátkům českého státu v 9. – 14. století. Do soutěže se zapojili žáci 
7. – 9. ročníků, a to s velkým nadšením! Bylo těžké vybrat nejlepší práce. Svoje 
práce žáci prezentovali i při výuce v hodinách dějepisu, mnozí vyhledávali zají-
mavosti z tohoto období, proto soutěž přispěla k rozšíření historických znalostí. 
Nejlepší práce byly vystaveny v prostorách školy a jsou také k vidění ve fotogalerii 
na webových stránkách.  

Dále proběhl již tradičně 19.ročník Čertovských schodů - děti z prvního i dru-
hého stupně proháněla čertiska z 9. ročníků. Také byly dětem předány diplomy 
a odměny za již celostátně vyhodnocené IT soutěže iBobr a IT- Slot, ve kterých si 
naši žáci nevedli vůbec špatně, ba naopak. Ještě stojí rozhodně za zmínku úspěch 
našich mladších žákyň, které poměrně s přehledem postoupily do finále krajského 
kola ve florbale.

Za celou školu FZŠ Chodovická bychom všem rádi popřáli klidné svátky vánoční 
a především pevné zdraví nejenom na Nový rok. Pamatujme prosím na to, že s kli-
dem, vlídností a pochopením se lépe zvládají všechny ty stresové situace, kterým 
jsme všichni poslední roky tolik vystaveni.

 
Tým učitelů FZŠ Chodovická

FZŠ CHODOVICKÁ

MIKULÁŠ V ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE STOLIŇSKÁ
Děti z prvního stupně letos navštívil Mikuláš! 
Na pomoc si s sebou vzal dvě čertice, dva čerty 
a jednoho anděla. Tahle parta pohádkových 
bytostí ale nebyla jen tak ledajaká. Skládala se 
ze žáků 9. tříd ZŠ Stoliňská, kteří si celou akci 
sami připravili a zorganizovali.

Událost vypukla po nezbytných ranních 
přípravách celého mikulášského týmu 
dne 6. 12. 2021. Jejich návštěvu nikdo 
z malých školáků nečekal, o to větší tedy 
bylo jejich překvapení. Naštěstí patří vět-
šina žáků naší školy mezi ty vzorné, takže 
strašení peklem nebylo nutné. Jen ten, 
kdo v tomto roce občas zazlobil, dostal 
od čertů malou výstrahu a od moudrého 
Mikuláše a hodného anděla poučení, jak 
se polepšit. Jako odměnu děti dostaly 
nejen spoustu dobrot, ale i krásné zážitky. 
Bez odměny však nezůstal ani mikulášský 
tým – slyšel od dětí spoustu krásných 
básniček a písniček, které se za celý rok 
naučily.

Tak zase ve zdraví za rok. A nezlobte!

Kateřina Vlková, 
zástupkyně ředitele
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 2. prosince 2021 
se na našem gymnáziu 
konala sbírka sladkostí 
a ovoce pro děti z pěs-
tounských a sociálně 
znevýhodněných rodin.

Tuto akci pořádala PaedDr. Věra Čecháková a třída 3. A ve spolupráci s Mgr. Pe-
trem Růžičkou, zastupitelem MČ Praha 20. Sbírka se uskutečnila, aby i tyto děti 
mohly dostat bohatou mikulášskou nadílku. Ráno se deset studentů ze 3. A dosta-
vilo na vrátnici a následně vybírali od žáků gymnázia nadílku, tedy ovoce, čokolády, 
sušenky, plyšová zvířátka apod. Celkem se vybralo 20 tašek, z toho dvanáct bylo 
naplněno čokoládou a jinými sladkostmi, tři tašky a krabice byly plné ovoce a oříšků 
a jedna taška obsahovala spoustu adventních kalendářů. 

Velmi děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, a doufáme, že děti mikulášská  
nadílka potěšila.

Sára Poledníková a Zuzana Trunčíková (3. A)

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

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

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan

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

550 Kč

Kaloba
21 tablet 

185 Kč

Výživový doplněk, obsahující přírodní 
Imunoglukan a vitamin C, který přispívá ke 
správnému fungování imunitního systému, 
ke snížení vyčerpání a únavy a k ochraně 
buněk před stresem.

