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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

od 6. do 13. 5. 
Prodloužený Detektivní týden 
na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 
denně  od 9.00 do 18.00 hod. 

7. 5.
Autobusový den aneb historickým 
autobusem až na Chvalský zámek

do 15. 5.
Myši patří do nebe a také  
na Chvalský zámek
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

do 15. 5.
Chuť a síla barev – obrazy Jarmily 
Králové
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

od 25. 5. do 12. 6.
Úhel pohledu
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

od 28. 5. do 21. 8.
Příští stanice: Chvalský zámek 
Historické dopravní hračky
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

2. 5. 
Sousedské posezení s harmonikou

 od 17.00 do 19.00 hod.

7. 5. 
Hasičský ples

 od 19.00 hod.

7. 5., 21. 5.
Burza rybiček – prodejní výstava 
akvarijních ryb

13. 5. 
Barbora Poláková 

 od 19.30 hod.

14. 5. 
Májový ples 

 od 19.30 hod.

27. 5. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod.

DIVADLO

1. 5. 
Zlouni  od 17.00 hod.

2. 5. 
Vyšehrad: Fylm  od 19.30 hod. 

3. 5.
Betlémské světlo  od 14.00 hod.

3. 5.
Promlčeno  od 19.30 hod.

4. 5.
Martina Kritznerová: Proměna

 od 18.00 hod.

5. 5.
Bláznovy zápisky 

 od 19.30 hod.

6. 5.
*Don Quijote a přátelé  

 od 19.30 hod.

7. 5.
Příšerákovi 2  od 17.00 hod.

8. 5.
*Z pohádky do pohádky  

 od 16.00 hod.

9. 5.
Po čem muži touží 2  od 19.30 hod.

10. 5.
René – vězeň svobody  

 od 19.30 hod.

11. 5.
Poslední závod  od 19.30 hod.

12. 5.
Průvod a zahájení festivalu Divadlo 
v přírodě  od 18.00 hod.

13. 5.
Dalskabáty  od 21.00 hod.

14. 5.
Dalskabáty  od 17.00 hod.

14. 5.
Dalskabáty  od 21.00 hod.

15. 5.
Dalskabáty  od 17.00 hod.

16. 5.
Notre-Dame v plamenech  

 od 19.30 hod.

17. 5.
Srdce na dlani  od 19.30 hod.

19. 5. 
Láska hory přenáší  od 19.30 hod.

20. 5.
Ať žijí duchové  od 21.00 hod.

21. 5.
Ať žijí duchové  od 17.00 hod.

21. 5.
Ať žijí duchové 

 od 21.00 hod.

22. 5.
Ať žijí duchové 

 od 17.00 hod.

24. 5.
Co jsme komu všichni udělali? 

 od 19.30 hod.

25. 5.
Známí neznámí 

 od 19.30 hod.

26. 5.
*Beseda s Milošem Škorpilem 
o běhání i životě 

 od 18.00 hod.

27. 5.
Mrtvá nevěsta aneb Malenkyj vjerch

 od 21.00 hod.

28. 5.
To jsme my!  

 od 21.00 hod.

29. 5.
Myši patří do nebe  

 od 17.00 hod.

29. 5.
M.I.Š. - Malá impro šou  

 od 17.00 hod.

29. 5. 
Rozkošný večer  

 ve 21.00 hod.

31. 5.
Top Gun: Maverick  od 19.30 hod.

DDM

7. 5.  
Turisťák - Modřanská rokle

7. 5. 
Cyklovýlety

14. 5. 
Dekorace pro domov – dřevěná truhla

 od 9.00 do 14.00 hod. 

21. 5. 
Cyklovýlety

22. 5. 
Den ICT a MA  od 13.00 do 17.00 hod. 

od 30. 5. do 3. 6. 
Týden otevřených dveří 

KKC

3. 5. 
Workshop: Základy macramé 

 od 17.00 do 19.30 hod.

19. 5.
Setkání nad knížkou O malých 
radostech  od 15.00 do 18.00 hod.

26. 5. 
Seminář: Dopřát si radost

 od 18.30 do 21.00 hod. 

MUMRAJ

10. 5. 
Najděte štěstí doma i v práci

 od 19.00 do 22.00 hod.

11. 5.
Hravá herna
Dopoledne s povídáním o spánku

 od 10.00 do 12.00 hod.

13. 5.
Dobročinný bazar

 od 10.00 do 18.00 hod.

17. 5.
Plachetnice – Keramický podvečer

 od 18.00 do 19.30 hod. 

19. 5.
Porod a vše kolem

 od 19.00 do 22.00 hod.

20. 5. a 21. 5.
Létající jóga – workshopy pro všechny

 20. 5. od 17.00 do 19.15 hod.
 21. 5. od 9.30 do 12.00 hod.

23. 5.
Hravá herna
Dopoledne s jógou pro mámy a děti

od 10.00 do 12.00 hod.

ZUŠ

3. 5. 
Koncert žáků flétnové třídy Katrin 
Triebeneklové – Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

4. 5. 
Koncert žáků třídy bicích nástrojů 
Jiřího Veselého – sál ZUŠ 
od 18.00 hod.

9. 5. 
Koncert žáků klavírní třídy Petry 
Kolátorové –Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

10. 5. 
Koncert žáků flétnové třídy Jany 
Boškové – Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

11. 5. 
Koncert žáků houslové třídy Martiny 
Müllerové – Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

11. 5. 
Koncert žáků kytarové třídy Michala 
Straky – sál ZUŠ 

 od 18.00 hod.

12. 5. 
Koncert žáků klavírní třídy Jitky 
Zábranové – Chvalský zámek 

 od 18.00 hod.

16. 5. 
Koncert žáků klavírní třídy Naděždy 
Golubničaji– sál ZUŠ 

 od 19.15 hod.

18. 5. 
Koncert žáků klavírní třídy Marty 
Čermákové – sál ZUŠ 

 od 18.00 hod.

20. 5. 
Koncert žáků kytarové třídy Vojtěcha 
Owsianky – sál ZUŠ

 od 17.00 hod.

27. 5. 
Hudební odpoledne – Divadlo Horní 
Počernice  

 od 17.00 hod.

