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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

26. 2. 
Masopustní průvod aneb z Divadla  
až na Chvalský zámek

 od 14.00 do 16.00 hod.

do 27. 2. 
8. Zuškový koktejl - výstava

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

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

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

do 15. 5. 
Výstavní prezentace výtvarných prací 
v rámci soutěže Nečekané přátelství

CHVALSKÁ STODOLA

5. 2., 19. 2.
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod. 

7. 2. 
Sousedské posezení s harmonikou

 od 17.00 do 19.00 hod.

9. 2. 
8. ZUŠkový koktejl

 od 18.00 hod.

25. 2. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 hod.

27. 2. 
Dětský maškarní ples pro děti

 od 15.00 do 17.00 hod.

DIVADLO

1. 2. 
Zátopek

 od 14.00 hod.

1. 2. 
Spencer

 od 19.30 hod.

3. 2.
Srdce na dlani

 od 19.30 hod.

5. 2.
Moje krásná příšerka

 od 17.00 hod.

10. 2.
Zlato

 od 19.30 hod.

12. 2. 
Na kouzelném paloučku

 od 15.00 hod.

14. 2.
Besídka divadla Sklep

 od 19.30 hod.

15. 2.
Vem si mě

 od 19.30 hod.

16. 2.
Láska a párečky

 od 19.30 hod.

17. 2.
Mimořádná událost

 od 19.30 hod.

19. 2.
Tajemství staré bambitky 2

 od 17.00 hod.

22. 2.
V létě ti řeknu, jak se mám

 od 19.30 hod.

23. 2. 
Kateřina Kaira Hrachovcová:  
KDY, když ne TEĎ

 od 19.00 hod.

27. 2.
Kráska a zvíře

 od 15.00 hod. 
 
28. 2.
Královny

 od 19.30 hod.

DDM

13. 2.
FIMO hmota

 od 9.00 do 12.30 hod.

13. 2.
Tiffany technika

 od 14.00 do 19.00 hod.

20. 2.
Turisťák

 od 8.00 hod. 

20. 2.
Korálková dílna

 od 9.00 do 12.30 hod.

27. 2.
Výroba lapačů snů

 od 9.00 do 12.30 hod.

MUMRAJ

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

9. 2.
Hravá herna
Dopoledne s pohádkou O žralokovi

 od 10.00 do 12.00 hod.

13. 2.
Hromnice – setkání s Perunem

 od 16.00 hod.

15. 2.
Keramická želva

 od 18.00 do 19.30 hod.

18. 2. a 19. 2.
Létající workshopy pro děti i dospělé 
18. 2.  od 17.00 do 19.15 hod.
19. 2.  od 9.30 do 12.00 hod.

28. 2.
Hravá herna
Dopoledne s pohádkou O zajíčkovi,  
lišce a krokodýlovi

 od 10.00 do 12.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

8. 2. 
Workshop: Vyrobte si dárek k Valentýnu

 od 17.00 do 19.00 hod.

24. 2. 
Seminář: Co nám tělo říká

 od 18.30 do 21.00 hod.
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

je tady nejkratší měsíc v roce. Řada 
z vás určitě zná někoho, kdo se narodil 
29. února a má opravdové narozeniny 
jednou za čtyři roky. Únor je zkrátka jiný. 
Třeba je to tak i proto, aby se o ty dva dny 
zkrátila zima, která řadě z nás už začíná 
připadat nekonečná.

Děti se v únoru obvykle těší na jarní 
prázdniny. Letos je ale bohužel budou 
mít, pokud chodí do školy u nás v Hor-
ních Počernicích, až v nejzazším termínu, 
tedy od 14. do 20. března. Budou tedy 
téměř opravdu jarní a asi nelze očekávat, 

že na českých horách bude ještě ležet 
dostatek sněhu.

Je proto třeba vyrazit jindy. Pokud vás 
baví zimní sporty, určitě si už užíváte 
na sjezdovkách, tím spíš, že byly celou 
loňskou zimu zavřené. Díky skvělé poloze 
Horních Počernic jste třeba v Liberci 
autem za hodinu, takže kdykoli nasněží, 
můžete vyrazit. Jen o pár kilometrů dál 
mají milovníci bílé stopy Bedřichov, ráj 
běžkařů.

Pokud nasněží i u nás v Horních Počer-
nicích, děti budou nadšené a naše místní 
hospodářství si s nadílkou jistě poradí. 
O zbytek se postarají naši spoluobčané, 

kteří nedopustí, abychom po chodnících 
klouzali. Zvládli jsme minulou zimu, 
která byla na sníh nezvykle bohatá, zvlád-
neme i tuto.

Po nejkratším měsíci v roce už při-
chází první jarní. Takže kdyby se vám 
do duší vkrádal splín z dlouhé zimy, 
připomeňte si, že všechno jednou končí. 
Už na Hromnice, 2. února, budeme mít 
o hodinu slunečního svitu víc a bude to 
jen lepší a lepší.

Přeji vám, ať prožijete zbytek letoš-
ní zimy v pohodě a přesně podle svých 
představ.

Petr Měšťan, starosta

Naše městská část uzavřela dne 27. 12. 2021 smlouvu o dílo na novostavbu dvou-
podlažního nepodsklepeného bytového domu se 7 malometrážními byty, na místě 
získaném demolicí původního objektu Náchodská 865. Smluvním zhotovitelem je 
společnost EUbuilding, a. s., za cenu 21,976.437 Kč včetně DPH a termínem do-
končení 10. 1. 2023. Na stavbu byla poskytnuta dotace z Fondu rozvoje dostupného 
bydlení hl. m. Prahy ve výši 14 385 000 Kč. 

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

BYTOVÝ DŮM  
NÁCHODSKÁ  
– HORNÍ  
POČERNICE 

MILÍ SPOLUOBČANÉ,

ŘEDITELKA NAŠÍ MÍSTNÍ VEŘEJNÉ 
KNIHOVNY SE ROZHODLA PRO SVOU 
DALŠÍ ŽIVOTNÍ ETAPU, KTEROU JE 
ODCHOD DO DŮCHODU.

RÁD BYCH PROTO UPŘÍMNĚ PANÍ  
BOŽENCE BEŇOVÉ PODĚKOVAL 
ZA OBĚTAVOU PRÁCI, KTEROU 
VĚNOVALA KNIHOVNICKÉ PROFESI 
V HORNÍCH POČERNICÍCH PLNÝCH 
45 LET.

Petr Měšťan,  
starosta
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ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 20. 12. 2021 schválilo 
zřízení Jednotky sdružení dobrovolných hasičů Horní Počernice.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČET:

Zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedání konaném dne 20. 
12. 2021 rozpočet na rok 2022 a střednědobý rozpočtový výhled 
do roku 2027. Do listinné podoby je možno nahlédnout na Od-
boru ekonomickém Úřadu MČ Praha 20, na adrese Jívanská 
647/10, Praha 9 – Horní Počernice a v elektronické podobě je 
schválený rozpočet k nahlédnutí na  
https://www.pocernice.cz/urad/rozpocet/.

ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE VE VÝBORECH 
ZASTUPITELSTVA MČ A KOMISÍCH RADY MČ  
ZA ROK 2021

Zastupitelstvo MČ schválilo výplatu peněžitého plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 20, za vý-
kon funkce členů výborů ZMČ a komisí RMČ za rok 2021.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:

Rada MČ

1)  přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ ve výši 
163,2 tis. Kč (nákup kontejnerů na SD); ve výši 13,0 tis. Kč 
(nákup zařízení tísňové péče); ve výši 42,0 tis. Kč (likvidace 
černé skládky – Bílý vrch); ve výši 88,0 tis. Kč (simultánní 
přepis řeči online formou osobám s poruchou sluchu).

2)  přijala do rozpočtu MČ poskytnutou účelovou dotaci ze stát-
ního rozpočtu z MŽPD na projekt realizovaný v rámci OPŽP 
ve výši 1 405,7 tis. Kč (zateplení budovy úřadu); podíl z obdr-
ženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technic-
kých herních zařízení ve výši 2 153,0 tis. Kč.

DOTACE: 

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 
20 Tenisovému klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek 
ve výši 30 000 Kč na podporu celoročních sportovních aktivit 
a podporu provozu a údržby tenisového areálu v Praze - Horních 

Počernicích; spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní 
Počernice, z. s., ve výši 49 000 Kč na obnovu a pořízení vybavení, 
údržbu Chvalského lomu, okolí kluboven a kluboven, kvalifikaci 
a vzdělávání vedoucích a dopravu na výjezdní zasedání; spolku 
SHM Klub Praha - Počernice, z. s., ve výši 46 888 Kč  na projekt 
V Počernicích není nuda.

DARY:
 
Poskytnutí finančního daru Středisku křesťanské pomoci 
Horní Počernice
Rada MČ poskytla finanční dar ve výši 10 000 Kč Středisku 
křesťanské pomoci Horní Počernice na financování činnosti 
Klubu seniorů.

Přijetí peněžního daru na rozvoj MČ
Rada MČ schválila přijetí účelově určeného peněžního daru 
ve výši 100 000 Kč od obchodní společnosti EUC laboratoře 
na rozvoj MČ.

Přijetí věcných darů pro děti v pěstounské péči
Rada MČ schválila přijetí věcných darů v hodnotě 25 592 Kč 
od společnosti Mattel Czech Republic, s. r. o., člen koncernu, 
určených na obdarování dětí v pěstounské péči.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Rada MČ schválila změny platových výměrů ředitelů příspěvko-
vých organizací, které Městská část Praha 20 zřizuje s účinností 
od 1. 1. 2022.

Rada MČ schválila přijetí účelově určeného peněžního daru 
v celkové výši 11 250 Kč pro FZŠ Chodovická na úhradu strav-
ného pro žáky ze sociálně slabých rodin od dárce Women for 
Women, o. p. s.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Rada MČ schválila Domácí a provozní řád Domu s pečova-
telskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 – Horní Počernice, 
s účinností od 1. 1. 2022 a pokračování poskytování služeb Bez-
platné psychologické poradny v prostorách Kulturně komunit-
ního centra od 1. 1. 2022.

Rada MČ schválila nabídku společnosti Transkript online, 
s. r. o., pro rok 2022, spočívající v poskytování simultánního 

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY
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přepisu řeči online formou v reálném čase osobám preferujícím 
při komunikaci psanou formu českého jazyka, určenou osobám 
s poruchou sluchu.

SPORT

Rada MČ schválila realizaci boulodromu v rámci Hřiště Rati-
bořická od společnosti LOCAL TRAIL, s. r. o., Bělehradská 
55/15, 140 00 Praha 4, IČ 08170991, za cenu 100 000 Kč.

Rada MČ schválila převzetí záštity nad pořádáním akce Novo-
roční běh Horními Počernicemi, pořádaného spolkem TJ Sokol 
Horní Počernice, spolek.

Rada MČ schválila použití znaku Městské části Praha 20 na dre-
sech florbalového klubu Orka florbal, z. s., se sídlem V Prokopě 
1347, 250 88, Čelákovice.

MAJETEK

Rada MČ schválila vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu 
HIK 15. 12. 2021) ve výši 1 330 740,32 Kč.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Zastupitelstvo MČ schválilo směnu obecního pozemku parc. 
č. 3763/2 za pozemek parc. č. 3362/3 s doplatkem ve výši 
323 790 Kč ve prospěch MČ Praha 20 a koupi spoluvlastnické-
ho podílu ve výši id 2/16 pozemku parc. č. 5/2 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.

Rada MČ schválila výpůjčku části pozemků KN parc. č. 1990, 
parc. č. 1984,  KN parc. č. 1991, KN parc. č. 1981/4 Chvalskému 
zámku, p. o., na dobu určitou 9. 1. 2022, za účelem pořádá-
ní tradiční akce Zavírání Vánoc; výpůjčku části pozemku KN 
parc. č. 4225/4 od soukromých vlastníků za účelem provozování 
kompostárny; uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 
KN parc. č. 4411/1 se společností Pražská plynárenská Distri-
buce za účelem umístění a správy stavby plynárenského zaří-
zení – STL Plynovodu; pronájem části pozemku parc. č. 3940 
ČESKÉ TELEVIZI, na dobu určitou, dne 24. 1. 2022, za účelem 
poskytnutí zázemí pro natáčení scény seriálu Případy 1. oddělení 
III; výpůjčku části NP umístěných v budově č. p. 2058 na po-
zemku parc. č. 2198/4 a v budově bez č. p./č. e. 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; souhlasila s provozem odběrového místa covid-19 v části 
nebytových prostor umístěných v I. nadzemním podlaží budovy 
Náchodská č.  p. 754 po dobu od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022; zří-
zení služebnosti k pozemku KN parc. č. 36/4 za účelem umístění 
a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení, 
jako součásti stavby „Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 
20 – Horní Počernice, Tlustého, parc. č. 35/12“ se společností 
PREdistribuce, a. s.

Rada MČ nesouhlasila s ohledem 
na nedořešené širší vztahy v území 
s prodejem části obecních pozem-
ků parc. č. 4492/2, parc. č. 4492/3, 
parc. č. 4492/4, parc. č. 4493, parc. č. 
4489/1, parc. č. 4490/2 a spoluvlast-
nického podílu ve výši id 7/48 části 
pozemku parc. č. 4492/1 společnosti 
STROJSERVIS Praha, s. r. o.

INVESTICE

STAVBA BYTOVÉHO DOMU NÁCHODSKÁ 

Rada MČ schválila uzavření příkazní smlouvy na výkon TDS 
na stavbu bytového domu Náchodská s VA stavební, s. r. o., 
IČ 29155703, za cenu 288 000 Kč bez DPH.

INFORMATIKA 

Rada MČ schválila Smlouvu o údržbě a provozu zabezpečovacího 
systému se společností SIDET.CZ, s. r. o., sídlem Boženy Něm-
cové 330, 250 82 Úvaly.

POŘÍZENÍ SOFTWARE  

Rada MČ zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Webové stránky Městské části Praha 20" 
na základě doporučení výběrové komise.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky 
o ochraně veřejné zeleně. 

DOPRAVA

Rada MČ odsouhlasila návrh znění poptávkového řízení na zho-
tovení návrhu opatření na zklidnění dopravy na Chvalech.

Rada MČ souhlasila s umístěním a provedením stavby „PŘI-
SVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE - Božanovská“ v roz-
sahu projektové dokumentace, vypracované firmou Technologie 
HMP, a. s., Praha 7.

Rada MČ schválila finanční podporu 
a zapojení MČ Praha 20 do projektu 
„Bezpečně na silnici" formou ob-
jednávky prezentace ve formátu 1/4 
strany a v ceně 7 505 Kč bez DPH.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 20

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na služby Tisk periodika Městské 
části Praha 20 s názvem Hornopočernický zpravodaj.

Radní MČ

AKTUALITY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

DOVOLTE MI POZVAT VÁS NA PREZENTACI 
INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU REVITALIZACE LOKALITY 
ČERTOUSY, BEZPROSTŘEDNĚ SOUVISEJÍCÍ S OKOLÍM 
OBJEKTU TZV. ZÁMEČKU KOŠTÝŘOVA STATKU, KTERÁ 
SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 8. ÚNORA V 17.00 HOD. 
VE CHVALSKÉ STODOLE.

Petr Měšťan,  
starosta
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ODBORY

Nejprve několik slov o způsobu úhrady poplatků za odvoz 
komunálního odpadu na území hlavního města Prahy. Zatímco 
ve většině jiných měst a obcí se vybírá místní poplatek, který je 
závislý na trvalém bydlišti nebo vlastnictví rekreační stavby, v Praze 
je poplatníkem za komunální odpad každá fyzická osoba, při jejíž 
činnosti vzniká komunální odpad, bez ohledu na její trvalé bydliště.
Plátcem poplatku za komunální odpad je pak v Praze vlastník 
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad a výše poplatku se od-
víjí od počtu, objemu a frekvence svozu sběrných nádob objed-
naných plátcem poplatku. Jedná se tudíž o smluvní vztah mezi 
vlastníkem nebo správcem nemovitosti a svozovou společností. 
Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky či 
vlastníky bytů) a v bytových domech je obvykle zahrnut v úhra-
dě nákladů za užívání bytu. Správu poplatku vykonává hl. m. 
Praha (www.praha.eu), nikoliv městské části.