425 Kč

Supradyn
90 tablet

Rostlinný lék v podobě potahované tablety, 
jejichž účinnou látkou je vysušený extrakt z 
kořene rostliny Pelargonium sidoides. Užívá 
se k léčbě akutního zánětu průdušek, který 
nevyžaduje podávání antibiotik.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

P4H 60 kapslí

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 15:00

Do nového roku 
s čistými skly.

oční optika
Horní Počernice

Skla  X-tra Clean
od Rodenstock

Dokonale hladký povrch skla který se snadno čistí.
Antistatická a nepřilnavá vrstva s dlouhotrvající životností.
Minimální ulpívání nečistot a vody.

=

na skla

Nyní sleva 

40%
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PŘEBOR PRAHY DRUŽSTEV 
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE ŽEN

V neděli 
21. listopadu 

pořádal TJ Sokol 
Kampa podzimní 

Přebor Prahy 
družstev.

Náš oddíl vyslal družstva do II., III. i do IV. ligy. Do poslední 
chvíle nebylo vzhledem k absenci závodnic jasné, koho trenéři 
postaví. Děvčata bojovala statečně, navzájem se povzbuzovala, 
vytvořila krásnou přátelskou atmosféru. Trenéři je moc chválí.

VE II. LIZE STARTOVALY TYTO ZÁVODNICE: 
K. Bartošová, L. Bohatová, J. Brožová, J. Ohanková.
Družstvo vybojovalo krásnou stříbrnou medaili a zajistilo tak na-
šemu oddílu účast na Mistrovství republiky v Ostravě ve dnech 
3. – 5. 12.

Do družstva pak byly nominovány ještě K. Jakešová a J. Za-
hradníčková. V Ostravě se naše družstvo umístilo ve velké kon-
kurenci 23 družstev z celé republiky na pěkném 14. místě.

VE III. LIZE BOJOVALY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVODNICE: 
N. Fulemová, L. Česneková, E. Jirásková a E. Švaříčková. 
Toto družstvo stálo na třetím stupínku a získalo bronzovou 
medaili.

VE IV. LIZE CVIČILY: 
N. Bišická, A. Pospíšilová, E. Šrůtková, J. Wandruschka, A. Ve-
lebilová. 

Družstvo bylo čtvrté, což je tzv. bramborová medaile, ale 
vzhledem k účasti devíti družstev hezké umístění.
Děvčatům děkujeme za pěknou reprezentaci naší TJ.

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu 
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Koncem listopadu se v Mostě ko-
nal tradiční mezinárodní šampi-
onát v kickboxu – Christmas cup. 
Turnaje se zúčastnily i dvě svě-
řenkyně SK Ptáčkovi a dokázaly 
získat společně sedm medailo-
vých umístění – dvě zlaté medaile 
a pět stříbrných.

Čtrnáctileté závodnice – Kamila Kocourková a Máša 
Malko - bojovaly mezi juniorkami 16-18 let a ženami 19+. 
Se staršími a zkušenějšími závodnicemi držely krok jak 
v lightcontactu, tak v kicklightu. Máša si troufla i na do-
mluvený zápas ve fullcontactu a navázala tak ve svém věku 
na svoji trenérku Martinu. Pro celý realizační tým Ptáčků 
a obě svěřenkyně byl turnaj pouze součástí jejich přípravy. 
Máša i Kamila se kromě kickboxu, věnují i dalším odvět-
vím bojových sportů, stejně jako jejich trenéři. V budoucnu 
by měly být připraveny reprezentovat hlavně v disciplíně 
hand to hand či dalších bojových odvětvích. K tomu budou 
vedeny svými třemi trenéry z klanu Ptáčků, kteří se ihned 
po turnaji vydali do Střední Asie sbírat nové zkušenosti, 
prohloubit a otestovat své znalosti. 

Josef Ptáček, trenér

Nový rok

Nový rok jsme přivítali,

co nám asi přinese?