28. 5.
Hudební odpoledne – Chvalská 
stodola 

 od 16.00 hod.

OSTATNÍ

7. 5.
Počernická kopačka  
- SKP Horní Počernice

 od 9.15 do 15.30 hod.

12. 5.
Jazz pod širákem – Bártlova 35/10

 od 19.00 hod.

14. 5. 
Formanské slavnosti – zahrada 
Azylového domu

 od 13.00 hod.

25. 5. 
Tradiční RODINNÝ BĚH
první start  od 16.00 hod.
individuální start  od 16.30 hod.

28. 5.
Den dětí – Cesta kolem světa - 
na travnatém plácku konečné  
busu 223

 od 13.00 do 17.00 hod.



SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

když jsem tu minulý měsíc psal o ruské 
agresi vůči Ukrajině a následné pomoci 
uprchlíkům z napadené země, v skrytu 
duše jsem doufal ve vítězství rozumu 
a v brzké urovnání tohoto nesmyslného 
konfliktu a ukončení války. Čas bohužel 
ukázal, že tyto naděje byly liché. Konflikt 
pokračuje a jeho následky budou nedo-
zírné.

Dovolte mi, abych zde poděkoval všem 
spoluobčanům, kteří se zapojili do pomoci 
Ukrajině i válečným uprchlíkům, kteří 
se u nás uchýlili do bezpečí. Zároveň vás 
chci vyzvat, abyste vydrželi. Potřeba po-
moci bude dlouhodobá a soužití s Ukra-
jinci bude součástí každodenní reality 
i poté, co počáteční vlna solidarity opadne.

Život v Horních Počernicích bude 
pokračovat dál a je na nás všech, jak se 
k nové situaci postavíme. Za sebe prosím, 

buďme k sobě navzájem ohleduplní 
a řešme s rozvahou i nadhledem možné 
konflikty a nečekané situace, k nimž 
může v obci, ve školách, ale i v domácnos-
tech docházet.

A co dalšího naši obec v dohledné době 
čeká? 23. a 24. září proběhnou komunální 
volby, během nichž vy, občané Horních 
Počernic, rozhodnete o tom, kdo bude 
v příštích čtyřech letech obhajovat vaše 
zájmy a zastupovat vás.

Osobně hodnotím končící volební 
období realisticky. Něco se podařilo 
více, něco méně. Mám například velikou 
radost s úrovní a stavem našich škol, ať už 
základních, či středních. To mě opravdu 
upřímně těší. O poznání horší je to bo-
hužel se sportovními aktivitami. Hodně 
mě mrzí, že se opět odložila výstavba 
tělocvičny v Jívanské i přesto, že se nám 
povedlo významně navýšit účelově vázané 
investiční prostředky na tuto akci.

Další záležitosti, s nimiž se potýkáme 
dnes a denně, můžeme z radnice ovlivnit 
jen velmi málo. To se týká především 
dopravy. Konkrétně mám na mysli mo-
dernizaci železniční trati Vysočany – Lysá, 
loňskou demolici mostu přes D11 anebo 
třeba omezení v Božanovské ulici. O těch-
to věcech bohužel rozhoduje investor či 
státní správa na vyšší úrovni. Věřte ale, 
že i tady pro vás děláme všechno, co je 
v našich silách.

Doufám a věřím, že volební kampaň 
proběhne korektně. Přál bych si, aby se 
na kandidátkách objevil dostatek nových 
a mladých lidí se zájmem pracovat pro 
Horní Počernice tak, aby se neopakovala 
současná patová situace v zastupitelstvu. 

Do voleb však ještě zbývá dost času. 
Nyní vám především přeji pokud možno 
klidné a spokojené jarní dny.

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

2 | 3

Po návštěvě nového ministra dopravy 
Martina Kupky (ODS) v Horních Počer-
nicích existuje reálná představa pro rea-
lizaci některých významných dopravních 
opatření, která pomohou Horním Po-
černicím se současnými problémy. Tento 
významný komunální politik, který přišel 
ze Středočeského kraje, už v minulosti 
úspěšně pomohl vyřešit neúnosnou situaci 
ve Staré Boleslavi a v Jílovém u Prahy. 

V Horních Počernicích velmi rychle 
pochopil nutnost co nejrychleji řešit ne-
úměrné zatížení ulice Náchodská indivi-
duální dopravou. V té souvislosti pan mi-
nistr podpořil mimo jiné projekt podjezdu 
pod žel. tratí v ulici Bystrá, který probíhá 
v režii Technické správy komunikací 
Praha. Zároveň nechápal liknavost stejné 
organizace při stavbě nového mostu nad 
dálnicí D11 v ul. Božanovská. Od po-
chybného způsobu zbourání původního 
mostu uběhlo již více než tři čtvrtě roku. 

Vzhledem k tomu, že se obáváme dalších 
prodlev, inicioval jsem jednání v této 
městské akciové společnosti. Budu osobně 
důsledně dohlížet na termíny realizace 
a o výstupech vás pravidelně informovat.

Ministr dopravy přišel s návrhem 
rychlé stavby propojení Horních Počernic 
přes novou dálniční křižovatku Beran-
ka ve směru na Klánovice a Šestajovice. 
Obavy našich sousedů z okolních obcí 
kvůli zhoršení životního prostředí chce 
odblokovat optimálním řešením, tedy při-
mknout tyto lokální dopravní tahy k nově 
budované vysokorychlostní železniční 
trati. Nové propojení přes dálniční křižo-
vatku Beranka pak dostane dostatečnou 
ekologickou ochranu dotčených obcí.

Pro rychlé a bezproblémové spojení 
na Masarykovo nádraží veřejnou dopra-
vou podpořil Martin Kupka záměr zřídit 
novou železniční zastávku v Čertousech. 
Pozemky pro oboustrannou zastávku 

v lokalitě Čertousy nabízí rodina res-
tituentů, která chce zároveň obnovit 
komorním projektem komunisty zdevas-
tovaný velkostatek se zámečkem podél 
Bártlovy ulice. Naší městské části by nová 
zastávka přinesla i bezproblémové a rychlé 
spojení z východní části Horních Počernic 
do centra obce. SŽDC pomáhá propočí-
tat technické parametry, proběhla první 
jednání na IPR Praha. 