Magistrát hl. m. Prahy pověřuje svozovou společnost ke svozu 
odpadu z jednotlivých městských částí. V Horní Počernicích 
je touto svozovou firmou AVE Pražské komunální služby, a.s. 
(www.ave.cz), kde na zákaznických centrech je možno smlouvu 
uzavřít nebo provádět její změny.

Každý z nás v tomto roce zaznamenal, jak ve všech oblastech 
rostou ceny. Toto se nevyhnulo ani úhradě za likvidaci komunál-
ního odpadu. Koncem loňského roku vedení Magistrátu hl. m. 
Prahy schválilo od 1. 1. 2022 nový poplatek za komunální odpad. 
V nové Obecně závazné vyhlášce č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, 
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemo-
vité věci, byla stanovena nově sazba 0,50 haléřů za 1 litr nádoby 
(popelnice). Výše poplatku se vypočte jako sazba 0,50 Kč x objem 
nádoby v litrech x počet nádob x počet svozů za dané období. 
Splatnost poplatku je stanovena za 1. pololetí do 15.června a za  

2. pololetí do 15. prosince. Současnou výši poplatku a další 
informace je možno zjistit na webových stránkách hl. m. Prahy 
www.praha.eu / poplatek za odpad.

Zároveň bylo zavedeno kompenzační opatření, kdy služba 
sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých 
nádobách pro vlastníky nemovitostí je bezplatná. Pokud plátce 
poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z před-
chozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude 
účtován poplatek za nádobu na bioodpad. Vlastník objektu – 
plátce poplatku, který má o tuto službu zájem, může požádat 
o novou nádobu na stránkách https://bioodpad.praha.eu/ nebo 
kontaktovat zákaznická centra svozové společnosti. 

Tříděním bioodpadu a zvýšeným tříděním papíru, plastů, 
kovů, skla a nápojových kartonů lze také docílit snížení množ-
ství komunálního odpadu a tím snížení poplatku za odpad 
komunální.

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte 
správce poplatku za odpady – Odbor daní, poplatků a cen Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpad, Jungmannova 
35/29, Praha 1, id DS 48a97h.

Marie Novotná,  
OŽPD

POPLATKY  
ZA KOMUNÁLNÍ  
ODPAD A BIODPAD 
V ROCE 2022

Další přístřešek na tříděný odpad byl realizován v prosinci 
v ulici Cirkusová, kde se obyvatelé této části dočkali zpříjemnění 
prostředí pro bydlení. Jedná se o stejný typ přístřešku, jaký byl 
nedávno umístěn v ulici Rašínská. I rok 2022 přinese další místa 
pro nové přístřešky na tříděný odpad.  

PŘÍSTŘEŠEK  
NA TŘÍDĚNÝ  
ODPAD
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Hana Brabencová
Erika Platilová

Po - Pá 09:00 - 21:00
So - Ne 16:00 - 20:00

Tel.: +420 608 100 330
Tel.: +420 606 375 801

Jana Wallnerová

AKCE ÚNOR - pedikúra bez 
lakování 400,- Kč bez objednání

AKCE ÚNOR  
vertikál 11,- Kč/1 min.

Po - Pá 09:00 - 20:00
Tel.: +420 605 433 902

• PEDIKÚRA • ORTHONYXIE • NEHTOVÁ PROTETIKA

www.solariumbeach.czFB: SOLÁRIUM BEACH
Náchodská 139, Praha 9, Bus zastávka „Lukavecká“

• max. šetrnost při broušení
všech lyží a snowboardů

• úhlování a tuning hran

• mazání lyží technologií Wax Master II

• montáž a seřizování vázání s tištěným protokolem

Půjčovna lyží, snowboardů a běžek
Prodej jízdních kol MAXBIKE, servis jízdních kol

            AUTORIZOVANÝ SKISERVIS

MB KOLO s. r. o. 
Náchodská 490/148, 193 00 PRAHA 9 
tel.: +420 233 320 960 

www.mbkolo.cz

Otevírací doba: 
Po–St, Pá: 9–18 
Čt:	 9–19 
So: 9–12 
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Z důvodu zhoršené 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. Přihlášku 
na vítání občánků naleznete na stránce 
https://www.pocernice.cz/potrebuji-vy-
ridit/vitani-obcanku/ a můžete ji zaslat 
na e-mailovou adresu: vitani@pocernice.cz. 
Do přihlášky je nutné napsat také pří-
jmení 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.

Martina Krátká,
Odbor živnostenský  

a občanskosprávních agend

Adamcová Věra
Adamec  Pavel
Benešová  Jana
Boučková  Eva
Bouchalová  Alena
Cap  Vladimír
Cepáková  Anna
Čapková  Dagmar
Čermáková  Jiřina
Djakovová  Eva
Doleček  Jaroslav
Doležalová  Jaroslava
Dosoudilová  Magda
Hlavín  Vladimír
Holakovská  Jaroslava
Hotěk  Luboš
Houska Jaroslav
Hron  Milan
Hušková  Jana
Jircová  Jaroslava
Karaffa  Antonín

Klabík  Vladimír
Klicperová  Marie
Koštelová  Marie
Kouřík  Erich
Kožíšková  Anežka
Kracíková  Václava
Letáková  Helena
Machová  Ludmila
Mayerová  Libuše
Mazur  Petr
Michalcová  Jaroslava
Mrázová  Zdeňka
Nigrin  Otakar
Pacltová  Zdeňka
Pěknicová  Marie
Pištěková  Blanka
Plotzarová  Anna
Procházka  Zdeněk
Rychlý  Luboš
Řezníček  Jaroslav
Řezníčková  Alena
Schollová  Danuše
Skalová  Zdenka

Sládek  Pavel
Sladká  Zdeňka
Smítková  Antonie
Srostlíková  Jarmila
Stiborová  Marie
Strnadová  Emilie
Sumerauerová  Iva
Šercová  Milada
Škvorová  Ludmila
Šmídová  Darja
Šulc  František
Vágnerová  Pavla
Vápeníková  Marie
Vondráčková  Marie
Votava  Bedřich
Wolf  Josef

BLAHOPŘEJEME:

Jubilanty, kteří oslaví 75., 80. a vyšší narozeniny, uveřejníme ve společenské 
rubrice Hornopočernického zpravodaje. Bohužel z důvodu ochrany zdraví 
je dočasně nenavštívíme s osobní gratulací, tak jak bylo doposud zvykem. 
Pevně věříme, že se současná situace brzy natolik zlepší, že budeme mít 
možnost se vrátit k dobré tradici osobních gratulací.

Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE 
zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 657 Martině Krátké nebo pište 
na e mail: vitani@pocernice.cz.

INFORMACE PRO JUBILANTY

Opatrně a s respektem 
3x vakcína, respirátor

ÚTERÝ 1. ÚNORA  
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Zátopek, 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 2. ÚNORA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

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

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

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

STŘEDA 23. ÚNORA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška Mgr. Dominiky Markové - 
Zdravý životní styl, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 2. BŘEZNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška M. Švandrlíkové – Městská policie 
hl. m. Prahy, infarkt, mrtvice, mdloba, 
melanom, 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.

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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BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÉMU  
ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Mezi pedagogické pracovníky, kteří působí v základních školách v Horních 
Počernicích a každodenně předávají znalosti z mnoha oblastí svým žákům,  
a to od prvňáčků až po žáky devátých tříd, kteří se rozhodují o dalším svém životě 
a formě studia, patří stále i navzdory svému odchodu do důchodu pedagog, 
kterého není nutné představovat, neboť byl aktivním členem pedagogického 
sboru ZŠ Ratibořická. Ten, jehož profesní láskou byla pedagogická činnost, která 
ho provázela celý život, je pan Mgr. Miloslav Podzimek.

aktivní pedagogickou činností, obohatil 
koníčkem, kterým byl zeměpis a cestová-
ní. Dokázal s noblesou rozvíjet znalosti 
a aktivity žáků, a to nejen výukou, ale 
i přípravou zajímavých výletů po naší 
republice i v Evropě pro ně i své kolegy. 
Pro jeho profesionalitu, životní moudrost 
a lidskost si ho váží doslova stovky býva-
lých žáků i kolegů. Povolání učitele pro 
něj bylo skutečné poslání a ani nyní v čase 
důchodového klidu tomu není jinak. 
Učitelskou lásku má v srdci stále. V roce 
2010 byla Mgr. Miloslavu Podzimkovi 
udělena medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy za jeho celoživotní 
tvůrčí pedagogickou činnost v základním 
školství.

5. leden 2022 je významným dnem 
v jeho životě, neboť je spojen s jeho 
životním jubileem.

MČ Praha 20 popřála 
v tento den při pří-
ležitosti 90. naroze-
nin Mgr. Miloslavu 
Podzimkovi mnoho 
zdraví a spokojenosti 
v jeho osobním životě 
a předala mu dárek 
v podobě skleněného 
glóbusu.

Helena Víchová,  
Odbor sociálních věcí a školství

Jeho volba učitelské profese je spjata 
s rokem 1950, kdy po ukončení gymnázia 
maturitní zkouškou začal učit na prvním 
stupni. Své vzdělání prohluboval na vyšší 
pedagogické škole, kde v roce 1957 úspěš-
ně složil státní zkoušky a jeho oborem se 
stal český jazyk a hudební výchova. Jeho 
práce ve školství, kdy vztah učitele a žáka 
při předávání znalostí a moudrosti byl 
pro něj vždy prioritní, byla též obohacena 
zkušenostmi z funkce zástupce ředitele 
a následně i ředitele hornopočernické zá-
kladní školy, kterou vykonával několik let.

Svoji profesní cestu učitele, po níž se 
vydal a každoročně tak pomyslně na-
vyšoval počet zvládnutých „kilometrů“, 
které se daly přirovnat k času strávenému 

KUPTE 3
 balení a

ZDARMA
1 balení

získejte

* podmínky akce naleznete na webu

www.oohp.cz

oční optika
Horní Počernice
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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

Objednejte se na aplikaci kontaktních čoček
online na www.oohp/rezervace 

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice U Svobodárny 9, 190 00, Vysočany

INZERCE
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ROZHOVOR

VE VÝSTAVBĚ NEVIDÍM  
ROVNOCENNÝ PŘÍSTUP

„Doprava, výstavba, sítě, to všechno jsou 
velmi komplexní problémy, které je mož-
né vždy řešit dobře a kvalitně, při dodr-
žování daných platných pravidel,“ říká 
Karla Polydorová, která se dlouhodobě 
profesionálně věnuje projekčním pracím 
a přípravě staveb. Mrzí ji, když vidí, že se 
opouštějí dobře nastavené schvalovací 
procesy v neprospěch obce.

Od roku 2014 jste působila jako radní. 
V čem Vás tato práce naplňovala?

Když jsem v roce 2014 kandidova-
la, chtěla jsem nabídnout zkušenosti 
z mého zaměstnání. Praxe ve výstavbě 
byla tehdy vítána a považována za vý-
hodu pro výkon funkce radní s gescí 
výstavby, kterou jsem posléze zastávala. 
Skutečně jsem se domnívala, že moje 
zkušenosti by mohly být pro obec výho-
dou a přínosem. 

Měla jste v gesci výstavbu a územní 
rozvoj obce, jaká je Vaše vize v oblasti 
výstavby a rozvoje vůbec?

Na rozvoj Horních Počernic se jistě 
bude dívat jinak developer, jinak vlastník 
stavebních pozemků, projektant, a ještě 
jinak na něj bude nahlížet starousedlík či 
účastník řízení dané výstavby. Chápe-li se 
rozvoj obce pouze ve smyslu zvýšení počtu 
obyvatel nebo jako územní růst, tedy 
výstavba, je to špatně.

Podstatou rozvoje je přece kvalitativní 
změna života obyvatel, a to k lepšímu. 
Rozvoj obce by měl obsahovat celko-
vé zhodnocení situace, charakteristiku 
stavu a vývoje jednotlivých oblastí života 
obce, zachycení hlavních problémů obce 
a jejich příčin (infrastruktura, občanská 
vybavenost, životní prostředí, ekonomic-
ká situace a fungování obce) a vymezení 
rámce, který bude negativa minimalizo-
vat. Například obec by neměla ustupovat 
stavebníkovi, kterému pro jeho záměry 
nestačí jeho vlastní pozemek a z celé 
plochy tak zeleň zanechá třeba jen na šesti 
procentech rozlohy. A to bez ohledu 

na kompenzace a finanční dary, které je 
v rámci prosazení svého záměru ochoten 
městské části nabídnout. 

Jaké největší problémy v těchto oblas-
tech v Horních Počernicích vidíte?

Horní Počernice mají vyčerpanou 
kapacitu s odváděním splaškových vod, 
jak na ČOV Čertousy, tak na ČOV 
Svépravice. Začíná být problematické 
i zásobování vodou. Na mnohých místech 
se musí dobudovat veřejná vodovodní síť, 
bude nutné zkapacitnit čerpací stanici, 
vybudovat nové vodovodní přípojky a pro 
větší zástavbu je zapotřebí posílit nátok 
do čerpací stanice. 

Vedle těchto omezení máme v Počerni-
cích notoricky známé problémy s technic-
kou a dopravní infrastrukturou. Nechápu, 
jak mohou naši zastupitelé podporovat bez 
prokázání potřebnosti další rozšiřování 
zastavitelných ploch. 

Uvádíte velmi komplexní problémy, 
které je náročné řešit ve všech souvis-
lostech. 

Souhlasím, proto je klíčové, aby ti, 
kdo o záměrech rozhodují, měli perfekt-
ní podklady. Jeden z bolavých problémů 
vidím právě v dosavadní praxi při pro-
jednávání stavebních záměrů „rada versus 
Stavební úřad“. Máme poradní orgány 
Rady MČ Praha 20 (RMČ) – komise 
složené z řad občanů i odborníků, kteří 
v podstatě zadarmo pomáhají stavební 
záměry připomínkovat a připravují tak 
pro radu návrhy možných připomínek 
a podnětů za samosprávu.  

Často je ale komisi předložen materiál 
po částech a zrovna tak tomu je před 
jednáním RMČ. Pokud se předpokládá, 
že by samospráva nemusela se staveb-
ním záměrem souhlasit, tak se nejdříve 
předloží na RMČ k projednání připojení 
pozemku na komunikaci (pro prázdnou 
parcelu) a za nějaký čas přípojky k pozem-
ku. Ovšem jaká výstavba se na pozemku 
chystá, se radní, kteří uvedené dokumenty 
schvalují, už nedozví. Mnohokrát jsem se 
to snažila změnit, požadovala jsem na radě 
kompletní materiál, ale za volební období 
2014–2018 se to prosadit nepodařilo. 

Pod vedením starostky Mgr. Aleny 
Štrobové byla situace jiná. Měla jsem 
šanci stavební záměry lépe prověřit. Přesto 
se stávalo, že byl ke schválení předložen 
materiál jen s povolením vjezdu a sítěmi 
s výmluvou, že o nic jiného žadatel zatím 
nežádá. 

Co se s tím dá dělat?
Na základě této zkušenosti jsem připra-

vila pravidla pro předkládání materiálů 
do komisí, která RMČ schválila v srpnu 
2019. Pravidla jasně definují, co se má 
k žádosti na úřad doložit, a to i v případě, 
kdy žadatel žádá o připojení pozemku 
na komunikaci a inženýrské sítě k prázdné 
parcele. Pravidla stanovují, kdy je nutné 
doložit i budoucí stavební záměr na da-
ném pozemku (pokud se nejedná o sítě 
ke stávajícímu objektu). 

I když ta pravidla stále platí, nejsou 
bohužel dodržována. A přitom urych-
lují a usnadňují práci komise, která 
pak nemusí materiál vracet k doplnění! 
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Dnes se běžně stává, že komise výstavby 
projekt vrátí k přepracování či doplnění 
právě proto, že řada dokumentů nebyla 
doložena. Většinou stavebníci podklady 
doplní a jsou ochotní záměr upravit či 
upřesnit. Stává se ovšem, že záměr upraví 
jen pro potřeby komise, ve snaze získat 
souhlas od Rady MČ. Stavební záměr 
pak stavebník ještě změní už jen v řízení 
ve spolupráci se Stavebním úřadem, jehož 
účastníkem už městská část nemusí být. 
Proto by bylo vhodnější, kdyby se radě 
a komisi předkládaly záměry kompletní, 
skutečně zamýšlené tak, jak budou před-
loženy Stavebnímu úřadu.