Budeme zdraví?

Ať již covid odejde!

Chráníme se,
jak jen každý dovede,

věříme v očkování,

všem vědcům děkujeme.

Pojďme s dětmi

sněhuláky postavit,

zlé myšlenky zahnat,

raději se pobavit.

Zahrádky
Ach ty naše zahrádky,stále se nám mění,v zimě pod bílou peřinou,pěkně si tak hoví.

Když jaro na ně dýchne,znovu ožijí,probuzený nový životbarvou malují.
Stále je se na co dívat,i když podzim přichází,po cestičkách všude kolem,své penízky pohází.

Paní zima již se blíží,všichni ji zas vítáme,se starým rokem loučíme se,na ten nový čekáme.

paní Olga

BÁSNIČKY Z DOPISŮ

DOPISY ČTENÁŘŮ

SK PTÁČKOVI 
A JEJICH ÚSPĚŠNÉ 

SVĚŘENKYNĚ

SPORT
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

TV A INTERNET

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.
95 Kč 

/měs.
300

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER

800 555 025 www.starnet.cz/akce
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Uzávěrka pro inzerci i redakci je  
vždy k 10. dni měsíce do 12.00 hod.
HORNOPOČERNICKÝ  
ZPRAVODAJ

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

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

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

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 
Vojtěch Jasanský. Neníli uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.

REDAKČNÍ RADA: Místopředseda 
Jan Brunner, Mgr. Iva Rosová, Klára 
Pazderková, Růžena Beránková, 
Mgr. Alžběta Cibochová.

PŘÍJEM INZERCE:  
po, st: 7.30 – 18.00 hod., út, čt: 
7.30 – 15.00 hod., pá: 7.30 – 14.00 
hod. Telefon: 271 071 611, email:  
inzerce@pocernice.cz.  
Články odeslané po uzávěrce 
nebudou přijaty do tištěného 
Zpravodaje. Za obsahovou 
a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí 
odrážet názor redakce. Autorská 
práva vyhrazena. Přetisk pouze se 
souhlasem vydavatele. Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Nevyžádané příspěvky a fotografie 
se nevracejí. Neoznačené fotografie: 
archiv. NEPRODEJNÉ

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

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

Další číslo vyjde 28. 1. 2022

Pozor – změna pro podání inzerce! 
Od 11. 12. se veškerá inzerce podává  
na podatelně Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 647.

Knihy a knižní pozůstalosti koupím.  
Tel: 286 891 400

Odhady, posudky pozemků, 
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588

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

Oprava žaluzií – výměna vodicích 
lanek - nové žaluzie - vertikální žaluzie 
na lodžie - seřízení plastových oken 
a dveří. Sítě proti hmyzu. 
Tel: 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz

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

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788 

Oxytechnic spol. s r. o. hledá 
administrativní sílu s nástupem 
od ledna 2022. Požadujeme: ukončené 
středoškolské vzdělání, prokazatelné 
zkušenosti s prací na PC (Word, Excel), 
organizační schopnosti. 
Jedná se o práci na poloviční úvazek 
s vyhlídkou na úvazek plný.
Náplň práce: fakturace, administrativa, 
komunikace s klienty a zdravotními 
pojišťovnami.
Místo zaměstnání: Šestajovice
Kontakt: oxytechnic@oxytechnic.cz
Ing. Bohumír Zachariáš, 608 734 398

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

Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852
Zdoňovská 2992/15

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

Kominictví Němec  
opravy, čištění, revize. 775 132 921 

Hledám paní na úklid zdrav. zařízení
v blízkosti metra B Černý Most,
DPP - nadstandardní mzda, 
út – pá mezi 11 – 14 hod., 2 hod.,
večer mezi 20 – 23 hod., 2 – 3 hod.,
sob. 15 – 19 hod.
Kontakt: 606 823 920

Výklady z karet.
Objednávky na tel.: 605 773 276

Stínící technika CLIMAX. 
Rolety, žaluzie, markýzy.
Záruka 4 roky. Tel: 607 719 539.
Mail: p.mikez@hotmail.com
www.proklima.cz