Dopravu mám ve své kompetenci krát-
kou dobu. Věřím, že v novém ministrovi 
dopravy jsme získali důležitého spojence 
pro řešení dopravní situace a všichni za-
stupitelé místo hledání problémů, negací 
a prázdné kritiky ukáží veřejnosti, že v zá-
sadních věcech upřednostníme práci pro 
občany Horních Počernic před předvoleb-
ním zviditelňováním a politikařením. 

 
Petr Měšťan,  

starosta

MINISTR DOPRAVY NAVŠTÍVIL 
HORNÍ POČERNICE
Řešení dopravní situace v Horních Počernicích je jednou 
z klíčových priorit. Naši městskou část vůbec poprvé navštívil 
ministr dopravy. V Martinu Kupkovi (ODS) jsme získali 
důležitou oporu. Místo politických slibů a zbytečných hádek 
vzniká důležitá dopravní koncepce. Povede ke zlepšení. 
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE,  
GRANTY, DARY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:

Zastupitelstvo MČ 

1)  přijalo do rozpočtu MČ pojistné plnění ve výši 74,8 tis. Kč 
(poškození oplocení v areálu Bílý vrch); nevyčerpanou účelo-
vou neinvestiční dotaci z MŠMT na akci Místní akční plán III 
ve výši 398,2 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy na účel Místní lidové knihovny ve výši 81,2 tis. 
Kč; účelovou investiční dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy 
na akci tělocvična Jívanská ve výši 10 000,0 tis. Kč; neinvestič-
ní účelovou dotaci z ÚP ČR na výkon pěstounské péče ve výši 
756,0 tis. Kč.

2)  schválilo přesun finančních prostředků ve výši 1 040,5 tis. Kč 
(úhrada faktury za veřejné osvětlení – Nolčův park); ve výši 
142,2 tis. Kč (oprava plotu u letního divadla). 

3)  schválilo úpravu rozpočtu v souvislosti s vrácením finanč-
ních prostředků z akce EU – Šablony II v celkové výši 
204,3 tis. Kč.

DARY

Poskytnutí finančního daru ZUŠ 
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru 

ve výši 25 000 Kč ZUŠ, Ratibořická 1899/30, Praha 9 - Hor-
ní Počernice, na pořádání akce Mezinárodní festival komorní 
hudby.

Poskytnutí finančního daru organizaci Zdravotní  
klaun, o. p. s.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč na činnost neziskové organizace Zdravotní 
klaun, o. p. s. 

Přijetí věcného daru od společnosti GARTENSTA PLUS, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ souhlasilo s přijetím daru v podobě ven-

kovního herního prvku, dřevěné benzinové pumpy od obchodní 
společnosti GARTENSTA PLUS, s. r. o., v hodnotě 18 837 Kč 
bez DPH.

Přijetí věcných darů - učebnic češtiny pro cizince od společ-
nosti TÜV NORD Czech

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s přijetím věcných darů - 
učebnic češtiny pro cizince – od obchodní společnosti TÜV 
NORD Czech, určených pro výuku ukrajinských občanů, 
v hodnotě 12 060 Kč, nacházejících se na území Horních 
Počernic.

Přijetí účelově určeného peněžního daru od společnosti Aisa 
International, s. r. o.  

Zastupitelstvo MČ schválilo přijetí účelově určeného peněž-
ního daru ve výši 45 000 Kč od společnosti Aisa International, 
s. r. o., na pomoc ukrajinským občanům prchajícím před válkou, 
kteří se nacházejí na území Horních Počernic.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Čerpání fondu investic na pořízení interiérového doskočiš-
tě FZŠ Chodovická 

Zastupitelstvo MČ schválilo čerpání finančních prostředků 
z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počerni-
ce ve výši 106 055 Kč vč. DPH na pořízení interiérového doskočiště.

Zvýšení počtu dětí v mateřských školách pro školní rok 
2022/2023

Zastupitelstvo MČ schválilo povolení výjimky z počtu dětí 
v MŠ Chodovická na celkový počet 376 dětí; v MŠ U Rybníč-
ku na celkový počet 130 dětí a v ZŠ a MŠ Spojenců na celkový 
počet 112 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdraví (stanoveny konkrétní počty 
na jednotlivé třídy).

Schválení změny odpisového plánu MŠ Chodovická
Zastupitelstvo MČ schválilo změnu odpisového plánu MŠ 

Chodovická na rok 2022 (zvýšen o odpisy ve výši 13 672 Kč 
v souvislosti s pořízením elektrické pece do školní jídelny).

Hornopočernický zpravodaj 
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí inzerce zdarma v dub-

novém čísle Hornopočernického zpravodaje v rozsahu 1 strany 
formátu A4 spolku Klub historických vozidel Horní Počernice, 
z. s., pro akci VETERÁN PARTY 2022, která se koná ve dnech 
23. 4. - 24. 4. 
 
SOCIÁLNÍ OBLAST

Zastupitelstvo MČ schválilo aktualizovaný sazebník služeb Pe-
čovatelské služby MČ Praha 20, s účinností od 1. 4. 2022. 

Zastupitelstvo MČ schválilo vytvoření veřejné sbírky a zřízení 
transparentního účtu pro účel pomoci ukrajinským uprchlíkům 
na území MČ Praha 20.

MAJETEK

Zastupitelstvo MČ schválilo vyřazení majetku (dle zápisu HIK 
ze dne 28. 2.) MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ, 
výsledky inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, inven-
tarizační zprávu MČ za rok 2021 a odpisový plán MČ na rok 
2022; splátkový kalendář pro nájemce nebytových prostor Good 
Morning v celkové částce 103 218 Kč. 

Zastupitelstvo MČ schválilo výběr dodavatele na dodání hydrau-
lických nůžek na základě provedeného poptávkového řízení, a to 
společnost CIME, s. r. o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, za na-
bídkovou cenu 266 000 Kč bez DPH (321 860 Kč s DPH); zrušilo 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Finanční 
leasing nového nákladního vozidla pro sběrný dvůr z důvodu 
obdržení nabídek nesplňujících zadávací podmínky.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Zastupitelstvo MČ schválilo prodej pozemku parc. č. 3386/70 
o výměře 184 m2 odděleného od obecního pozemku parc.  