Které další oblasti Vám leží na srdci? 
Roky mne trápí nadměrné káce-

ní stromů na pozemcích ve vlastnictví 
Horních Počernic. Informace o kácení 
stromů na pozemcích městské části jsme 
na jednáních rady nedostávali a ani jsme 
o nich nevěděli. Přitom souhlas vlastníka 
pozemku s kácením je daný zákonem. 
O kácení našich stromů jsem se většinou 
dozvěděla, až když si občané stěžovali. 

Chtěla jsem zvýšit informovanost vede-
ní radnice o kácení a péči o zeleň a přede-
jít stížnostem občanů, a proto jsem v pro-
sinci 2018 předložila na RMČ materiál, 
který ukládal předkládat na jednání RMČ 
informace o stromech v majetku MČ, jež 
jsou navržené ke kácení. Nejednou jsme 
společně se zastupitelkou Janou Hájkovou 
stromy určené ke kácení obešly, a pokud 
jsme měly pochybnosti, kontaktovaly jsme 
náš Odbor životního prostředí. Bohužel 
nové vedení úřadu naše usnesení z pro-
since 2018 zrušilo. Nechalo si tak vzít 
z rukou bezprostřední kontrolu nad zelení 
a kácením dřevin v majetku obce. 

Doprava, výstavba a ochrana zeleně jsou 
nejspíš problémem všech obcí na vněj-
ším okraji Prahy.

Lidé chtějí žít blízko přírodě, a při-
tom mít centrum na dosah. Jak lze 
dobře regulovat výstavbu, aby se stále 
zachovala příroda a přitom lidé měli kde 
bydlet?  Někdy mám dojem, že se zákony 
přizpůsobují na míru investorům a vý-
stavbě dálnic, zákon EIA jsme měli ještě 
do nedávna méně benevolentní, než je 
dnes. V současnosti je systém posuzování 
nastaven tak, že v podstatě nelze dokázat 
významný negativní vliv čehokoliv na čis-
totu ovzduší.

Na druhé straně hl. m. Praha připravilo 
pro vyjednávání s developery pravidla, 
která určují, v jaké výši mají přispívat 
na občanskou vybavenost při budování 
nových městských čtvrtí na pozemcích, 
jež potřebují k zastavění změnu územní-
ho plánu. Tato nová metodika stanovuje 
„protihodnotu“ v podobě nových parků, 
školek nebo bytů rozšiřující bytový fond 
města. Uvidíme, jaká bude výsledná 
praxe. 

Mimochodem, naše MČ má schválená 
pravidla pro jednání s developery, ne?

Ano, a pokud by se jimi všichni zastu-
pitelé i investoři řídili, mnohá jednání by 
byla rychlejší a efektivnější. A co je důle-
žité, dokument vznikl na základě podnětů 
zdola, v rámci veřejného fóra Zdravé 
městské části Praha 20. V rámci respon-
denti požadovali právě „Eliminaci nega-
tivních vlivů zástavby nových rozvojových 
ploch na stávající zástavbu“. Tak vznikla 
„Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 
20“, kterou v září 2015 Zastupitelstvo MČ 
Praha 20 jednohlasně schválilo. Jedním ze 
zásadních bodů deklarace je: Nerozšiřovat 
zastavitelné plochy do volné krajiny nad 
rámec současných rozvojových ploch da-
ných platným ÚP hl. m. Prahy ke dni 1. 
1. 2015. Bohužel dnes vidím u některých 
zastupitelů snahu, tuto Deklaraci zcela 
přehlížet. 

Nerozumím tomu, jak mohou zastupi-
telé ODS, Šance pro Počernice, KSČM, 

ANO a Počernice Jinak schvalovat další 
nové zastavitelné plochy, když mají Horní 
Počernice stále 100 ha volných stavebních 
pozemků. 

A ještě otázka na závěr. Kam si nejraději 
chodíte v Horních Počernicích odpoči-
nout?

Nemám jedno konkrétní místo. S pej-
sky – teď máme v rodině dva psy, Toníčka 
a Jessinku, oba jsou z útulku – projdu 
ráda celé Počernice. Nejlépe s nějakou 
zastávkou na dobré pivo. Má oblíbená 
procházka je kolem Biologických rybní-
ků, přes Xaverovský háj, nebo směrem 
ke hřbitovu po cyklostezce. Ráda ale zajdu 
i do Dolních Počernic. Pokud jde o odpo-
činek, tak nejraději odpočívám doma při 
pečení sladkých dobrot, nebo při výrobě 
drátkových ozdob a bižuterie.

Lenka Bartáková, redaktorka
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Představy rozvoje Xaverova v Praze  
– Horních Počernicích

Prezentace ve Chvalské stodole představila 
počátkem ledna záměry rodiny Špačko-
vých v lokalitě Xaverov. Místo mnozí z nás 
vnímají jako romantické zázemí u koní. 
Oblast, která je majetkem rodiny už více 
než 200 let, je ale daleko rozsáhlejší.

Majetkem rodiny jsou třeba i pozemky 
pod dnešní kompostárnou. Městská část je 
pronajímá za symbolickou 1 korunu. Dále 
Špačkovým v oblasti Xaverova patří i roz-
sáhlé pozemky určené pro sport, cyklostez-
ky nebo turistické trasy.

Veřejnosti záměr rozvoje Xaverova 
představil Ing. Martinča. Uvedl, že by bylo 
možné na některých pozemcích postupně 
zřídit venkovní sportoviště s všestranným 
využitím. Nápad se nám líbí. Jen postu-
pem času bude třeba řešit i další problém. 

Zejména, kde na areál vzít peníze?
Tématem byla především výstavba čtyř 

bytových domů v místě areálu Velaz a s ní 
spojené změny územního plánu. Půjde 
celkem o 80 bytů s venkovním parkováním. 
Problémem plánované výstavby je v první 
řadě čistírna odpadních vod. Stávající ČOV 
v místě je totiž zdevastovaná. Funkční je 
pouze její třetina, kterou ke svému provozu 
využívají sklady Big Box. Špačkovi proto 
plánují rekonstrukci zdejší čistírny s vy-
užitím technologie kontejnerové čistírny 
s proplachy. Nabídnou kapacitu i k odkana-
lizování oblasti, kde mnozí majitelé domů 
na kanalizaci roky toužebně čekají. 

Nyní je čistírna ve fázi přípravy projekto-
vé dokumentace. Zatím ale nepadlo žádné 
rozhodnutí o tom, kdo bude čističku ná-
sledně provozovat? Kdo zaplatí její provoz? 
Při realizaci 80 nových bytů ale pokládáme 
odpovědi na tyto otázky za stěžejní. Ne-

mluvě o tom, že musíme řešit třeba i to, jak 
zajistit kanalizační přípojky pro další domy.

Zatím není příliš uspokojivé ani dopravní 
řešení nové výstavby. Spoléhá na dokončení 
mimoúrovňové křižovatky Beranka. Zatím 
se ale ani odborníci neshodují na tom, 
zda tato dopravní stavba bude pro Horní 
Počernice přínosem nebo ne. Spoléhá se 
také na kompenzační opatření v rámci D10, 
D11 a dostavby Pražského okruhu. Nic-
méně, jak známe laxní postoj Ředitelství 
silnic a dálnic i Ministerstva dopravy třeba 
k řešení protihlukových opatření kolem 
dálnice D11, žádné zázraky v tomto směru 
neočekáváme. Určitě je třeba s rodinou 
Špačkových dále jednat o tom, jak ideálně 
postupovat tak, aby využití oblasti Xaverova 
bylo pro všechny přínosem.

Alena Štrobová,  
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Bude Deklarace podmínek rozvoje  
Horních Počernic trhací kalendář?

Na začátku ledna proběhlo narychlo svola-
né setkání s veřejností ohledně představení 
záměru na změnu územního plánu v loka-
litě XAVEROV – HORNÍ POČERNICE. 
Pozvánka s informacemi se občanům 
zveřejnit ve Zpravodaji bohužel nestihla, 
i přesto přišli občané se zájmem vědět, jak 
se naše Počernice mohou změnit.  

Zásadním problémem každé plánované 
výstavby u nás je v první řadě čistírna 
odpadních vod (ČOV). Na setkání bylo 
zmíněno, že stávající nefunkční ČOV při 
ulici Božanovská se zrekonstruuje. Stávají-
cí ČOV ale přitom patří soukromé firmě. 
Jak a kdo by měl čistírnu provozovat a zda 
se touto otázkou již někdo zabývá, na to 
jsme jasnou odpověď nedostali. Pražská 
vodohospodářská společnost, a. s., (PVS) 
již v minulosti upozorňovala na vyhlá-

šený stopstav čistírny Svépravice a její 
plánované přepojení na ÚČOV Praha 
sběračem H4. A to v souvislostí s výstav-
bou v lokalitě Robotnice, kde je stejný 
problém. Celou rozvojovou lokalitu PVS 
doporučuje odkanalizovat do povodí 
(stávající čistírny Svépravice), které bude 
v budoucnu odkanalizováno na ÚČOV 
Praha. PVS požaduje koncepční, systémo-
vé řešení odvodnění celé lokality jihový-
chodně za dálnicí D11. Novou čistírnu 
v této lokalitě PVS neprojednává a v tuto 
chvíli nemá v plánu přebírat lokální ČOV 
jako provozovatel.

Není tedy žádná záruka, že ČOV, kterou 
investor pro své účely navrhuje, bude PVS, 
a. s., mít zájem provozovat.

Informací z PVS se celý záměr o vybudo-
vání 80 bytů, ubytovacího zařízení, centra 
obchodu a služeb, zázemí technických 
služeb, fotbalových hřišť a stadionu, pro 
mě osobně, posouvá do daleké budouc-

nosti. Nebude-li vyřešena kanalizace, není 
prostor pro další výstavbu. 

Druhým a pro mě zásadním problémem 
je požadovaná změna územního plánu. 
Plocha ZMK (zeleň) se požaduje měnit 
na zastavitelnou OB-C (určenou k bydle-
ní). Jak již jiní kolegové v minulosti řekli, 
schválená Deklarace podmínek rozvoje 
Horních Počernic není trhací kalendář. Je 
to způsob, jak zamezit rozšiřování zastavi-
telných ploch do volné krajiny nad rámec 
současných rozvojových ploch daných plat-
ným ÚP hl. m. Prahy. V zájmu zachování 
kvality našeho života a životního prostře-
dí. Přála bych si, aby při projednávání 
jakékoliv žádosti rozšiřování zastavitelných 
ploch v Počernicích měli všichni zastu-
pitelé (a to jak dnešní, tak i ti, co přijdou 
po nás) Deklaraci na paměti a nesnažili se 
ji smyšlenými argumenty a svými vlastními 
výklady obejít.

Jana Hájková, zastupitelka

Je náš dům dětí a mládeže méněcenný? 

Jako zastupitelé jsme se v prosinci 2021 
věnovali především rozpočtu naší městské 
části. Z vedení radnice jsme stále slyšeli 
o nutnosti šetření. Nemáme prý dostatek 
peněz. Nevíme, jak to bude do budoucna. 
S šetřením souhlasím. Přebujelý státní 
aparát a jeho organizace je z mého pohledu 
třeba zeštíhlet. Je ale otázka, zda v Horních 
Počernicích šetříme na správných místech? 

Příkladem je naše příspěvková organi-
zace Dům dětí a mládeže v Ratibořické 
ulici. Je velmi aktivní a s výborným 
vedením. Nabízejí více než 100 různých 
kroužků. Volný čas v nich tráví téměř 
900 dětí. Je to organizace naší měst-
skou částí zřízená a tudíž příspěvková, 
přesto je celkem soběstačná. Dokáže 
aktivitou a snahou zdejšího týmu pod 
vedením ředitelky Zdeňky Horváthové 

sama na sebe vygenerovat ročně částku 
přesahující 3 miliony korun.

Po městské části přitom jako příspě-
vek na svou činnost letos žádala částku 
264 000 Kč (v roce 2021 byl příspěvek 
104 000 Kč). Navýšení tvořilo pokrytí 
nákladů nově vznikajícího Klubu DDM Prá-
delna. Klub slouží tomu, aby starší děti měly 
kde trávit volný čas v době volna nebo v pau-
ze před odpoledním vyučováním. Takovou 
snahu by každý zastupitel měl podpořit.

Dalších 114 000 Kč na tuto činnost se 
ale v rozpočtu nenašlo! DDM dostal dotaci 
pouhých 150 000 Kč. Snažili jsme se zvýšit 
příspěvek na částku požadovanou vedením 
organizace, ale v hlasování na zastupitel-
stvu jsme podporu nezískali. Proti hlasova-
lo především současné vedení radnice.

Na druhou stranu nás tři naše kulturní 
příspěvkové organizace ročně stojí přes 
20 milionů korun. Jedna z nich, která mi 

osobně leží nejvíce v žaludku (a všichni 
kolem mě to vědí), je knihovna. Tady si 
bez mrknutí oka dovolíme zaslat příspěvek 
skoro 5,5 milionů korun a z toho na mzdy 
zaměstnanců (kterých je v knihovně 6 
na plný úvazek a jeden poloviční) zašleme 
krásné 4 miliony korun. Jednoduchou ma-
tematickou rovnicí zjistíme, jakou měsíční 
mzdu si zdejší zaměstnanci odnášejí. 

Vážené vedení radnice, nenastal čas 
k tomu, abyste přehodnotili svůj pohled? 
Není lepší dopřát našim dětem rovnou vše, 
co potřebují a nevymlouvat se na dofinan-
cování během roku? Jak má s dofinanco-
váním ředitel organizace počítat? Nepřišel 
čas na to, aby se příspěvkovým organizacím 
měřilo stejným metrem a podpora dětí byla 
pro nás zastupitele jednoznačně na prvním 
místě?

Jiří Šebek, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic
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Pro případ, že bych se znovu narodil

Vážení čtenáři, nebojte se, ty úvahy o zno-
vuzrození jsou pochopitelně mimo realitu. 
Ale přesto, věřte, že mě ta představa přece 
jen inspiruje k tomu, abych se zamyslel nad 
naší politickou scénou, tou nejvyšší, ale 
i nad naší malou - počernickou. V té velké 
politice jsem s nadšením přivítal výsledek 
říjnových parlamentních voleb a teď jen 
doufám, že všechny sliby noví poslanci, ale 
především nová vláda, budou důsledně pl-
nit a že na konci volebního období budeme 
moci odškrtnout hodně bolavých problé-
mů, které se v nové koalici podaří vyřešit. 
A že to nedopadne tak, jako v případě 
vlády minulé, že země skončí s rekordním 
dluhovým zatížením 2,5 bilionu. V té 
politice domácí, obecní, také vnímám jisté 
světlo v tunelu. Vždyť na posledním loň-
ském zasedání se zastupitelstvu podařilo 
schválit rozpočet na rok 2022 dokonce 16 
hlasy pro, tedy nejen tradičními 13 hlasy 
současné koalice. Rád bych proto z tohoto 

místa poděkoval opozičním zastupitelům 
paní Češpivové, Šebkovi a Skalickému 
za to, že nepokračovali v opoziční rétorice, 
vzali rozum do hrsti a základní dokument 
pro činnost i rozvoj městské části v novém 
roce podpořili.

A tak mi dovolte, abych přece jen vstup 
do nového roku, přes všechny epidemické 
problémy, viděl opravdu s nadějí. Nadějí 
třeba v tom, že i v posledních měsících 
končícího volebního období budeme 
svorně hledat cesty ke spolupráci pro blaho 
městské části a že nebudeme utápět své 
síly v bezduchých a prázdných úvahách 
a kritice práce současného vedení radni-
ce. Každého konstruktivního příspěvku 
na stránkách našeho HPZ si cením, ale 
proč máme negovat všechno, co se v dob-
rém za posledních třicet let podařilo, co už 
nám nikdo nevezme. Proč dnes nespraved-
livě voláme po obrodě Horních Počernic, 
když právě život u nás se za posledních 
třicet let tolik změnil. Nikomu jeho názor 
neberu, ale objektivní fakta prosím ne-

přehlížejme. A věřte, že kdybych se znovu 
narodil, nic bych jinak na přelomu tisíciletí 
jako starosta nedělal.  A když jsme u té ob-
rody, myslím, že obrodit by se měla sama 
politika, tedy politici – na všech úrovních. 
A pak nám bude dobře – covid necovid.

Vážení spoluobčané, letos na podzim 
budou opět komunální volby, i v Horních 
Počernicích. Zamysleme se již dnes, čím 
můžeme přispět ke zlepšení života každé-
ho, jak chceme využít svých schopností 
i možností pro blaho obce. Nebojte se 
zapojit do předvolebních diskusí, nebojte 
se nahlédnout již nyní do práce zastupitelů 
i dalších lidí, kteří městské části pomá-
hají v komisích i dalších aktivech. A tak 
vyzývám všechny, zejména mladé lidi, i ty, 
kteří se k nám nastěhovali teprve nedávno, 
projevte svoji ochotu něčím přispět i oživit 
upřímnou práci pro správu a rozvoj svého 
bydliště – své obce!  

Ivan Liška, 
zastupitel ODS a NHP

Kauza Sokol aneb trochu jiný pohled

O kauze TJ Sokol Horní Počernice 
a využívání provozovny Sazka a trafiky 
v Ratibořické ulici už bylo dost projednáno 
i popsáno. Nebyl však nikdy napsán závěr, 
jak celá věc vlastně skončila.

V roce 2013 se na radnici dostavil 
Bc. Ivan Liška, předseda TJ Sokol a bývalý 
starosta naší městské části a přinesl klíče 
od objektu bývalé trafostanice, kde Sokol 
provozoval Sazku, a část této nemovitosti 
měla v pronájmu trafika. Pro tehdejší radu 
bylo velkým překvapením, že městská část 
vlastní objekt, který ovšem nemá zapsán 
v evidenci svého majetku. Od té doby zača-
lo hledání, jak je to možné, zda provozování 
Sazky mohl Sokol dělat v budově, kterou 
oficiálně neměl v pronájmu ani ve výpůjčce. 
Existovalo pouze usnesení rady, že sou-
hlasí s rekonstrukcí této budovy, kterou 
na své náklady a svépomocí provedl Sokol. 
Nebudeme popisovat proces vrácení bývalé 

trafostanice od federálního Ministerstva 
vnitra, chybějící v evidenci majetku po pře-
dání městské části, absence schvalovacích 
procesů radou MČ. Rada si nechala v roce 
2015 na podnět bývalého místostarosty 
udělat právní rozbor, zda nevznikla městské 
části škoda. Z toho vyplynulo, že škoda 
mohla vzniknout, a že je zde i určitá od-
povědnost současných členů zastupitelstva. 
Pod vidinou této odpovědnosti a možnosti 
postihu zastupitelů, pro porušení povin-
nosti při správě veřejného majetku, bylo 
usnesením zastupitelstva schváleno podání 
žaloby na TJ Sokol a trestního oznámení 
na Bc. Ivana Lišku.

A teď závěr celé kauzy. V roce 2020 rada 
svým usnesením schválila smír s TJ Sokol 
a tato organizace zaplatila městské části 300 
tisíc korun. Už v roce 2016 odložila policie 
trestní stíhání Ivana Lišky se závěrem „od-
kládám trestní věc z podezření ze spáchání 
zločinu porušení povinnosti při správě 
cizího majetku nebo porušení povinnosti 

při správě cizího majetku z nedbalosti“. 
Důležité bylo také potvrzení toho, že veš-
keré příjmy z provozování tohoto objektu 
šly na počernický sport a nebyly použity 
pro vlastní potřebu žádné soukromé osoby. 
A co pro nás osobně z této kauzy vyplývá?  
Měli bychom se věci snažit řešit především 
vzájemným jednáním, snahou najít dohodu 
obou stran a nenechat se zastrašovat tíhou 
odpovědnosti veřejného činitele. Vždyť 
snaha o nalezení řešení a urovnání spo-
rů, je jednou ze základních odpovědností 
politika. Zbytečně byly narušeny lidské 
vztahy a veřejně poškozena pověst člověka. 
Proto, i když opožděně, považujeme za svou 
povinnost se členům TJ Sokol Horní Po-
černice a především Ivanu Liškovi omluvit. 
Zastupitel musí jednat podle zákona, ale 
měl by také zachovat zdravý rozum, vzá-
jemnou úctu a především zůstat člověkem.

Hana Markulinec Moravcová  
a Pavel Wágner, zastupitelé Šance pro Počernice

Poděkování paní ředitelce Beňové  
a slavnostní otevření Smile Centra

Milí čtenáři,
ke konci roku se oficiálně rozloučila paní 
Božena Beňová z Místní veřejné knihov-
ny Horní Počernice s funkcí ředitelky. 
Po mnoha letech a skvělém fungování 
opouští knihovnu doslova na vrcholu. 
Stačí si jen připomenout nedávnou historii 
o tom, jak naše knihovna původně vypada-
la. Dnes čtenářům nabízí příjemné zázemí 
vkusně zrekonstruované budovy, komunit-
ní centrum, pestrou nabídku pravidelných 
besed, přednášek, poraden, perfektně vy-
bavenou knihovnu s nejnovějšími knižními 
tituly a k tomu ochotné knihovnice.

Knihovna se stala oblíbeným místem 
setkávání vášnivých čtenářů, milovníků 
přednášek i cestopisů a členů počernic-
kých spolků. To všechno zejména díky 
paní Beňové. Pro mě je tato dáma doslova 
synonymem počernické knihovny. Moc jí 
za její skvělou práci děkuji a přeji jí hodně 
zdraví, štěstí, pohody a radosti do dalších 
let. Věřím, že její milý odkaz v knihovně 
přetrvá ještě spoustu dalších let.

Také bych se ještě rád vrátil do loňské-
ho roku a připomněl jednu událost, která 
se týká našeho zdraví. Prvního října bylo 
slavnostně otevřeno počernické Smile 
Centrum neboli Dům zubařských služeb 
na Chvalech. Měl jsem tu čest zahájit 
provoz. Nové čtyři zubní ordinace jsou 

naprosto perfektně vybavené a všichni 
zaměstnanci velmi milí a ochotní. Dostal 
jsem už několik spokojených ohlasů 
na průběh prohlídky a ošetření od obča-
nů. Těší mě, že po 32 letech od sametové 
revoluce se u nás otevřelo velké zdra-
votnické zařízení, které nejen obyvatelé 
Horních Počernic mohou využít.

Závěrem přeji Smile Centru bratrů 
Ridchenkových a všem jejich pacientům 
hodně spokojenosti a zdravých úsměvů.

Přeji vám hezké zimní dny a hlavně 
pevné zdraví.

Petr Růžička,  
zastupitel MČ Praha 20
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Ptejte se na cokoliv, když se mi to ne-
bude líbit, vypnu vám mikrofon. Aneb 
jak si nechat uklidit soukromý pozemek 
za veřejné prostředky?

Kolegyně zastupitelka paní Hájková 
na posledním jednání zastupitelstva inter-
pelovala vedení radnice s dotazy, na které 
na jednání nedostala žádnou odpověď. 
I přesto, že se na totéž ptala před jedná-
ním písemně a vedení odpověď mohlo 
připravit. Dotazy se týkaly rozpočtové-
ho opatření na likvidaci černé skládky 
na Bílém vrchu ve výši 42 tis., které radní 
v prosinci loňského roku schválili. V dů-
vodové zprávě opět chyběl podpis, jméno 
zpracovatele, datum, číslo pozemku, 
rozsah skládky i jakákoliv fotodokumen-
tace, která by doložila množství a druh 
odpadu. Zkrátka nic, díky čemuž bychom 
získali alespoň nějakou představu o tom, 
co se likviduje a kde za peníze úřadu 
(částku 42 tis. korun). Naši úředníci paní 
Hájkové zároveň potvrdili, že na po-
zemcích ve vlastnictví městské části se 
žádná černá skládka nenachází. Odpovědí 
na otázky, komu se tedy za peníze z účtu 
naší městské části uklízí pozemek a proč, 
se nedočkala ani na jednání zastupitelstva 

INZERCE

MČ Praha 20.  Místo odpovědi se dočkala 
vypnutí mikrofonu panem starostem 
Mgr. Petrem Měšťanem. 

Paní Hájková tedy podala oznámení 
na Odbor životního prostředí o černé 
skládce v lokalitě Bílý vrch dne 21. 12. 
2021. Skládka je již dávno uklizená. MČ 
však ze zákona nemůže uklízet pozemky 
soukromých vlastníků či areály podnika-
telů ze svého rozpočtu, i když si černou 
skládku na svém pozemku vlastník 
nezaloží. Stále je to jeho pozemek a měl 
by se o něj starat. Jsem velmi zklamaná 
z toho, že pro některé naše zastupitele je 
úklid na soukromých pozemcích za veřej-
né prostředky zcela naprosto v pořádku. 
Všem občanům vřele doporučuji zhléd-
nout záznam z jednání Zastupitelstva MČ 

Praha 20 ze dne 20. 12. 2021, a to v části 
interpelace zastupitelů, je to smutná po-
dívaná, ale stojí to za to. Alespoň uvidíte, 
kdo v obci obhajuje vyhazování veřejných 
peněz za úklid soukromých pozemků 
na vrub MČ Praha 20. 

Karla Polydorová, 
Společně pro Počernice

CHVALSKÝ ZÁMEK

DŘÍVE

DNES
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VÝSLEDKY ANKETY  
 „ŘEKNĚTE NÁM, JAKÉ  
CHCETE POČERNICE“

VÝSLEDNÉ PROJEKTY:
•  Budování a doplnění protihlukových opatření  

– D0 + D10 + D11
•  Dokončit okruh Prahy
•  Nové obecní byty
•  Paralelní komunikace s Náchodskou (sever – prodloužení ul. 

U tabulky, jih – komunikace Robotnice a dále MÚK Beranka)
•  Pedagogicko-psychologická poradna na území Horních 

Počernic
•  Propojení cyklostezek s okolními městskými částmi  

a obcemi
•  Stacionář pro seniory
•  Více bytů v domě s pečovatelskou službou
•  Vybudovat venkovní kluziště

Nejvíce hlasů obdržela oblast dopravní infrastruktury, a to sice 
propojení cyklostezek s okolními MČ a obcemi, dokončení 
okruhu a paralelní komunikace s Náchodskou.

Informace k výsledným projektům:

PROPOJENÍ CYKLOSTEZEK S OKOLNÍMI MČ A OBCEMI
V této chvíli je připravena dokumentace k územnímu řízení 

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

Ve Žlíbku – pokračování cyklostezky z Běchovic.
Cyklomagistrála, která nyní končí na Černém mostě bude nava-
zovat do Horních Počernic a dál.

DOKONČENÍ OKRUHU PRAHY – jednáme s Prahou o kompen-
začních opatřeních (odhlučnění okruhu, zeleň, úprava rekreač-
ních ploch,..).

PARALELNÍ KOMUNIKACE S NÁCHODSKOU - společně s in-
vestory Robotnice a MHMP (Magistrát hlavního města Prahy) 
vyjednáváme o tunelu propojující kruhový objezd Ikea do Hor-
ních Počernic protínající Robotnici ústící na Božanovskou, dále 
pokračuje přes ulici Ve Žlíbku, před dálnicí se propojí s MÚK 
Beranka.

Eva Alexová,  
místostarostka, 
Veronika Jáně,  

referentka sportu a MA21

Z veřejného fóra „Řekněte nám, jaké chcete Počernice“, které 
proběhlo 19. 10. 2021 ve Chvalské stodole, vzešly podněty, o kterých 
bylo možné hlasovat do 26. 11. 2021 formou internetové ankety.
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Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit 
i půvabných loutek z animovaného filmu 
Myši patří do nebe si rozhodně nemů-
žete 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 
například 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 festi-
valech, titul za nejlepší animovaný 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 zemí světa 

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.

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

Nečekané přátelství
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
26. 3.  Strašidelná noc na Chvalském zámku – myši, pavouci a havěť  

všeho druhu 
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!

včetně USA či Izraele. Nový loutkový 
film postavený na silné výtvarné stránce 
a unikátním provedení loutek a prostře-
dí tak navazuje na světově proslavenou 
tradici české loutkové animace. Není divu 
– oba tvůrci, zkušení výtvarníci 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, den-
ně 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 i naše spřáte-

lené Divadlo Horní Počernice v neděli 20. 
března. A pozor! Každému, kdo se proká-
že vstupenkou z výstavy, kterou navštívil 
kdykoli od 22. 1. do 20. 3., bude účtováno 
vstupné na filmové představení za 70 Kč, 
tj. se slevou 30 %.
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8. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
29. 1. – 27. 2. 2022,  
denně od 9.00 do 18.00 hod. 

Společný výstavní projekt v rámci 8. ZUŠkového koktejlu 
nabídnou spřátelené umělecké školy z Prahy 9 – ZUŠ Horní 
Počernice a ZUŠ Čakovice. Výběr vystavených žákovských prací 
překvapí širokou škálou použitých výtvarných technik. V pro-
storách přízemní zámecké galerie bude k vidění malba, kresba, 
grafika, kombinované techniky i objekty z rozličných materiálů. 
Přijďte obdivovat talent mladých výtvarníků i jejich nadšení pro 
společnou práci.

Slavnostní versnisáž proběhne ve středu 9. února od 17.30 
hod. Na akci od 18.00 hod. naváže vystoupení žáků hudebních 
a literárně dramatických oborů ve Chvalské stodole. 

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

KULTURNÍ AKCE 

STRAŠIDELNÁ NOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU  
– MYŠI, PAVOUCI A HAVĚŤ VŠEHO DRUHU
sobota 26. 3. mezi 19. až 22. hodinou

Jaké to je, když se večer na našem zámku setmí a z děr vylé-
zají myšky a pavouci všech rozměrů? Co vám budeme povídat! 
To musíte zažít na vlastní kůži a vidět na vlastní oči! V sobotu 
26. března po 19. hodině večerní se otevře zámecká brána všem, 
kdo se rádi trochu bojí a jsou dobrodružné povahy. Přijďte 
kdykoli v čase mezi 19.00 až 21.30 hod. Večerní dobrodružství 
se bude líbit všem dětem starším čtyř let a také jejich rodičům. 
Dětem doporučujeme, aby drželi své rodiče pevně za ruku, aby 
se jim maminky a tatínkové v setmělých zámeckých chodbách 
neztráceli. Pro aktuálnost sledujte naše webové i FB stránky.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
4. 3. – 20. 3.  DETEKTIVNÍ TÝDNY na zámku aneb pátrej 

na vlastní pěst! – nový detektivní příběh s vý-
stavou Myši patří do nebe 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD ANEB Z DIVADLA  
AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK
neděle 26. 2. od 14.00 do 16.00 hod.

Srdečně zveme na masopustní průvod masek. Těšit se můžete 
na tradiční i netradiční masky, zastavení na trase s programem 
i letošní novinku, kterou bude změna ve volbě nejlepších masek. 
Tentokrát masopustní komise vybere ty nejzajímavější rodinné 
masky. Milé děti, přemluvte maminku, dědu či rovnou celou ro-
dinu a přijďte do průvodu v masce společně! Jako rodinná maska 
budou považováni alespoň dva zástupci z rodiny v kombinaci 
dospělý + dítě, jejichž masky budou k sobě tematicky ladit. 

V cíli budou k dispozici i teplé nápoje, které si budete moci 
zakoupit za drobný peníz a podpořit tak náš počernický azylo-
vý dům. A jako každý rok nebude chybět veselá muzika a ani 
koníci jako doprovod průvodu. A pozor! Masky z průvodu si 
na cestu domů vyslouží i zabijačkovou jitrnici a děti se mohou 
těšit na sladkou odměnu. Přidejte se také a přijďte do průvodu 
v masce! Vyrážíme ve 14.00 hodin od Divadla Horní Počernice. 
Masopustní průvod pro vás pořádají: MČ Praha 20, Chvalský 
zámek, Spolek Molechet, Divadlo Horní Počernice, Skauti, 
DDM HP, SKP HOPO a Restaurace Sezóna.
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VÝHERCEM   
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC PROSINEC SE STAL VAŠÍK HORÁK, 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 automa-
ticky 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 Ob-
chodního centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií 
je 15. května 2022. Více na: www.chvalskyzamek.cz, v sekci 
AKCE. 

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

•  Pohřební kapela, koncert ve Chvalské stodole, koncert je odložen, o novém 
termínu budeme informovat (původně plánovaný termín 18. 2.), 
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 festival), 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

Budete-li chtít vstupenku darovat k narozeninám, svátku, výročí či  
jen tak, rádi vám připravíme dárkové balení. Ozvěte se předem na adresu:  
anna.zidkova@chvalskyzamek.cz.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KONCERTY 
V ROCE 2022 ZAHÁJEN:
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BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 5. 2., 19. 2., 5. 3. a 19. 3.  
od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné 
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let 
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. 
Více informací na: www.burzarybicek.cz.