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY



4 | 5

č. 3386/63 a pozemku parc. č. 4254/20 o výměře 83 m2 odděle-
ného od pozemku parc. č. 4254/1 soukromým osobám za celko-
vou kupní cenu 1 335 000 Kč, tj. za cenu 5 000 Kč/m2; výpůjčku 
částí pozemků parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 1991, parc. 
č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 Klubu historických vozidel Horní Po-
černice, z. s., od 23. 4. 2022 do 24. 4. 2022, za účelem pořádání 
akce VETERÁN PARTY 2022 a výpůjčku 4 stánků; ukončení 
smlouvy se společností WC servis, spol. s r. o., dohodou ke dni 
25. 3. 2022; za podmínky uzavření Dohody o splátkách dluhu, 
pronájem části pozemku parc. č. 1987/1 a části pozemku parc. 
č. 1990 společnosti Good Morning, s. r. o., od 1. 4. 2022 do 28. 
4. 2022, za účelem provozování venkovní zahrádky za nájemné 
ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 3 912 Kč/předmět pronájmu/28 dní; 
souhlasilo s umístěním stavby Stavba rodinného dvojdomu Hor-
ní Počernice na p. č. 3249/1 a 3251/1, v rozsahu PD vypracované 
Ing. arch. L. Komrskou, Praha 4 z 08/2021 a uzavření nájemní 
smlouvy; výpůjčku části pozemku parc. č. 1991 dne 5. 4. 2022 
za účelem pořádání akce Klubu českých turistů, oblast Praha; 
souhlasilo s umístěním a provozem sítě elektronických komu-
nikací společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., v objektech 
Mezilesí 2056, 2057 a 2059, 2060.

ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
 
Zastupitelstvo MČ souhlasilo se záměrem prodeje pozemků 
parc. č. 4131/2 o výměře 203 m2 a parc. č. 4131/3 o výměře 202 
m2 předem určeným zájemcům za cenu 3 944 700 Kč, tj. 9 740 
Kč/m2 (důvod sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozem-
ků pod stavbou). 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Zastupitelstvo MČ schválilo zadání podlimitní veřejné zakázky 
na služby zadávané ve zjednodušeném řízení Tiskové řešení pro 
Městskou část Praha 20 společnosti KYOCERA Document So-
lutions Czech, s. r. o., s nabídkovou cenou 2 809 912 Kč bez DPH 
(3 399 993,52 Kč včetně DPH); uplatnění opčního práva dle § 100 
odst. 3 ZZVZ zakotveného v čl. 9 odst. 9. 6. nájemní smlouvy 
číslo JS2014/029 uzavřené dne 17. 3. 2014 ve znění dodatku č. 1 
uzavřeném dne 22. 3. 2018 se společností JANUS, spol. s r. o., 
(nyní KYOCERA Document Solutions Czech, s. r. o.).

Radní MČ

AKTUALITY

Dovolte mi vyjádřit upřímné poděkování 
firmě METROSTAV za zapůjčení sanitár-
ního kontejneru (sprch), který je umístěn 
u Kulturního centra Domeček. 

Díky němu a ředitelce Divadla Horní 
Počernice paní Jelínkové se tam totiž 
mohlo ubytovat 22 občanů z Ukrajiny 
se vším hygienickým komfortem, za což 
jsme nesmírně vděčni.

Tělocvična základní školy Ratibořická 
je díky tomu zase plně k dispozici našim 
sportovcům.

Petr Měšťan, starosta

PODĚKOVÁNÍChcete pomoci těm, které 
válka vyhnala z domova, 
ale nemáte možnost 
je ubytovat či finančně 
podporovat? Nově příchozí 
potřebují mít někoho, 
na koho se mohou obrátit 
o radu - někoho, s kým 
mohou hovořit česky 
a rychleji se tak naučit 
nový jazyk - někoho, kdo 
jim pomůže poznat naše 
obyčeje a cítit se tu jako 
doma. Darujte svůj čas 
a staňte se patronem 
ukrajinské rodině! 

Vše o komunitním  
projektu POČERNICKÝ 
PATRON najdete  
na www.domumraje.cz.

DERATIZACE NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 20
Od začátku dubna probíhá v Městské části Praha 20 deratizace 
myšovitých hlodavců a to nejen ze strany MČ Praha 20, ale také 
Magistrátem hlavního města Prahy a společností Pražské vodo-
vody a kanalizace, a. s. Deratizace bude probíhat ve dvou etapách 
- na jaře a na podzim. Povinnost provádět deratizaci je zakot-
vena v § 55 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů a změn. Lokality stanovené 
MHMP k provedení deratizace jsou uvedeny v následujícím 
seznamu. Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provádí deratizaci 
ve svých zařízeních a Městská část Praha 20, Odbor místního 
hospodářství, provádí mimo jiné deratizaci na veřejných plochách 

např. v ulicích Pavlišovská, Jizbická, Jívanská, Běchorská, Běluň-
ská, Křovinovo náměstí, Františka Černého, Mezilesí, U Věže, 
Stoliňská, Chvalkovická, Krčínská, rybník Chvaly, Xaverovský 
a Biologický - okolí, Ve Žlíbku. Další lokality v majetku HMP 
na Praze 9 dle aktuálního hlášení HSHMP, MHMP OCP 
a Městské části Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 
20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní 
Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, 
Praha-Vinoř. 

Vojtěch Šimáček, Odbor místního hospodářství
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 SPOLEČNĚ S SKP HOPO  
A NEJEN MÍSTNÍMI SPOLKY  

VÁS ZVE NA

Řemesla, tvoření, hry
Big Band ZUŠ Horní Počernice 

Kapela MARZ
Divadlo  Koník

Občerstvení 
Co s sebou: deku, buřta  

a dobrou náladu

14. 5. 2022 od 13:00 na zahradě Azylového domu,  
Křovinovo náměstí – Horní Počernice

FORMANSKE 
SLAVNOSTI
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Městská část Praha 20 pořádá vítání 
občánků pro děti cca 10 měsíců staré, 
zhruba 4x ročně. Maximálně vítáme děti 
do jednoho roku věku. Pozvánka není 
posílána automaticky. 