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 
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.

8. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
středa 9. 2. od 18.00 hod.
Spřátelené umělecké školy z Prahy 9 – 
ZUŠ Horní Počernice a ZUŠ Čakovice 
srdečně zvou na tradiční komponovaný ve-
čer. Těšit se můžete na divadelní a hudební 
vystoupení žáků, které je součástí společ-
ného kulturního projektu obou škol.

ODLOŽENO: POHŘEBNÍ KAPELA 
původně plánováno v sobotu 18. 2.

Koncert je odložen, o novém termínu vás 
budeme informovat. Již zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti. Pohřební ka-
pela je nevšední hudební uskupení, které 

působí na naší scéně již od roku 1998. Její 
hudba by se dala charakterizovat jako „ur-
ban folkcore“ nebo také „lidový crossover“ 
připomínající svižnou balkánskou hudbu 
z filmů režiséra Emira Kusturici. Kapela 
má na svém kontě již čtyři CD a také za-
hraniční koncerty v Dublinu, Manchestru 
či Wroclawi.

ZRUŠENO: 10. PLES SPORTOVCŮ
sobota 19. 2. od 19.00 hod. 
Ples TJ Sokol Horní Počernice je z dů-
vodu epidemiologické situace zrušen. 
Děkujeme za pochopení. 

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.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
pondělí 7. 3. 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.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 25. 3. 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.

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  
ÚNOR/ BŘEZEN:
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Milí diváci,

mnozí z vás nám říkají, že by rádi šli 
do divadla, ale mají strach. Chtěla bych 
vás ujistit, že v našem divadle striktně 
dodržujeme všechny hygienické předpisy, 
dezinfikujeme celé divadlo a před každým 
představením sál čistíme pomocí ozonu, 
což je nejúčinnější způsob ochrany proti 
virům a bakteriím. Z celosvětových sta-
tistik vyplývá, že divadla nejsou riziko-
vým prostorem a přenos nemoci v nich 
prakticky neprobíhá. Za celé dva roky, co 
se svět potýká s pandemií nemoci covid – 
19, jsme nezaznamenali ani jeden přenos 
nákazy v prostorách našeho divadla. Vím, 
že pro mnoho z vás je nepříjemné mít bě-
hem představení nasazený respirátor, jsem 
ale moc ráda, že tento předpis dodržujete. 
Také díky vám je naše divadlo bezpečné. 
Nebojte se tedy chodit do divadel, divadla 
vás v současné době velmi potřebují a jistě 
i vám trocha kultury udělá dobře. Těšíme 
se na vás v únoru na Besídce divadla 
Sklep, komedii Láska a párečky, nebo 
na krásném představení Královny, v hlav-
ních rolích s Vilmou Cibulkovou a Janou 
Bouškovou. Vám, kteří jste pravidelný-
mi diváky, jistě neuniklo, že inscenaci 
Královny v našem divadle po několik 
sezón úspěšně uváděl domácí DS Právě 
začínáme. Srovnání obou inscenací bude 
dozajista velmi zajímavé.

Zvu vás k prostudování našeho programu 
a těším se na setkání.

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 29. ledna v 17.00 hod. 
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford 
malé, roztomilé a červené štěně. Přes 
noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. 
A když říkáme obrovský, myslíme tím, 
že na výšku měří skoro tři metry. V ma-
lém městském bytě je takový pes hodně 
nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje 
a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie 
Velký červený pes Clifford je adaptací po-
pulární dětské knížky Normana Birdwe-
lla. 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
Uvedeme v náhradním termínu  
22. 4. 2022

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 5. února v 17.00 hod. 
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Princezna Barbara není žádné uťápnuté 
stvoření a nenechá si od tatínka krále nic 
přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále 
drží v hrsti zloduch, který mu ukradl 
zázračný lektvar. Jako správná rebelka 
se rozhodne situaci vyřešit. Animovaná 
pohádka.
Vstupné: 130 Kč

čtvrtek 10. února v 19.30 hod. 
ZLATO
Hrají: Zac Efron a Anthony Hayes 

Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelí-
tostné australské pouště se odehrává drsný 
thriller o chamtivosti, která dokáže zatem-
nit lidskou mysl. Jak daleko dokáží lidé 
zajít při cestě za nesmírným bohatstvím? 

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 on-line na: www.divadlopocernice.cz

DIVADLO
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mu 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.

čtvrtek 17. února v 19.30 hod. 
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jeno-
véfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, 
Václav Kopta a další

Jak byste se chovali, kdybyste jeli 
ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď 
na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 
a scenárista diváckého hitu Vlastníci, 
ve svém dalším filmu, komedii Mimořád-
ná událost. „Názvem si nadbíháme, ale 
samozřejmě doufám, že ano, že to bude 
pro diváky mimořádný zážitek v mnoha 
ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka. 
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 140 Kč

Sobota 19. února v 17.00 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 prin-
ceznu Johanku. Ta nejraději tráví čas 
u milujícího dědečka Karaby, který se 
rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému 
řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Fe-
renc byli vyhnáni z království, potlou-
kají 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

úterý 22. února v 19.30 hod. 
V LÉTĚ TI ŘEKNU,  
JAK SE MÁM
Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, 
Martin Hofmann, Dana Rogoz, Andreea 
Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník, Soňa 
Norisová a další

Komedie na motivy bestselleru Evity 
Twardzik - V létě ti řeknu, jak se mám, 
mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se 
kamarádí od dětství a dodnes se potkáva-
jí, už spolu se svými rodinami. Po letech 
se ale začínají objevovat tajemství, které 
jejich životy navždy změní. 
Vstupné: 140 Kč

středa 23. února v 19.00 hod. 
KATEŘINA KAIRA  
HRACHOVCOVÁ:  
KDY, KDYŽ NE TEĎ
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? Pyš-
ný a marnivý princ se stane nestvůrou 
a nevěří již v záchranu a Bella, krásná, 
milá a dobrosrdečná, věří v příběhy se 
šťastným koncem. Uvidíme, jak se pří-
běh 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 nejtěž-
ších chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty 
nejhorší překážky. Královny jsou komedií 
plnou upřímného humoru, ze kterého 
občas mrazí v zádech.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Do 15 let nepřístupný.
Vstupné: 130 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 ka-
marádi 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 Kč  
(studenti 20% sleva) 

úterý 15. února v 19.30 hod. 
VEM SI MĚ

Ona je slavná popová zpěvačka, on je 
obyčejný učitel matematiky. Vzali se, 
aniž se předtím znali, za hodně bizarních 
okolností. Jennifer Lopez a Owen Wilson 
vám přesto v romanci Vem si mě budou 
chtít dokázat, že když jde o lásku, nic 
není nemožné. 
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 140 Kč

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 Škvr-
na, Ernesto Čekan, Kateřina Janečková 
Pro velký úspěch a zájem opět na progra-

Nebuď konzerva
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BŘEZEN
úterý 1. března ve 14.00 hod. 
SRDCE NA DLANI
promítání (nejen) pro seniory
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: 80 Kč

pátek 4. března v 19.30 hod. 
THE CELLO BOYS  
& CHAMBER ORCHESTRA 
The CELLO Boys poprvé za doprovodu 
komorního orchestru. Zvuk zaplní celý 
sál ještě více než obvykle. Těšit se může-
me na známé lovesongy, soundtracky, ale 
také rockovou show a autorskou tvorbu. 
To vše s The CELLO Boys a komorním 
orchestrem.
Vstupné: 300 Kč

neděle 6. března v 15.00 hod. 
Divadlo Láryfáry
ENE BENE ERBENE
Pozor, pozor! Bude šrumec! Přijelo k vám 
DÍVADLO, které si pro vás připravilo 
spoustu krásných pohádek. A všechny 
budou od Karla Jaromíra Erbena! A to 
ještě netušíte, že si s sebou herci přivez-
li starou kouzelnou knihu, ze které si 
společně s dětmi přivolají samotného pana 
Erbena…
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 7. března v 19.30 hod.
Jaroslav Žváček
OBLUDOV
A studio Rubín

Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Jan Plouhar, Lukáš Příkazký, Pavel 
Šimčík 

Hra od nejslavnějšího „bludovského 
literáta“. Ctihodný občan Bludova cikán 
Kraken nechce už pouštět do svého klubu 

Nebuď konzerva

Domino nezletilé. Bludovská koalice 
katolíků a komunistů si totiž stěžuje 
na jejich opilost. Navíc mu tam ti nezletilí 
souloží. Je potřeba zavést vstupné, celých 
patnáct korun. Nezletilý Pepa je kvůli 
tomu pěkně naštvaný. Je zvyklý chodit 
se tam zkalit, aby čerpal inspiraci pro 
svůj bludovský hiphop. Ale co může 
dělat, Kraken má Domino, Kraken je šéf. 
Nezbývá mu, než dál skládat svůj hipec 
s kamarádem bláznem Vildou. 
Vstupné: 280, 260, 240 Kč  
(studentská sleva 20 %)

úterý 8. března v 19.30 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářo-
vá, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Ondřej 
Vetchý, Jitka Čvančarová a další
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi 
(Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. 
Nedokončené povídky se mu hromadí 
v hlavě a jejich postavy vylézají na denní 
světlo a dožadují se, aby autor pokračoval 
v ději. Všichni něco chtějí. Scénář filmu 
Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených 
povídek Zdeňka Svěráka a natáčelo se také 
v Horních Počernicích.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 10. března v 19.30 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
(viz představení 8. 3.)

neděle 20. března v 15.00 hod. 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Může mezi malou myškou a velkým 
lišákem vzniknout opravdové přátelství? 
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale 
i větší a velcí diváci v animovaném dobro-
družství Myši patří do nebe. Od 22. ledna 
do 15. května můžete navštívit na Chval-
ském zámku výpravnou výstavu kulis, 
rekvizit i půvabných loutek z filmu. Se 
vstupenkou z výstavy koupíte vstupenku 
s 30% slevou.
Vstupné: 100 Kč,  
(70 Kč se vstupenkou z výstavy z Chval-
ského zámku)

pondělí 21. března v 19.30 hod. 
Marc Camoletti
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Divadlo Adverte
Hrají: Bára Mottlová, Martin Sochor, 
Mirek Šimůnek, Felix Slováček jr., Lucka 
Vojtová 

Manželé v rozvodovém řízení, jejich 
milenci a jeden vykutálený sluha.

Manželé netrpělivě čekají na ukončení 
rozvodového řízení, aby mohli začít každý 
žít svůj život konečně bez toho druhé-
ho, ale oba s novými mladšími partnery. 
Bohužel pořád obývají společný byt. A tak 
se stávají svědky nových vášní svých pro-
tějšků a začíná pracovat žárlivost a…
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

neděle 27. března v 15.00 hod. 
Miloš Macourek, Šárka Fenyková
AŽ NA DNO MAMUTA
Vytřeštěný oko
Mít dědečka je prima, ale když od rána 
do večera běhá jenom kolem zelí na zahrád-
ce, už to zase taková zábava není. Leopold 
s Mikulášem si ji však dokážou zařídit sami. 
Prostě pohádka, jak má být, plná humoru 
Miloše Macourka, kouzel, napětí a písniček. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč 

pondělí 28. března v 19.30 hod. 
Roman Vencl,  
Michaela Doleželová
KDYŽ SE ZHASNE
Hrají: Ivo Šmoldas, Lukáš Langmajer, 
Světlana Nálepková / Miluše Bittnerová, 
Michaela Kuklová

Mrazivá komedie, která knockoutuje 
vaše bránice.

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyš-
ší newyorské společnosti. Jejich manžel-
ství však nelze pokládat za ideální. Může 
za to předmanželská smlouva, drsnější 
než pravidla amerického fotbalu. Mohlo 
by se zdát, že jejich tradiční večírek bude 
dost nudnou party, ale rázem se promění 
v rozvodové bitevní pole.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

středa 30. března v 18.00 hod. 
VERONIKA BENONI
Vernisáž výstavy obrazů malířky Veroni-
ky Benoni. Slavnostní zahájení výstavy 
za účasti autorky.
Vstup volný. 

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 DUBEN 
ZAHÁJÍME 15. ÚNORA. 

DIVADLO
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263

NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645

KANCELÁŘ: 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

MÁ ŘÍŠE KUPODIVŮ: 
BARBARA SEMENOV 
(BRÁNA)
Román o osudech jedné čes-
ké rodiny, o naději a hledání 
štěstí. Kniha s výraznými 
autobiografickými prvky je 

netradičním ztvárněním osudů čtyř gene-
rací jedné české rodiny. Rozvíjí se od kon-
ce první světové války, přes život v první 
republice, za okupace, rok 1948, 60. léta 
a pražské jaro, odchod do emigrace a život 
v SRN, na Havaji, v USA a v Austrálii 
a končí současností. Dramatické příbě-
hy protagonistů a skutečné lidské osudy 
jsou propojeny s milostným příběhem, 
historickými okamžiky, postřehy hrdinky 
z různých koutů světa, kde žila.

HORKOU JEHLOU: 
RUDOLF HAVLÍK (MOTTO)
Rudolf Havlík je filmový re-
žisér, scenárista a spisovatel. 
Býval taky barman, manažer, 
trenér, vězeň, řidič, grafik 
i nezaměstnaný. „Viděl jsem 

bouřky nad Himálajem a svítání na os-
trově, co není na mapě. Cítil jsem déšť 
uprostřed džungle v Malajsii a spalující 
horko na indických pláních. Slyšel jsem 
burácení vodopádů v Bangladéši a praská-
ní ledovců v Arktidě. Potkávám lidi, které 
nikdo nezná, a vídám věci, které bychom 
měli znát, ale nechceme. Někdy mi jde 
o krk a jindy mi do klína spadnou všech-
ny krásy světa. Řekl bych vám, abyste se 

připoutali, ale tahle jízda je bez pásů. Tak 
se mě držte.“

BABIČKA: BOŽENA 
NĚMCOVÁ (ODEON)
Jsou díla, u kterých čas 
a prostor nehrají roli. 
Babička je toho jasným dů-
kazem. V tomto vydání se 
stírají hranice časoprostoru 

a na jednom místě se potkávají dvě silné 
ženské osobnosti – Božena Němcová 
a Míla Fürstová, světoznámá česká ma-
lířka, grafička a ilustrátorka. Dívky, ženy, 
matky, tvůrkyně, umělkyně… Dvě silné 
osobnosti, dvě mysli spojené v jedno dílo.
Stejně jako Kytici od K. J. Erbena s ilus-
tracemi M. Fürstové, půjčujeme také 
Babičku pouze PREZENČNĚ, tzn. jen 
v prostorách oddělení beletrie.

VÁNOČNÍ PŘÍPAD: JITKA 
LUDVÍKOVÁ (BRÁNA)
Jižně od Prahy řádí sehraný 
gang zlodějů. Na svědomí 
má více než 120 vykrade-
ných nemovitostí, přesto 
nedělá chyby a nezanechá-
vá stopy. Policie nasadila 

do terénu několik týmů, přesto se gang 
stále nedaří dopadnout. Jediné štěstí je, 
že gang se střetu s majiteli nemovitostí 
vyhýbá a vybírá si opuštěné domy. Přesto 
mezi lidmi narůstá strach, neboť věří, že 
je jen otázkou času, kdy se něco někomu 
stane. Drzost gangu zlodějů nemá meze 

a do akce jde i na Štědrý den, kdy vybere 
v několika domech nejenom cennosti, ale 
i dárky pod stromečkem. I tyto krádeže se 
zdají jako podle šablony, než je v jednom 
domě nalezena mrtvá žena.

HON NA ESCOBARA: 
STEVE MURPHY (ZEĎ)
Kniha vás zavede do zá-
kulisí drogových kartelů 
a masivní operace na do-
padení muže, který se zdál 
nedotknutelný. Odvážní 
agenti Pena a Murphy byli 

přímo v centru dění: v operačních míst-
nostech, na základnách, v nepřátelských 
ulicích i uprostřed džungle. Riskovali 
život, aby Escobara dostali.