Přihlášku naleznete na stránce  
https://www.pocernice.cz/potrebuji-vy-
ridit/vitani-obcanku/ nebo si ji můžete 
osobně vyzvednout na matrice ÚMČ Pra-
hy 20, č. dveří 103. Vyplněnou přihlášku 
zašlete na e-mailovou adresu:  

vitani@pocernice.cz. Slavnostní 
obřad se koná v areálu Chvalské 
tvrze, vítáme pouze děti s trvalým 
pobytem v Horních Počernicích. 
Asi tři týdny před vítáním vám za-
šleme pozvánku, kde bude přesné 
datum a hodina konání obřadu. 

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

e-mail: vitani@pocernice.cz

Antesová Jitka
Belázová Miluše
Bergerová Hana
Boček Ludvík
Böhm Vladimír
Brachtlová Marie
Brázová Jana
Burešová Jana
Dolečková Věra
Donátová Květuše
Haufová Věra
Haušildová Květa
Havlíček Václav
Herynková Alena
Hlaváčková Jaroslava
Hradecká Emilie
Jandová Alena
Jelínková Jarmila
Konrádová Květuše
Košková Hana
Krajcerová Emilie
Králová Eva
Kresánková Anděla

Kukal Jan
Kulhavý Antonín
Langerová Ladislava
Maceška Bohumil
Macurek Emil
Mleziva Jiří
Mudra Oldřich
Němcová Zdeňka
Němec Vladimír
Novák Květoslav
Novotná Hanička
Olexa Rudolf
Opatrná Zdenka
Pacovská Zdenka
Paldusová Olga
Paulík Lubomír
Peterka Václav
Plíšek Jaroslav
Podlahová Helena
Riegertová Stanislava
Romová Jana
Řehořová Marie
Řezníčková Jarmila

Sacherová Šárka
Sarvaš Josef
Strakošová Irina
Škalda Jiří
Šober Ivan
Šoberová Květa
Šrytrová Alena
Tomeš Miloslav
Trojánková Jaroslava
Tůma Josef
Tůmová Ludmila
Tvrdíková Blanka
Vacek Bohumil
Valášková Ludmila
Vrba Pavel
Vrkoslav Václav
Zajíček Josef

BLAHOPŘEJEME:

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

INFORMACE PRO JUBILANTY

KVĚTEN 2022

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

ÚTERÝ 3. KVĚTNA FILMOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ 
Betlémské světlo
Divadlo Horní Počernice
(Poskytujeme příspěvek na vstupné, je 
nutné se před začátkem představení nahlásit 
u H. Duškové do 13.15 hod., která následně 
zakoupí vstupenky), začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 4. KVĚTNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 11. KVĚTNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška - Městská policie hl. m. Prahy - 
požární prevence, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 18. KVĚTNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška pana Petra Velemínského, RNDr., 
Ph.D. z Národního muzea „Žena ze Zlatého 
koně v Koněprusích a příchod moderních lidí 
do Evropy“, začátek ve 14.00 hod.

ČTVRTEK 19. KVĚTNA  
RADNIČNÍ ZAHRADA
Opékání špekáčků, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 25. KVĚTNA  
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška J. Drápalíka ze Zahradního  
centra Horní Počernice „Jaro na zahradě“,  
začátek ve 14.00 hod.

ÚTERÝ 31. KVĚTNA VYCHÁZKA
Zámek Veltrusy, sraz v 9.00 hod. ve stanici 
metra Č. Most, snížené vstupné 100 Kč,  
vede L. Frouzová. 

CVIČENÍ V KLUBOVNĚ SOKOLOVNY  
H. P. KAŽDÝ ČTVRTEK OD 9.00  
A OD 10.00 HOD.

CVIČENÍ V BAZÉNU KAŽDÉ PONDĚLÍ  
OD 11.10 DO 12.10 HOD.  
SRAZ U POKLADNY V 10.45 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

PŘÁNÍ 
KVĚTUŠI KONRÁDOVÉ

Maminko, přejeme Ti k Tvým 
102. narozeninám vše nejlepší, 
hlavně zdraví, chuť do života, klid 
a pohodu.  Jsme moc rádi, že jsi 
stále s námi.

dcera Jitka, vnoučata Romana  
a Petr, 5 pravnoučat  
a 2 prapravnoučata

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022 

ZASTUPITELÉ REDAKCE HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE JE ZE ZÁKONA POVINNA  
PUBLIKOVAT PŘÍSPĚVKY VŠECH ZASTUPITELŮ MČ. REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ  

ZA TYTO PŘÍSPĚVKY A NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ. 

Park v ladech – uklizeno!

Největší dobrovolnická akce Ukliď-
me Česko se letos konala již po deváté. 
Po celé republice se uklízelo ve velkých 
i malých skupinkách, zapojili se firmy, 
školy i jednotlivci. V letošním roce jsem 
tuto aktivitu v Horních Počernicích 
organizovala ve spolupráci se zastupiteli 
Karlou Polydorovou a Milošem Vackem. 
Přestože počasí příliš nepřálo, dobro-
volníci, vybaveni rukavicemi a pytli, 
vyrazili do terénu a naplnili více jak 25 
pytlů odpadu, který sami odváželi rovnou 
na sběrný dvůr k jeho další likvidaci. 
Uklizen byl park V Ladech, od ulice 
Dobrošovská až k ulici Hartenberská. 
Úklid zabral celé sobotní dopoledne 

sedmi dobrovolníkům. Některé uklízecí 
akce pokračovaly v Horních Počernicích 
i v dalších dnech a poděkování patří 
každému, kdo se jakýmkoliv způsobem 
zapojil! Když chceme čisté Horní Počerni-
ce, musíme pro to i my sami něco udělat! 
A toto je přeci to úplně nejmenší.