ZEMĚ ZASLÍBENÁ: 
BARACK HUSSEIN 
OBAMA (ARGO)
Země zaslíbená je kniha 
výsostně intimní a niterná 
– je to příběh muže, jenž 
se úspěšně pokusil o ne-
možné, příběh o zkoušce 

víry komunitního koordinátora na světové 
scéně. Prezident Obama upřímně líčí, 
jak se vyrovnával s tím, že se jako první 
Afroameričan ucházel o prezidentský 
úřad, nesl na sobě očekávání celé generace 
povzbuzené poselstvím „naděje a změny“, 
ale současně zápolil s morálními dilematy 
rozhodování na nejvyšší úrovni. Otevřeně 
píše o silách, jimž musel vzdorovat doma 
i v zahraničí, i o tom, jak život v Bílém 
domě poznamenal jeho manželku a dcery. 
Nebojí se ukázat vlastní pochybnosti či 
zklamání.

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
NÁCHODSKÁ 754
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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 Bohe-

PROGRAM NA ÚNOR

8. února 2022 od 17.00 do 19.00 hod.
Workshop: VYROBTE SI DÁREK K VALENTÝNU
Přijďte si užít příjemné kreativní odpoledne. Vhodné i pro 
muže.
Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižute-
rie pod značkou Bája Šmídová.
Bližší informace a rezervace na: www.bajasmidova.cz, sekce 
Workshopy.

24. února 2022 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ…
Naše tělo je jako semafor, který nám ukazuje, v jaké oblasti 
našeho života máme problémy. Lehce se dotkneme psychoso-
matiky a budeme zkoumat, kde všude máme rezervy pro změ-
nu našeho přístupu. Jak se hýčkat a cítit se dobře ve svém těle. 
V semináři budou použité 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.

OZNAMUJEME VÁM, ŽE KNIHOVNA PRODLOUŽILA  
SMLOUVU S EUC LABORATOŘE, S. R. O., DO 30. 6. 2022.

mice, Souboru Víta Nejedlého, v Černém divadle Jiřího Srnce 
a v pantomimickém divadle Ladislava Fialky. Zakládala v Sý-
rii Taneční konzervatoř a Vysoké studium baletu v Damašku.  
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DIVADELNĚ - FILMOVÝ TÁBOR (21. - 27. 8.) – vhodné pro děti 
od 7 let. Ubytování v penzionu Rota v Písečné. Tábor je určený 
pro všechny milovníky divadla a filmů. Pokud vás baví hrát, reží-
rovat, 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. 

Další tábory naleznete na našich webových stránkách  
(ddm-hp.cz), kde se můžete rovnou i přihlásit!

NOVÉ KROUŽKY!

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.

NA CO SE MŮŽETE V ÚNORU TĚŠIT?

Únor bude opět plný nejen rukodělných dílen. Pokud vás zajímá 
Tiffany technika a FIMO hmota, můžete v neděli 13. 2. přijít 
na naši dílnu a pod vedením Hanky Volfové si něco krásného 
vyrobit. O týden později, tedy v neděli 20. 2., u nás proběhne 
korálková dílna, kde se budou vyrábět ohňovky. Jedná se o ob-
šívané korálky, ze kterých si budete moci vytvořit náušnice nebo 
přívěsek. Tento měsíc jsme si připravili i dílnu na tvorbu lapačů 
snů. Jedná se o symbol klidného a dobrého spánku, který je ne-
rušen jakýmikoliv zlými sny. Pokud vás tedy v poslední době trápí 
špatný spánek, zastavte se 27. 2. u nás na dílně!

Na všechny dílny se můžete hlásit přes naše webové stránky: 
ddm-hp.cz.

Těšíme se na vás

LETNÍ TÁBORY

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

VŠEOBECNÝ TÁBOR (2. - 9. 7.) - vhodné pro děti od 6 let, 
ubytování v penzionu Rota Písečné  
https://rota-pisecne.webnode.cz/, kde budou mít děti k dispo-
zici hřiště, bazén, brouzdaliště, prolézačky, minigolf, pingpon-
gové 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 Jindřichova Hradce.

ZAHRANIČNÍ TÁBOR - ITÁLIE, CAORLE (8. - 17. 7.) - vhodné 
pro děti od 8 let. Doprava autobusem, ubytování v depandanci 
4hvězdičkového hotelu Marina v italském Caorle. Čtyřlůž-
kové 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. – 16. 7.) – vhodné pro děti od 8 let. 
V termínu od 9. 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. - 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 pro-
jížďka obrněným vozem a vaření venku. Dopolední program je 
spojen s tvořením a odpoledne hrajeme hry nebo jdeme na výlet 
po okolí. 

STŘELECKÝ TÁBOR (24. - 31. 7.) - vhodné pro děti od 9 let. 
Děti si budou moci mimo střelby ze vzduchové zbraně, Nerf 
zbraní a luku užít i klasické táborové hry nebo koupání v bazé-
nu. 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 nasvědčuje i okolí, ve kterém 
můžeme stále najít pozůstatky železné opony. Venkovní oploce-
ný areál obsahuje fotbalové i volejbalové hřiště, minigolf, bazén 
či military překážkovou dráhu.

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.

1. 2. začíná nové pololetí a je tedy možné se na některé 
kroužky, kde to činnost kroužku umožňuje, přihlásit 
k docházce od druhého pololetí.

V únoru nás také čekají naše lyžařské soboty, tak neváhejte 
a pojďte si s námi zalyžovat! Termíny: 5. 2., 12. 2., 26. 2.
Přihlásit se můžete prostřednictvím našich webových stránek.



z Mumraje. Čeká vás 90minutový 
program plný zábavy a tvoření.

Cena za neomezený on-line přístup: 120 Kč

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

út 15.00–18.00 hod.,  
pá 8.00–12.00 hod.

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.

8.–12. 8. od 7.30 do 17.00 hod.

Děti čeká týden plný her, zábavy a tvoření. 
Na konci týdne bude karneval s cestou za po-
kladem. Pro děti 3–8 let. Sourozenci vítáni.

Cena: 2.900 Kč (cena zahrnuje celodenní 
stravu a pitný režim)

CHŮVY na Hlídání dětí v Mumraji
• 1–2 dopoledne v týdnu.
•  S laskavým přístupem k dětem.
•  Vhodné pro studentky i matky na RD.
•  Práce na DPP, 135 Kč/hod. 

Pište Daně: dana.irglova@domumraje.cz

COWORKING*

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR MUMRAJ 

DO TÝMU HLEDÁME

HROMNICE – SETKÁNÍ S PERUNEM
13. 2. od 16.00 hod. 

Skřítek Mumrajda pozval na neděli 
do Mumraje Peruna, boha hromu, 
blesku a bouře. Přijďte se s ním seznámit 
a popovídat o svátku Hromnic. 
Od pátku 11. 2. budou po Počernicích 
rozmístěné důležité indicie, abyste se 
na setkání s Perunem pořádně naladili. 
Vhodné pro děti od 5-8 let.

Cena: zdarma

KERAMICKÁ ŽELVA
15. 2. od 18.00 do 19.30 hod.

Rádi tvoříte z keramické hlíny? Tentokrát 
budeme vyrábět keramickou želvu, která 
ozdobí váš domov nebo udělá radost jako 
milý dárek.
Nehodí se vám termín? Vyrobte si želvu 
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

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY pro děti 
i dospělé
18. 2. od 17.00 do 19.15 hod. 
19. 2. 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
 

DĚTSKÁ PÁRTY V OBÝVÁKU
v prodeji od 10. 1.

Žádné dětské narozeniny se neobejdou 
bez pořádné oslavy. Lámete si hlavu, jak ji 
dětem zpestřit? Hledáte program pro děti 
ve věku 2-6 let? Převlečte se do masek 
a připojte se k našemu maškarnímu bálu, 
který pro vás připravila víla a skřítek 

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,

zdravíme vás do zimních dnů.  Ples i Maš-
karní bál jsme letos bohužel museli kvůli 
situaci opět zrušit. Děti si však mohou užít 
alespoň Dětskou párty v obýváku s vílou 
a skřítkem. Zváni jste také na divadélka 
do Hravé herny, keramické tvoření nebo 
na setkání s Perunem, bohem hromu, blesku 
a bouře.

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.
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HRAVÁ HERNA*

DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
O ŽRALOKOVI
9. 2. od 10.00 do 12.00 hod.  
(divadélko od 10.00 hod.)

Únorové divadélko bude vyprávět příběh 
O žralokovi, kterého bolelo břicho, 
podle motivu pohádky Ludmily Bakonyi 
Selingerové. Představení trvá 20 minut 
a je vhodné pro děti již od 1 roku.

Hraje: Simona Doubravská
Cena: 100 Kč/rodina 

DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
O ZAJÍČKOVI, LIŠCE 
A KROKODÝLOVI
28. 2. od 10.00 do 12.00 hod.  
(divadélko od 10.00 hod.)

Druhé únorové divadélko vám přináší 
pokračování pohádky od Zdeňka 
Doubravského a bude vyprávět o tom, 
jak se zvířátka vůbec seznámila. Pohádka 
trvá 20 minut a je vhodná pro děti již 
od 1 roku.

Hraje: Simona Doubravská
Cena: 100 Kč/rodina 

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

Nabízíme:
• Výtvarka dospělí po 9.00–12.00 hod.
• Jóga po 18.00–19.00 a 19.00–20.00 hod.
• Parkour 7–9 let čt 15.00–16.00 hod.
• Parkour 10+ čt 16.00–17.00 hod.
•  Létající jóga čt 8.45–9.45  

a 10.00–11.00 hod.
•  Němčina dospělí stř. pokr.  

čt 17.30–18.30 hod.

Foto: archiv Mumraj

Foto: archiv Mumraj
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CÍRKEV

PROJEKT REKONSTRUKCE 
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ  
NA XAVEROVĚ STARTUJE
Rok 2022 nepřinesl jen 
změnu v letopočtu a nová 
očekávání, ale jeho začátek 
je důležitý i pro Chráněné 
bydlení na Xaverově. Jde 
o nejstarší sociální službu, 
kterou Diakonie Církve 
bratrské poskytuje. Funguje 
už od roku 1999 a nyní nás 
čeká zásadní změna.
Objekt Chráněného bydlení na Xaverově se nachází v ulici 
Ve Žlíbku. Jde o dům z poloviny 70. let a je vidět, co způso-
bil zub času. Jsme proto rádi, že se nám podařilo získat dotaci 
na rozsáhlou rekonstrukci, díky které se podmínky pro naše 
klienty – obyvatele výrazně zlepší. Celkem máme šest klientů, 
z toho čtyři jsou obyvateli Horních Počernic. 

PROJEKT LEPŠÍ DOMOV – LEPŠÍ ŽIVOT JE SPOLUFINAN-
COVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Přispěje ke zkvalitnění poskytované sociální služby. Zároveň 
předchází bezdomovectví osob s mentálním postižením v Praze. 
Díky projektu vzniknou nově 3 bytové jednotky se sociá lním 
zařízením, další pokoj, kancelář a sociální zařízení pro personál. 
Součástí rekonstrukce budou i nové rozvody elektřiny, vody 

a topení, objekt bude zateplen a získá novou střechu. Vše se tedy 
bude odehrávat od sklepa až po strop. 

V praxi to znamená, že přibližně v polovině tohoto roku bu-
dou zahájeny stavební práce, kvůli kterým budeme muset hledat 
náhradní ubytování pro naše klienty. Zatím se připravujeme 
na velké stěhování, hledáme vhodné možnosti pro ubytování, 
ale i řešení na uskladnění věcí. Nebude to lehké, ale doufám 
a věřím, že to i díky přístupu zaměstnankyň, zaměstnanců i kli-
entů společně zvládneme.

Dotace ve výši 4,8 milionu Kč byla poskytnuta z Operačního 
programu Praha – pól růstu. Je ale jasné, že konečné nákla-
dy na celý projekt budou vzhledem k rostoucím cenám vyšší. 
Jsme proto velmi vděčni za pomoc Městské části Praha 20, 
která na podporu našeho projektu vyhlásila veřejnou sbírku. 
Za všechny dary děkujeme. 

Maximální délka projektu je 24 měsíců, ale naší ambicí je 
stihnout vše dříve. Pokud se to podaří, odstartuje v roce 2023 
druhá etapa, ve které budeme řešit bezbariérový přístup do pří-
zemního podlaží a budeme přistavovat. To je ale až další krok 
na naší cestě. 

O tom, jak se projekt vyvíjí a co se u nás děje, budeme infor-
movat na webových stránkách https://cb.cz/diakonie/lepsi-do-
mov/ a pokud to půjde, rádi přispějeme i do Zpravodaje. 

Ještě jednou děkujeme za vaši podporu a zájem. Naše dobro-
družství začíná. 

Roman Kysela, 
ředitel Diakonie Církve bratrské 
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Měl jsem prádelnu. Spíš takovou malou prádelničku s jedním 

zaměstnancem. Tři pračky, jedna sušička, mandl, žehlič-

ka a pár sušáků. Chodili k nám s prádlem zástupci malých 

organizací a jednotlivci. A taky jeden farář. Zloděj zlodějská! 

Vypadal slušně. Přinesl vždycky tak 5-10 kg prádla a platil ho-

tově. Někdy prádlo od něj přebírala moje kolegyně. Jednoho 

dne nám po jeho odchodu zmizely ze dvora dva sušáky. Po 14 

dnech přišel jakoby nic pro vyprané prádlo. Přemýšlel jsem, 

jak z něj dostat peníze za ty sušáky nazpátek. A tak jsem 

si vymyslel příběh, že prádelnu zavřel exekutor a prádlo že 

zabavil. Řekl jsem, že musí zaplatit 500 korun, aby to své 

prádlo dostal zpátky. To byla asi tak 
cena těch dvou sušáků. Nic 
nenamítal, trochu se divil, ale 
zaplatil. Ani slovo přiznání, 
natož nějaké vysvětlení. No vi-
díte, to jsou lidi. A ještě k tomu 
farář.

LIDI, MĚJTE SE RÁDI. 

Vždyť jsme jenom lidé, děláme chyby a někdy 

o nich ani nevíme. Jeden tesař z Nazaretu kdysi 

řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak to, že 

vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlast-

ním oku nepozoruješ? Nejprve vyjmi ze svého oka 

trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout 

třísku z oka svého bratra.” (Bible, evangelium 

podle Matouše 7:1-5)
Pavel Mošner, 

kazatel sboru v areálu Církve bratrské ve Chvalech

Byl jsem farář. Nosil jsem prádlo do malé prádelny 
pokaždé, kdy v pokojíku pro hosty někdo přespával. 
Byla to činnost nad rámec mých úkolů. Nezisková 
služba hostům za režijní cenu mně přidělávala práci 
navíc. Byl jsem rád, že prádelna je blízko a prádlo z ní 
čisté a vyžehlené. Cena za ubytování se blížila třem 
čtvrtinám ceny za praní a žehlení prádla v prádelně. 
Zbytek ubytovací ceny byl na energie. Jak říkám, 
režijní cena. Jednoho dne zas nesu prádlo do prádelny. 
Uložím příjmový lístek, chvátám po schodech na jejich 
dvůr a už myslím na úplně jiné věci. Čeká mě návštěva 
v nemocnici, křestní rozhovor, příprava povzbuzujícího 
slova, setkání se sborovou diakonií a ještě cosi zaří-
dit a nechat opravit. Věci ve sborovém domě se také 
rozbíjejí a kdo jiný by je měl dát opravit než ten, kdo 
v něm bydlí. Vyjdu ze dveří prádelny. Na dvoře kontej-
nery a vedle nich - dva sušáky. Asi je někdo dal vedle 
popelnic k rozebrání. Koukám na ně, jsou zachovalé, 
funkční, popadnu je a spěchám domů. Budou se hodit. 
Asi za 14 dní jsem šel pro vyprané prádlo a ejhle, 
exekuce. Prádlo prý zabavili, prádelnu majitel zavírá 
a za 500 korun dostanu lůžkoviny nazpátek. Moc jsem 
o tom nepřemýšlel. K ceně za vyprání jsem přihodil 
pětistovku, byl rád, že prádlo mám nazpět a šel hledat 
jinou prádelnu. Jen mi bylo divné, jak se na mě majitel 
prádelny díval. Tak nějak zle. Jako bych mu něco 
ukradl. Nevím, co se mu přihodilo. Asi měl špatný 
den. Exekuce je holt exekuce, a to se pak zle dívá 
každý na každého. Víckrát jsem tam nešel. Našel jsem 
prádelnu novou, vzdálenější, kam jsem musel prádlo 
dovážet autem. Po letech si ale říkám, jestli ty sušáky 
u popelnic byly opravdu odložené a k vyhození. Jestli 
je tam někdo, třeba jen na chvíli, nepostavil a nechtěl 
se pro ně vrátit. Kdo ví… A nebo snad, jejda, nepatřily 
dokonce té prádelně? Nevím. Pořád mi to vrtá hlavou, 
kdykoli se na ně doma podívám. 

LIDI, MĚJTE SE RÁDI!
(FARÁŘ ZLODĚJ… )

„Masopustní zpívání 
u kapličky“

V neděli 20. února 2022 od 16 hodin 
zazpívá Majda Moudrá a její hosté.

Svépravický svařák zdarma.
Těšíme se na vás!

Divizna a sousedé ze Svépravic  
vás všechny zvou na
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POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

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

ODVÁŽNÝ POCHŮZKÁŘ

Náš příběh se odehrál téměř přesně před 
90 lety. Byl duben 1932 a po železnič-
ní trati poblíž lomu Písečák, směrem 
ke Chvalům, se pohyboval pochůzkář 
Josef Vavruš. Byl to svědomitý a pečlivý 
zaměstnanec dráhy, který byl mimo jiné 
i dobrým sportovcem a se svojí urostlou 
postavou byl i obávaným účastníkem 
hospodských potyček. Do Chval se přistě-
hoval v roce 1926 a na okraji tehdejší obce 
(přibližně dnešní křižovatka ulic Lhotská-
-Vlásenická) si umístil vyřazený železniční 
vagon jako nouzový domek. Později si 
zde postavil zděný domek. Pomalu kráčel 
po trati směrem ke Chvalům a těšil se, 
že za chvíli již usedne do své oblíbené 
hospůdky U Růže a dá si po celodenní 
pochůzce dobré pivo a něco k jídlu. Byla 
již téměř tma, takže kontrola svorníků 
kolejnic již nepřipadala v úvahu, a proto si 
užíval hezkého jarního večera. Procházel 
právě zářezem trati kolem lomu, asi 100 
metrů za rozdvojením trati na Satalice 
a Horní Počernice, když zaslechl, že se 
blíží nákladní vlak od Prahy. Ustoupil 
proto z kolejiště a čekal až vlak projede. 
Ze zvyku pozdravil strojvůdce a už jen 
poslechem kontroloval, jestli se neozve 
klepání kolejnice na některém uvolněném 
svorníku. No a pak to přišlo. Kolem něj 
prolétl pytel, že ho málem srazil pod kola 
vlaku a hned další. Byl tak překvapený, 
že zůstal stát a vzpamatovával se z toho 
šoku. Všiml si však, že z jednoho vagonu 
vyskočily dvě postavy a ztratily se mu 
ve tmě a křoví podél trati. Téměř okamži-
tě mu došlo, o co jde. Na dráze docházelo 
k neustálým krádežím zboží, uhlí a dřeva. 
V republice byl nedostatek, tak si lidé 
pomáhali drobnými krádežemi. Tohle 
však nebyla drobná krádež uhlí, nebo 
dřeva. To byla krádež převáženého zboží 
(jak později zjistil - cukru) ze zavřeného 
vagonu. Rychle šlápnul na propojovací 
lano k návěstidlu a pak svým kladivem 
zabouchal na sloupek lana. To by mělo 
upozornit obsluhu strážního domku, 
který byl přibližně 100 metrů od něj. Byl 
to smluvený signál, že na trati je nějaké 
nebezpečí a službu konající výhybkář by 
měl jít zjistit, co se děje. Pak se schoval 
do křoví u trati a čekal. Zanedlouho se 

oba zlodějíčci objevili. Nic netušíc sebrali 
pytle, naložili si je na záda a zamířili 
směrem do polí ke státní silnici do Prahy. 
Neušli však ani 10 m, kdy se na toho, co 
šel vzadu, Josef Vavruš vrhnul a srazil ho 
k zemi. Vzhledem k tomu, že měl pytel 
na zádech, to šlo docela hladce. Potom ho 
ještě praštil dlouhou násadou od kladiva 
přes lýtka obou nohou. Ten, který šel 
vpředu, se nejdříve ohlédl s úmyslem mu 
pomoci. Když ale uviděl urostlou a vyso-
kou postavu Vavruše, tak zahodil pytel 
a utekl. Ten, co ležel na zemi, nebyl scho-
pen po ranách násadou kladiva do nohou 
vstát a navíc měl ještě vyvrknutý kotník, 
jak upadl s pytlem na ramenou. Josef si 
tedy počkal, až dorazí hradlař a pak ho 
ještě společně svázali řemenem od slu-
žební brašny. Hradlař se vrátil na hradlo, 
odkud zavolal policii. Asi po hodině 
dorazili strážníci pěšky ze směru od Hor-
ních Počernic. Museli se však vrátit pro 
nosítka, a tak kolem 9 hodiny si výtečníka 
převzali i s lupem a Josef mohl v klidu 
dojít do Počernic do své hospůdky, s tím, 
že se druhý den musí dostavit na policejní 
služebnu do Karlína k sepsání protokolu. 
Dal si očekávané pivo a samozřejmě bylo 
o čem povídat až do pozdních hodin.

A CO ZJISTILO POLICEJNÍ  
VYŠETŘOVÁNÍ? 

Pachatelé byli otec a syn Kozlárovi ze 
Slovenska, kteří byli na brigádě na statku 
ve Chvalech. Oba si přivydělávali již delší 
dobu krádežemi na dráze, protože zjistili, 
že většina vlaků jedoucích z Prahy přes 

hradlo u Chval většinou před hradlem 
na semaforu zastaví a čeká na protije-
doucí vlak od Horních Počernic, nebo 
na stažení závor ve Chvalech. To byla 
jejich příležitost, kdy naskočili na některý 
vagon, který pak otevřeli a pokud tam 
bylo něco, co mohli prodat, tak po roz-
jetí vlaku, kdy ještě nejel tak rychle, lup 
vyhodili a sami seskočili. Bylo to pří-
hodné místo, kam nebylo odnikud vidět. 
Otec samozřejmě při výslechu přiznal, že 
s ním byl jeho syn, ale přiznal samozřejmě 
jen tuto jednu krádež. Takže po pobytu 
v nemocnici a dalším léčení byl odsouzen 
jen k peněžitému trestu 1 000 Kč a synek 
jako spolupachatel k 800 Kč. Samozřejmě 
byli oba ze služby propuštěni a vrátili se 
na Slovensko. Náš hrdina Pepík Vavruš 
obdržel děkovný dopis od přednosty 
a odměnu 400 Kč. Spokojeně žil ve svém 
domku na rohu tehdejších ulic Riegrova 
a 28. října až do své smrti v roce 1966. 
Mnoho dětí, dnes již seniorů, si pamatuje 
to, že doma choval zpěvné ptáčky, na kte-
ré se chodili dívat, včetně autora tohoto 
povídání.

Jan Brunner

Záznam ve služebním deníku policejní  
stanice Karlín
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 154
Co ještě bylo zaznamenáno, 
perličky

S myšlenkou, jak pomoci osiřelým dětem, 
započala Evangelická jednota ze Žižkova 
již na počátku roku 1905. Počáteční řešení 
s umístěním sirotka v jiné rodině mělo 
řadu problémů, a tak bylo přijato řešení 
získat dům vlastní na venkově a vychová-
vat zde více sirotků společně. Tato myš-
lenka se pak stala skutkem příležitostným 
zakoupením objektů a pozemků starého 
mlýna ve Chvalech v roce 1908. Stavení 
sice nebylo zcela vhodné, ale výhodný byl 
velký dvůr, zahrada a stodola, slibující 
po přestavbě získání pěkného příbytku. 
K této přestavbě však došlo až v roce 1911.

Brzy po zakoupení - dne 2. října 1908 zde 
vznikla první rodina sirotků ve Chvalech 
v počtu 4 dětí a dvou dospělých.

První zápis deníku sirotčince k tomu 
uvádí: „Kdož by pohrdal dnem malých 
začátků? (Zachariáš 4,10) Toto slovo může 
být vším právem připomenuto. Všechno 
naše jmění přivezli dva bratři na ručním 
dvoukolovém vozíku. Dodatečně byla ještě 
ze Žižkova vypravena fůrka darovaných 
věcí. Dojemné bylo, jak chudí chudým 
ochotně vypomáhali. Díky Pánu za vše!"

Náš příbytek sestává ze tří místností. 
Z té největší přepažením záclonou se 
udělají dvě, tak vznikne kuchyň, pokoj, 
za záclonou ložnice a vedle kuchyně 
komora, kterou nazýváme pokojíčkem. 
Po uspořádání to bude pěkné, ale žel, že 
ne dost suché. Z venku sem také dost 
fičí, neboť okna ani dveře nepřiléhají. Vše 
si žádá opravu, na kterou zatím nemáme 
prostředků, nemáme spíž ani koupelnu, 
jsme bez prádelny, bez půdy nad naším 
stavením, protože strop není dodělaný, 
jsme bez pořádné plotny a co nejhoršího, 
i bez studně. Vodu si musíme nosit z dosti 
vzdálené studánky.

Na začátek jsou zde zatím jen čtyři děv-
čátka, ale je s nimi těžkostí dost. Musí si 
na sebe zvyknout, zvyknout si na práci, 
na pořádek a musí pochopit, že na slovo 
musí poslechnout.

Radost nám přináší zahrada. Dává nám 
obzvláště dobré švestky, a je jich hodně. 
Budeme možná sklízet i víno, pokud 
vydrží. Ohradní zeď je totiž na mnoha 
místech pobořená a přes dvůr a zahra-
du tak vede jakoby obecní cesta, čemuž 
bude také třeba zamezit. Dírami v ohradě 
k nám leze také mnoho chlapců z vesnice, 
které mimo ovoce přitahuje právě to víno.
V listopadu, za pomoci ze Žižkovského 

sboru, se podařilo největší trhliny ve zdi 
pomocí prken vyspravit a i když to není 
estetické, plní to účel. V radostech i sta-
rostech uplynuly nám i poslední měsíce 
tohoto roku.

V zaznamenávaných příhodách dalších 
let bylo pak například uvedeno: V lednu 
roku 1909 jsme pro děti dostali darem psa 
Alíka. Protože je rodem z města, nechtěl 
si dlouho zvyknout na venkovskou stravu 
a míval proto často dobrovolný půst. Je 
nevychovaný a všechno trhá a způsobuje 
nám tak mnoho nepříjemností, ale je 
velmi dobrým hlídačem, který každého 
cizího zuřivě vyštěká. V domnění, že 
se nám za věnovanou péči musí něčím 
odvděčit, nacházíme často po ránu u dveří 
nějaký jeho noční lup. Přitáhl tak napří-
klad ze smetiště starý kabát, roztrhanou 
čepici, přelomené bičiště, část koňského 
postroje, starý deštník a další podobné 
věci a čekává u nich na pochvalu. Na svát-
ky, právě když jsme si povídali, že budeme 
bez masa, vyběhl ven a napolo zakousl 
sousedovu slepici, která k nám na zahradu 
zavítala. Měli jsme tak sice maso, ale mu-
seli jsme sousedovi slepici zaplatit. Místo 
díků se Alík dočkal toho, že byl uvázán a  
byla mu omezena svoboda pohybu.

Nepříjemností bydlení je bláto. Dvůr 
má totiž svah od vrat ke stavení a není 
vydlážděn a voda při každém jen trochu 
větším dešti stéká i ze sousedící silnice 
na dvůr. Bláto je tak všudypřítomné. 
V novém roce brzy na jaře na požádání 
cestář před vraty udělal příkop a přes něj 
můstek a zamezil tak dalším přívalům 
vody a bláta na dvoře.

Velkou výhodou našeho bydlení je to, 
že ačkoliv bydlíme v obci, jsme odděleni 
ze severní strany rybníkem, ze západní 
silnicí, z jižní velkým nadačním polem 
a z východní strany potokem, odtoku 
z rybníka a cestou. Děti tak mají volnost 
být pravými dětmi se svými výkřiky, po-
skakováním a hraním podle libosti. Další 
velkou výhodou je pak veliká zahrada 
s ovocnými keři a stromy obtěžkanými 
bohatou úrodou.

Je na ní i dost místa k pěstování ze-
leniny, které se daří. Trápení nám letos 
přinesla úroda hrušek, protože mnoho 
chlapců z vesnice, ale neméně dospělých, 
si nečinilo rozdíl mezi mým a tvým. Mi-
mořádně bohatá úroda však postačila, aby 
jich bylo dost pro ně i naše děti a zbylo 
i něco málo na odprodej a získání tak 
peněz na opatření jiných potřebných věcí.

Svoji starost jsme letos rozšířili o čty-
ři maličké děti zaměstnaných matek 
z vesnice, které jsou za to vděčné, protože 
mohou v klidu pracovat na poli. K tomu 
se náš počet rozrostl o dva již starší chlap-
ce. Do chvalské školy od září dochází pět 
dětí.

Mimo pečiva, které je spíše jídlem 
svátečním, uvádí naše děti v nadšení 
také škubánky. A tak když nám přátelé 
z Horních Počernic v září přivezli tři pytle 
brambor, jsou škubánky k radosti dětí 
na stole častěji.

Rodina se v průběhu času přetváří od-
chodem dětí starších a příchodem nových 
malých. Nejstarší dívka byla vypravena 
do služby a nejstarší chlapec do učení. 
V říjnu roku 1910 jsme si připomenuli, že 
jsme zde již dvě léta. Dětem bylo na za-
hradě připraveno překvapení v podobě 
ozdobeného stromu, kde pod každým 
připevněným kvítkem byl připevněn 
i kornout cukroví. Přes krátkou dobu 
dvou let jsme se stali součástí obce. Pan 
učitel ve škole říká našim žákům mlýnská 
rodina a nás dospělé občané obce nazývají 
slečny ze mlýna.

V prosinci se u nás objevil syn lesů, pravý 
černooký, černovlasý cikán, aby prý nám 
byl ku pomoci a také i jemu bylo pomo-
ženo, protože je po operaci a potřebuje 
venkovský vzduch. Jmenuje se Čeněk 
Růžička, je mu 19 let a má jednu nohu 
dřevěnou. Přijali jsme ho a ukázalo se, 
že nám přinesl užitek i ze strachu, který 
z něj mají vesnické děti. Ti nezbedové, 
když viděli, že má jednu nohu dřevěnou, 
že nebude schopen rušit jejich vpády 
do zahrady. Záhy však poznali, že dovede 
utíkat rychleji a obratně lézt po žebříku 
i stromech, zůstávají od něj raději v bez-
pečné vzdálenosti. Jeho pomoc obdivo-
val i pan stavitel při přestavbě stodoly 
a usmíval se, když ho viděl i při domácích 
pracích. Pobyl u nás až do června 1912, 
kdy odešel do ústavu až do Pruského 
Slezka. V září přišel od něj dopis, ve kte-
rém mimo jiné psal: „Mám potíž s němči-
nou, ale jinak se mám dobře.“ Svůj stesk 
po rodině ve mlýně oděl do slov známé 
písně s malou přeměnou. „Ještě jednou, 
dřív než umřu, chtěl bych Chvaly viděti, 
po té cestě nade mlýnem, ještě jednou 
kráčeti. Ó, jak volno by mi bylo, jak by se 
mi ulehčilo. Chvaly krásné. Chvaly mé!"

O dalších vzpomínkách slečny Jehličkové 
opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,  
kronikář



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2022 

ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

Těsně před vánočními prázdninami převzali naši studenti, kteří 
letos odjeli na zahraniční stáže, své Europassy. Europass je do-
kument, který dokládá v celé Evropské unii podle jednoznačných 
kritérií dovednosti a kvalifikaci svého držitele. My máme tako-
vých studentů dalších více než devadesát. Své měsíční i dlouho-
dobé stáže absolvovali v Německu, Irsku, ve Francii, ve Španělsku 
a na Maltě. 

Poslední den vánočních prázdnin byl termínem odjezdu někte-
rých tříd na lyžařský výcvikový kurz. Letos musí naši tělocvikáři 
zvládnout opravdu gigantický úkol. Tím, že chceme umožnit 
i letošním studentům druhého ročníku účast na této akci, neboť 
loni o ni byli covidem připraveni, bylo nutné zorganizovat LVK 

pro neuvěřitelných patnáct tříd. Postupně vyjedou do Pece 
pod Sněžkou na Kolínskou boudu a Orlík, pak do Černého 
Dolu a do Velké Úpy.