Během úklidu jste se nás ptali, proč 
v krajinném parku V Ladech nejsou 
umístěny žádné odpadkové koše. Slíbili 
jsme to prověřit. Paní zastupitelka Karla 
Polydorová se v této souvislosti obrátila 
na magistrát, který o park pečuje a zjis-
tila, že pracovníci Odboru péče o zeleň 
zde žádné další odpadkové koše umístit 
neplánují. Jak sami uvedli, dle jejich zku-
šeností z podobných lokalit umístění košů 
generuje ještě více odpadků, než když 

v lokalitě koše nejsou. A tak to berme 
jako fakt a co si do přírody přineseme, si 
i odneseme, aby pro nás výlety do přírody 
byly osvobozením od starostí všedních 
dnů a pohlazením na duši i nadále. 

Krásné jarní dny a výlety!
 
Se zastupitelkou na kávu

První květnovou středu, 4. 5. 2022 zvu 
všechny občany na setkání do Kulturně 
komunitního centra Horní Počernice 
(umístěného v naší knihovně). Přijďte se 
zeptat na vše, co vás zajímá. Přijďte si dát 
kávu, čaj nebo něco sladkého. Těším se 
na vás od 18.00 hodin.

Jana Hájková, zastupitelka

Uložit odvod divadlu a zámku, nebo ne?

Z původně osmi radních nám v Horních 
Počernicích zbyli čtyři. Rada Městské 
části Praha 20 v čele se starostou Petrem 
Měšťanem je neusnášeníschopná. Její 
pravomoci vykonává zastupitelstvo. Navíc 
po náročném covidovém období přišlo 
něco ještě horšího. Válka na Ukrajině 
a s ní spojené utrpení lidí, ale i značné 
ekonomické dopady.

Během prvního jednání zastupitelstva, 
kde jsme probírali materiály běžně vyhrazené 
radě, se objevily i uložené odvody finančních 
prostředků do rozpočtu zřizovatele pro Kul-
turní centrum Horní Počernice a Chvalský 
zámek. Kulturní centrum (Divadlo Horní 
Počernice) mělo odvést do rozpočtu městské 
části 233 315 Kč a Chvalský zámek 88 649 Kč.

Je to věc názoru, ale správné mi to 
nepřijde. Barbora Jelínková a Růžena 

Beránková, ředitelky zmíněných institucí, 
jsou obdivuhodné dámy. Mají za sebou 
nesmírně náročné dva covidové roky. Uza-
vření, ekonomické ztráty. A co po nich? 
Válka, ceny energií vzrostly o 100 %.  
Prohlídky na zámku za korunu nebo 
ubytování uprchlíků v Domečku zname-
nají další ztrátu příjmů. Přesto se vedení 
divadla i zámku snaží se vzniklou situací 
poprat nanejvýš se ctí. Stále přicházejí 
s novými akcemi a nápady. Mimochodem, 
paní ředitelka Beránková loni získala 
dotaci ve výši 1 240 000 Kč na pokrytí 
covidových ztrát provozovatelů kultur-
ních památek. A díky tomu sama navrhla 
zřizovateli zřetelné snížení příspěvku 
na provoz zámku! Jako zřizovatelé bychom 
její snahu měli ocenit. Odvody se přesto 
na návrh bývalého místostarosty Viléma 
Čápa uložily i loni. Nikoho nezajímalo, 
že jedna z organizací se vinou covidové 

absence dostala téměř do ztráty. 
Každý má na odvody jiný názor. Někdo 
tvrdí, že se mají finanční prostředky 
odvést a ředitelé o ně potom zase měst-
skou část požádají? Kdy? V situaci, kdy 
potřebují každou korunu? Kdy potřebují 
plánovat a vědět, kolik peněz mají? Kdy se 
kvůli každému materiálu musí sejít zastu-
pitelstvo a vše trvá? Samotný odvod byl 
nařízený pozdě. Podle zákona o rozpočto-
vých pravidlech nelze v roce 2022 ukládat 
odvod peněz za rok 2021. Stále jsem si 
jistá tím, že ředitelé našich příspěvkových 
organizací v těchto náročných dnech 
potřebují ze strany zřizovatele maximální 
podporu. Dělají vše pro to, aby nelehkou 
situaci zvládli.

Přeji vám všem klidné jarní dny.

Alena Štrobová, Hnutí občanů Počernic

Modré „dopravní“ z nebe v Horních 
Počernicích

Nedávno jsem si na stránkách městské 
části přečetl článek pana starosty Měšťana 
k dopravním řešením v Horních Počer-
nicích. Stálo v něm, že už 30 let bojuje 
počernická samospráva o zlepšení dopravy 
v městské části. Trable zdejších obyvatel 
se ale nikdy zmírnit nepodařilo. Pan sta-
rosta dále uvedl, že to vše změní nedávná 
návštěva pana ministra dopravy Kupky  
v Horních Počernicích.

Přesně půl roku před volbami k nám 
pan ministr dorazil a v kapse měl příslib 
úplně všeho, co nás napadne! Obávám se, 
že mnohé z toho v kategorii přání i zůstane.

1. Křižovatka Beranka. Ministr přichází 
údajně s optimálním řešením přimknout 
lokální dopravní tahy pro osobní dopravu 
k nově budované VRT – vysokorychlostní 
železniční trati. Všichni víme, že Beranka 

je v přípravě. Zato VRT je ve fázi roz-
pracovanosti. S trasou pouze na papíře. 
Nelze se spoléhat na to, že ji v dohledné 
době půjde využít.

2. Vybudování železniční zastávky 
Čertousy. Další ministerská naděje. Nese 
s sebou ale i prosazení nové výstavby 
majitelů pozemků v Čertousích. Ti nám 
veřejně představili záměr a sdělili, že by 
městské části dali prostor pro železniční 
zastávku na svých pozemcích. Pokud jde 
o Správu železnic, tak zastávku zařadila 
do Studie proveditelnosti Železničního 
uzlu Praha. Studie má být hotová až 
koncem roku 2023. S ohledem na aktu-
ální ekonomickou situaci si výsledkem 
rovněž nejsem příliš jistý.

3. Dle článku pan ministr Kup-
ka pochopil neúměrnou zátěž osobní 
dopravy na ulici Náchodská. Ve vší úctě, 
v Horních Počernicích to chápeme úplně 
všichni. V těchto dnech už víme, že moc 

nepomohla ani instalace provizorních 
semaforů u hřbitova. Špatná situace je 
po zbourání mostu a o podjezdu železnice  
v Bystré se dlouhodobě jedná bez výsled-
ku. Fakt, že sjezd na D10 v ulici Bystrá 
nebude, je rovněž známá věc. Problémem 
je tu mnoho různých vlastníků pozemků 
potřebných pro případnou výstavbu.

Ministerská návštěva tedy do Horních 
Počernic nic nového nepřinesla, maximál-
ně slušnou porci PR před volbami. Každý 
z nás si ale udělá obrázek o tom, jak je 
městská část vedena. Vzhledem k tomu, 
že rada městské části je neusnášeníschop-
ná, navrhuji jiný postup. Nabídnout panu 
ministrovi Kupkovi schůzku se všemi za-
stupiteli Horních Počernic. Rád se zapojím 
do diskuse třeba na téma dostavby Praž-
ského okruhu a možnosti vedení tranzitní 
nákladní dopravy mimo území hl. m. Prahy. 

 
Jiří Šebek, Hnutí občanů Počernic

VÝZVA: Chtěli bychom revitalizovat okolí koupaliště Eliška. Rádi bychom se inspirovali  
z dobových fotografií. Prosím, pomůžete nám s tím? Volejte nebo pište panu Kočímu –  
tel.: 775 313 281, e-mail: jaroslav_koci@pocernice.cz.



8 | 9

ZASTUPITELÉ

Postřehy nejenom z Náchodské ulice

Vážení čtenáři,
začátkem dubna nám v Horních Počer-

nicích začalo doslova dopravní peklo. Uza-
vření železničního mostu v ulici Ve Žlíb-
ku, dále uzavřený podjezd pro vozidla pod 
mostem Bártlova a pokračování demolice 
mostu Pražského okruhu na konci Ná-
chodské ulice směrem na Černý Most. 
Uzávěry mají platit minimálně do začátku 
června. Dopravní kolony se tedy ještě více 
protáhly a zasekaly už teď velmi vytížené 
úseky.

S ohledem na dopravní situaci byly 
na křižovatce ulic Náchodská a Bys-
trá u hřbitova nainstalovány semafory. 
V době, kdy píšu tento příspěvek, ale stále 
ještě nebyly v provozu. Říkám si, jak je 
důležité koordinovat dopravní uzávěry 
a být v kontaktu s dotčenými organi-

zacemi, a ne všechno řešit až minutu 
po dvanácté. Zajímalo by mě, jak probí-
hala jednání s institucemi, které mají tato 
dopravní řešení v kompetenci? V případě 
semaforu u hřbitova přece nic nebránilo 
tomu, aby semafory byly nainstalované 
a zprovozněné ještě před začátkem prací. 
Nyní už by byly funkční a situace měla 
alespoň částečné řešení. Jednal o tom ale 
z vedení naší radnice vůbec někdo?

Mnozí se také ptáte, proč na Náchodské 
ulici číslo 613 na zastávce Nádraží Horní 
Počernice směrem z Prahy začíná úprava 
pozemku a stavební práce. Zajímáte se, co 
se děje. Jak bude s místem naloženo a jak 
nová výstavba promění ráz veřejného pro-
storu v okolí. Možná si ještě matně budete 
pamatovat, že místo stávajících trosek tady 
před lety stál přízemní domek s obchodem.

Nově má na místě vyrůst tzv. poly-
funkční dům se dvěma nadzemními 

Vážení čtenáři,

léto máme na dosah a já pevně věřím, že příznivější a lepší 
bude i dění kolem nás. Už řadu let působím jako místopřed-
sedkyně oddílu vodního lyžování WSN TJ Neratovice u jezera 
Křenek (Ovčáry). Od Horních Počernic je to nedaleko, jezero 
je překrásné, na protějším břehu je i čistá písečná pláž.  Náš 
klub existuje více jak 50 let. Dokonce se nám podařilo během 
několika uplynulých let získat i řadu titulů z mezinárodních 
soutěží. A víte, že mistr světa ve vodním lyžování pochází 
z naší obce? Ano, je to vynikající český vodní lyžař Adam 
Sedlmajer. Tituly z mistrovství Evropy získala i moje dcera 
Anna. Spousta dalších dětí se ale u nás naučila mít ráda vodu, 
užívat si pohyb v ní a vychutnávat si pohodové okamžiky 
v přírodě. 

Vodní lyžování vás učí soustředění, dokonalé koordinaci 
pohybů, ale i přemýšlení o tom, jakým způsobem zvládnout 
překážky. Jako místostarostka jsem během našeho více jak 
ročního působení na radnici sport nanejvýš podporovala. 
Právě proto, že vím, jak příznivý dopad na vývoj dětí má a jak 
je důležité je příjemnou a nenásilnou formou do sportování 
zapojit.

Před časem jsme do klubu pozvali například i děti z Diviz-
ny. Zajezdily si s námi na člunu, sledovaly trénink vodních 
lyžařů a byly nadšené. Zvažujeme i sportovní setkání pro děti 
z pěstounských rodin. Ráda bych proto touto cestou pozva-
la i mnohé z vás, koho by náš sport zajímal, abyste se u nás 
zastavili. V případě zájmu mě kdykoliv kontaktujte. Každý 
z vás má tedy možnost poznat náš klub a vyzkoušet si vodní 
lyžování. Jste srdečně zváni!

Daria Češpivová,  
Hnutí občanů Počernic

podlažími a obytným podkrovím. V pří-
zemí domu bude obchod a v prvním patře 
několik ordinací včetně zubních. Za nové 
ordinace budeme velmi vděční, protože 
mám informace od dvou lékařů, kteří se 
zde chtějí usadit, ale nenašli v Horních 
Počernicích vhodné zdravotnické prosto-
ry. Kdekdo shání imunologa, alergologa, 
kardiologa nebo chirurga v místě, nové 
ordinace určitě najdou využití.

Parkoviště bude řešeno za nemovitostí 
s výjezdem do ulice Jívanská a nebude 
tedy ohrožovat provoz na Náchodské ulici.

Doufejme, že nová stavba dobře zapadne 
do našeho veřejného prostoru a v Horních 
Počernicích brzy přivítáme nové lékaře, 
podobně jako u Smile Centra na Náchod-
ské ulici. Přeji vám hezké jarní dny.