První lednová středa byla opět dnem otevřených dveří. 
I přesto, že logistika takové akce vyžaduje velké nasazení 
mnoha zaměstnanců školy, chceme umožnit potenciálním 
zájemcům i jejich rodičům, aby si mohli školu prohlédnout 
osobně a přímo nasát i její atmosféru. Velký zájem ze strany 
návštěvníků nás přesvědčuje, že je to správná cesta. Letos 
naposledy otevřeme dveře pro všechny zájemce ve středu 2. 
února od 14 do 19 hodin.

Snažíme se vracet do normálu ze všech sil, a tak pro 
studenty kromě lyžařských zájezdů organizujeme i mnohé 
další mimoškolní akce. Žáci třetího ročníku oboru provoz 
diplomatických služeb navštívili v rámci výuky evropské 
integrace Evropský dům, kde se aktivně zúčastnili worksho-
pu „Studentem v EU“. Doplnili si tak své znalosti z výuky 
a získali mnohé informace o možnostech studia i zaměstnání 
v rámci celé Unie. Kromě toho vyučující jednotlivých cizích 
jazyků připravili školní kola jazykových olympiád. Věřme, že 
se situace nezhorší natolik, abychom tento „rozjetý vlak“ byli 
nuceni znovu zastavit.

Petra Bergmannová,  
učitelka SOŠ

PROJEKT OBČAN
V rámci projektu Občan, který každoročně 
zpracovávají studenti kvarty, jsme se letos 
rozhodli zabývat problematikou dětských 
onkologických pacientů. Chtěli jsme se 
o této problematice více dozvědět a také 
s ní důkladněji seznámit naše okolí.
Naše třída byla rozdělená na dvě poloviny, teoretickou a praktickou. První 
polovina měla za úkol především písemnou část, jejímž obsahem byl podrob-
ný popis tématu a současné způsoby jeho řešení. Zbytek třídy měl na starosti 
nalezení řešení problému v rámci naší třídy a jeho následnou realizaci. 

Rozhodli jsme se kontaktovat Nadační fond Kapka naděje. Ve spoluprá-
ci s nimi jsme uspořádali na škole tombolu. Jejím cílem bylo sehnat co 
největší finanční obnos, který následně putoval do nadačního fondu. Část 
cen nám poskytla Kapka naděje, zbytek nám věnovali rodiče některých 
spolužáků. V naší tombole jste mohli vyhrát například obal na notebook, 
powerbanku nebo reklamní předměty od Kapky naděje, jako například 
reflexní pásky a medvídky štěstí. Tombola se konala od středy 24. 11. 

do pátku 26. 11. 2021. Celkem se vybralo neu-
věřitelných 14 997 Kč. 

Velké díky patří nejen paní Evě Královcové, 
která nám jako zástupce Kapky naděje pomohla 
vyřešit nejednu potíž, a paní profesorce Čechá-
kové, která nám s celou prací pomáhala z pozice 
konzultanta, ale také celému profesorskému 
sboru a všem žákům, z nichž někteří přispěli 
opravdu významnou měrou. 

Malvína Bruothová, kvarta A

STŘÍPKY  
Z LIPÍ
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MASO  
PUSTNÍ

Čeká vás:
• přehlídka tradičních i netradičních  

masopustních masek

• veselá muzika i koníci jako doprovod průvodu

• soutěž o nejlepší rodinné masopustní masky 
(rodinná maska = alespoň dva zástupci z rodiny  
v kombinaci dospělý + dítě)

• teplé nápoje za drobný peníz pro azylový dům SKP HOPO

průvod aneb z Divadla až na 
Chvalský zámek

MČ Praha 20, Chvalský zámek, Divadlo Horní Počernice, Spolek Molechet, 
Skauti, DDM Horní Počernice, SKP HOPO a Restaurace Sezóna
vás zvou na tradiční

START: ve 14.00 hod. od Divadla Horní Počernice
Další zastávky: Úřad MČ,  
hřiště Lhotská, Restaurace Sezóna
CÍL: Chvalský zámek, otevřené  
prostranství Chvalské tvrze

26. února 2022

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

A pozor! Masky z průvodu 
si na cestu domů vyslouží 

i zabijačkovou jitrnici a děti 
se mohou těšit na sladkou 

odměnu.

INZERCE



ŠKOLY

RODIČE  
RODIČŮM

Máte doma předškoláka?
Nevíte, na kterou počernickou školu jej zapsat?
Zajímají vás zkušenosti ostatních rodičů?

Srdečně zveme (nejen) všechny rodiče budoucích prvňáčků na už 
tradiční diskusi s rodiči dětí hornopočernických základních škol.

 
 

SRPMŠ CHODOVICKÁ, z.s., PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Rodiče rodičům

23. 2. 2022 
od 20:00 hodin

Sejdeme se tentokrát virtuálně přes Zoom z pohodlí
našich domovů. Přihlášení účastníci obdrží veškeré
informace e-mailem. Účast je zdarma.

NUTNÁ REGISTRACE NA E-MAILU SRPMŠ
srpms@ms-chodovicka.cz

NUTNÁ REGISTRACE NA E-MAILU SRPMŠ
srpms@ms-chodovicka.cz

     VÍCE INFO:      e-mail: srpms@ms-chodovicka.cz,  facebook: SRPMŠ Chodovická
           web: www.ms-chodovicka.cz

Máte doma předškoláka? Váháte, na kterou 
počernickou školu jej zapsat? Zajímají 
vás zkušenosti ostatních rodičů? SRPMŠ 
Chodovická, z. s., srdečně zve (nejen) rodiče 
předškoláků na debatu s rodiči školáků 
počernických základních škol.
Představíme FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická, ZŠ Spojenců, 
ZŠ Stoliňská a Dětský lesní klub V Hájence. V diskusi pro-
bereme nejrůznější témata: komunikaci ze strany školy a vyu-
čujících směrem k rodičům, způsob hodnocení, výuku cizích 
jazyků, organizaci školní družiny, nabídku zájmových kroužků, 
úspěšnost žáků v přijímacím řízení na výběrové SŠ a v nepo-
slední řadě i zkušenosti s výukou v současných mimořádných 
podmínkách.

Vzhledem k současné situaci se sejdeme ve středu 23. 2. 
2022 ve 20.00 hod. - tentokrát virtuálně přes Zoom z pohodlí 
našich domovů. Přihlášení účastníci obdrží veškeré infor-
mace e-mailem. Účast je zdarma. NUTNÁ REGISTRACE 
na e-mailu: srpms@ms-chodovicka.cz.

Za SRPMŠ Chodovická, z. s.,
Gabriela Klementová

MŠ CHODOVICKÁ

KRMÍTKO  
PRO PTÁČKY
První lednový týden jsme se všichni věnovali tématu zvířátek 
v zimě – konkrétně ptáků. Povídali jsme si o ptácích, kteří na zimu 
neodlétají. Vyrobili jsme si vrány z otisků rukou, naučili se básnič-
ku o krmítku a poznávali zvuky jednotlivých ptáků. Nezapomněli 
jsme ani na potravu v zimě. A protože té se nedostává, vytvořili 
jsme společně krásné krmítko, které jsme umístili v parku u naší 
mateřské školy a naplnili ho semínky. Během celé zimy budeme 
pozorovat, jak ptáčkům chutná a průběžně doplňovat zásoby. Už se 
těšíme, až uvidíme, kteří ptáčci si naše krmítko oblíbili. 

Učitelky ze třídy Motýlek,
MŠ Chodovická

MŠ CHODOVICKÁ

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2022 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Již třetím rokem se naše škola zúčastnila projektu „Ukliďme Česko“. Zapojily se 
všechny třídy. Úklid probíhal jak na zahradě školy, tak i v jejím okolí. Žáci sbírali 
odpadky do speciálních pytlů. Za odvoz odpadu děkujeme Odboru místního hospo-
dářství Horní Počernice. Oproti minulým rokům bylo nasbíráno méně odpadu, což 
považujeme za pozitivní zprávu pro naše životní prostředí. 

Lenka Jedelská, učitelka

Už poněkolikáté proběhla v družině 
na školní zahradě tradiční akce „Podzimní 
pouť“. Studenti a vychovatelé ze SOŠ Lipí 
připravili stanoviště, kde si děti vyzkou-
šely Kimovu hru, hod míčkem, malo-
vání apod. a na závěr si zazpívaly. Velmi 
děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme 
se na další spolupráci.

Vychovatelky ŠD: 
D. Hasilová a L. Borová

ZŠ BÁRTLOVA

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY  
ANEB VZPOMÍNÁME  
NA PODZIM

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1, Praha - Čakovice 
a Základní umělecká škola Praha 9, Ratibořická 30 pořádají:

KDY: 9. února 2022                     KDE: CHVALSKÝ ZÁMEK
                                                                      CHVALSKÁ STODOLA

                                                                                                      PROGRAM: 
17:30h  —  Vernisáž výstavy na Chvalském zámku                               
18:00h  —  Společný program ve Chvalské stodole
                   (Na Chvalské tvrzi 7)

VIII. ZUŠKOVÝ 

KOKTEJL

Od té doby se školy pravidelně střídají v roli pořadate-
le. V letech 2020 a 2021 se ZUŠkový koktejl z důvodu 
pandemie bohužel neuskutečnil. Letos opět navážeme 
na již zavedenou tradiční akci.

Ve středu 9. února 2022 se bude v 17.30 hodin 
konat vernisáž společné výstavy prací 

žáků obou škol v prostorách 
Chvalského zámku a od 18.00 

hodin začne společný pro-
gram hudebního a literár-
ně dramatického oboru 
v Chvalské stodole.

Libor Zíka, 
ředitel školy

Srdečně zveme na společný 
večer žáků a učitelů ZUŠ Praha 
9, Ratibořická 30 a ZUŠ Marie 
Podvalové, Praha 9, Čakovice. 
Tento společný projekt byl 
poprvé představen v roce 2013 
v zámku čakovické ZUŠ.
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SPORT

Na start všech kategorií – od nejmenších předškoláků až po veterány se postavilo celkem 95 závodníků. Nejrychlejším běžcem 
a vítězem 40. ročníku se stal Jakub Krejčíř v dresu Dukly Praha, jinak občan Horních Počernic. Trať 6 500 m uběhl za 21:18 min. 
a vytvořil tak nový rekord pozměněné trati. Mezi ženami na stejné trati byla nejrychlejší Helena Poborská z Kerteamu časem 26:43 
min. Nejstarším účastníkem letošního běhu byl František Černý z Horních Počernic, který letos oslaví 80 let. Mezi předškoláky 
v běhu na hřišti byla nejrychlejší Alenka Pávová, také z Horních Počernic. Účast domácích startujících byla letos velmi sympatická, 
běžela celá čtvrtina startujících. Inu zdravé město – ty Horní Počernice! 

Výbor TJ Sokol Horní Počernice  

JUBILEJNÍ NOVOROČNÍ BĚH  
V HORNÍCH POČERNICÍCH
Na Nový rok 1. ledna se po jednoroční „covidové“ odmlce 
běžel Novoroční běh – tentokrát jubilejní čtyřicátý.  
Závodníky všech kategorií přivítalo neobvyklé teplo – 
v době startu bylo až dvanáct stupňů.
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Nedobrovolné otužování 

 
Na tomto místě se obyčejně odbývají názorové střety jednotlivých politických 

uskupení v Horních Počernicích. Sice nám bylo v minulosti vnucováno, že tato 

rubrika je zbytečná, nebo že ji nikoho nebaví číst, ale mám za to, že bez této 

diskuse nelze tvořit lepší život v obci. Rád bych ji tentokrát trochu odlehčil 

a podělil se s vámi o svůj nevšední předvánoční zážitek, který bych vám nepřál 

zažít.
Jako každoročně jsem se vypravil před Vánoci nakoupit kapry. A jak se 

ukázalo, byl jsem nepřiměřeně zvědavý. Zajímalo mě, zda už nejsou na skladě 

jen samé velryby, a tak jsem se šel podívat zblízka ke kádím. První káď byla 

přístupná od plochy posypané solí, takže mě nic netrklo. Ke druhé kádi se 

muselo lehce z boku. No, přehlédl jsem několik drobných detailů – nízká káď, 

lehce vyvýšený terén k ní, drobně obtěžující větve stromu, špatné podrážky 

a dokonalá ledová poleva všude kolem způsobená průběžně tekoucí vodou.

Už se jen stačilo lehce nahnout nad hladinu, abych dobře viděl na kapry.

A pak už mám před očima jen záběr, jak ryby hledají útočiště v co nejodlehlejší 

části kádě. Tak zblízka jsem si nabízené exempláře ještě nikdy neprohlédl 

a popravdě to ani nebylo v plánu. Vzhledem k okolní teplotě jsem sám sebe 

ani moc nepřekvapil, že jsem byl tak rychle schopen se z ledové vody vyhrabat. 

Lidem ve frontě jsem popřál více štěstí při nákupu a šel se domů přebalit. 

Napodruhé už to vyšlo, i když jsem si vzpomněl na zapomenutou peněženku až 

na ulici. To mě nakonec rozladilo snad víc než samotná koupel. Alespoň jsem už 

napodruhé nevyděsil tradiční symboly českých Vánoc.

Přeji vám všem pevné zdraví a jen samé krásné, i když třeba nevšední zážitky.

Vladimír Hošek  

DOPISY ČTENÁŘŮ
DOPISY ČTENÁŘŮ

SPORT

ÚSPĚŠNÁ RODINA  
PTÁČKOVÝCH
Velice úspěšný rok zakončili trenéři sportovního 
klubu Ptáčkovi v dalekém Uzbekistánu, kam 
se vrátili zhruba po půl roce, kdy jsem zde 
vybojovala titul vicemistryně světa.

Tentokrát byl však pobyt zasvěcen mužské 
části sportovního klanu, a to když si Pepa 
Ptáček mladší společně s tátou Josefem 
složili zkoušky technické a výkonnostní 
vyspělosti. Zároveň podstoupili několik 
srovnávacích sparingů a zápasů a na závěr 
získali oba trenéři černé pásky, včetně 
mezinárodního certifikátu organizace 
WUCSA, čímž završili své úspěšné tažení 

rokem 2021. Při své asijské cestě, která 
trvala několik týdnů, nezapomněli ani 
na procestování mnoha míst Uzbekis-
tánu a zúčastnili se několika důležitých 
schůzek, týkajících se nových spoluprací. 
Zároveň se stali zástupci této organizace 
pro Českou republiku a mladší z nich 
i hlavním představitelem a kandidátem 
na zastupování střední Evropy. Všechny 

své zkušenosti se budou Ptáčkovi snažit 
předávat dál svým svěřencům (což bude 
jeden z dalších cílů) při budování jejich 
elitního týmu. 

Na závěr přejeme všem mnoho úspěchů 
v novém roce 2022, a to nejen sportov-
ních.

Martina Ptáčková,  
trenérka

Mrazík

Mrazík, ten ledový mág,

v jednom mžiku objevil se

na okenních tabulkách.

Proměnil je ve skleněnou nádheru,

bez rydla i bez štětce,

v květů plnou zahradu.

Stříbřitě se lesknou, 

jiskřičky v nich skotačí,

různé tvary na oknech nám vytváří.

Obdiv k mrazivé té kráse,

každým rokem máme,

sledujeme počasí,

netrpělivě čekáme!

Únor
Únor, únor bude bílý?Na odpověď čekáme, mnoho lidí do hor jede,starosti doma necháme.Letošní zima mírná je,občas trochu zasněží,za chvíli vše roztaje,potoky se naplní.Kluziště se blýskají a bruslaře lákají,aby si dobře zajezdili,do pohody se naladili.Únorové radovánkypohodu nám přináší,i v nížinách do přírodyradostně se vyráží.

paní Olga
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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

AKC
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RO 

HORNÍ P
OČER

NIC
E

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š

ko
ly

. T
eš

ím
e 

se
 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program

„učíme se venku“

Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

angličtina, španělština 
s rodilými mluvčími 

a němčina  
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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, únor 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 4. 3. 2022

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

Knihy a knižní pozůstalosti koupím.  
Tel: 286 891 400

! 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

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788 

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

Pronajmu uzamykatelný garážový 
přístřešek v oblasti Alberta. Ihned, cena 
dohodou. Tel. 605783151 

Gymnázium Chodovická přijme 
knihovnici pro detašované prac. v ulici 
Vybíralova na 0.75 úvazku. Kontakt: 
Vinohradnik@gymnchod.cz 
 