 
Petr Růžička, zastupitel 

INZERCE

Pojďte na buřty 
s HOPáky a PRO Počernice!

V pátek 27. května 2022  
od 18 hodin u rybníku Eliška 

(Koupaliště).

Opečeme buřty a popovídáme si,  
jak se nám žije v Horních Počernicích!

Těšíme se na vás!
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ZASTUPITELÉ

Nebojujeme proti okruhu, chceme, aby 
se dodržovaly zákony a limity škodlivin!

Osvěžme si fakta: Silniční okruh kolem 
Prahy (SOKP) se oproti plánované trase 
z roku 1963 v devadesátých letech posunul 
směrem k Běchovicím a Horním Počer-
nicím, protože v místě původního návrhu 
se vystavělo sídliště Černý Most. Celá 
Praha se během těch několika desítek let 
rozrostla o 200 procent. V současné době 
nejde o obchvat metropole, ale o svedení 
dálkové dopravy do Prahy! 

Původní návrh trasy mimochodem nebyl 
plánován jako dálnice, a už vůbec ne 
jako transevropská dálnice pro kamiony. 
V roce 2011 byla tato trasa ze závažných 
důvodů vymazána rozhodnutím Nejvyš-
šího správního soudu z územního plánu, 
ale v roce 2014 byla znovu doplněna 
do územního plánu hl. m. Prahy na zákla-
dě rozhodnutí zastupitelů (sic!). Celkem 
čtyřikrát byla žádost o vydání územní-
ho rozhodnutí na silniční okruh kolem 
Prahy (SOKP) zamítnuta. V současnosti je 
vydáno územní rozhodnutí, proti kterému 
bylo podáno odvolání.

Plánovaný okruh jako součást evrop-
ské dálniční sítě by měl plnit důležitou 
roli v dálkové nákladní a osobní dopravě 
(Drážďany - Vídeň). Vzhledem k jeho 
umístění na území Prahy však bude slou-
žit i pro příměstskou a vnitroměstskou 
dopravu. Dojde tak k nežádoucímu mísení 
městské a tranzitní dopravy, zejména 
kamionové, s negativními dopady na bez-
pečnost provozu a životní prostředí.

Okruh nechrání obyvatele pražské 
aglomerace před nepříznivými účinky 
tranzitní silniční dopravy, protože se 
nejedná o obchvat, ale o průtah městem. 
Jeho realizace by měla negativní dopady 
na více než 100 000 obyvatel. Tato fakta 
jsou odborníkům i politikům známa, 
nicméně mnozí před nimi zavírají oči.

Nemlčíme k porušování předpisů
Veškerá snaha převést dálkovou náklad-

ní dopravu mimo území Prahy je kolek-
tivní prací odborníků, spolků, organizací 
i občanů, kteří se situaci kolem SOKP 
věnují ve svém volném čase. Za Společně 
pro Počernice se tomu věnuje Karla Poly-
dorová. „Jsem ráda, že jsem součástí týmu 
těchto lidí a mohu s nimi pracovat na celé 
řadě dokumentů a podnětů, které se 
v souvislosti se SOKP řeší a projednávají. 
Díky tomu jsem poznala i kolegy ze spol-
ku Zdravé životní prostředí Praha-Běcho-
vice (dále spolek Běchovice) a stala se před 
dvěma lety jeho členkou. V červenci 2019 
jsem ve spolupráci s odborníky, právníky 
a kolegy z dalších městských částí spolu-
pracovala na přípravě námitek do územ-
ního řízení, které byly za MČ Praha 20 
podány. Na základě těchto námitek bylo 
v červnu 2020 územní řízení doplněno, 

a tak jsem při nahlížení do spisu nafo-
tila přes 900 stránek nových dokladů, 
které jsem zpracovala a připravila z nich 
podklady, které následně sloužily k sepsá-
ní odvolání proti územnímu rozhodnutí, 
které převzala a podala i naše MČ Praha 
20 v srpnu 2020,“ uvedla zastupitelka 
Polydorová. 

Tím ale samozřejmě činnost a práce ko-
lem okruhu neskončila. Prosazování trasy 
SOKP skrz Prahu se promítá i v dalších 
navazujících dokumentech, které je nutné 
sledovat a dávat k nim námitky a stano-
viska k chybné koncepci okruhu. 

V srpnu 2020 jsme za Společně pro 
Počernice podaly námitky k „Programu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Praha“ (PZKO), které označilo dostav-
bu SOKP za nástroj ke zlepšení kvality 
ovzduší v hl. městě Praze. Z dokumentů 
připravených ve spolupráci s Platformou 
za kvalitní dopravní infrastrukturu zmiň-
me podnět podaný (11/2020) ke kontrole 
NKÚ, protože SOKP nemá ekonomickou 
návratnost v průběhu 45 let ani v případě 
dvojnásobného zvýšení sazeb výkonového 
zpoplatnění. V návaznosti na neurčitou 
odpověď NKÚ jsme podali v březnu 2021 
podnět k prověření dokončení SOKP 10 
senátorům z volebních obvodů na úze-
mí hlavního města Prahy a předsedovi 
Senátu, protože vládou prosazovaný okruh 
je nehospodárný z hlediska investičních 
i provozních nákladů. Ze senátorů neod-
pověděl nikdo, ale nevzdali jsme se. 

Mezitím jsme společně se spolkem Bě-
chovice podali námitky ke „4. aktualizaci 
Politiky územního rozvoje“, která opět 
vymezovala tranzitní silniční dopravu, 
mezinárodní a republikové trasy jako 
SOKP do území hl. m. Prahy a přitom 
tvrdila, že jde o převedení tranzitní silnič-
ní dopravy mimo území hl. města Prahy. 

Chyby v bezpečnostním auditu 
V květnu 2021 jsme odeslali stížnost 

na přehlížení oprávněné ochrany zdraví 
obyvatel okolních obcí přímo Evropské 
komisi ve věci nedodržování evropské 
směrnice při návrhu stavby SOKP 511, 
resp. že při přípravě stavby byl opome-
nut bezpečností audit: „Vzhledem k výše 
uvedenému si vás dovolujeme informovat, 
že stavba D0 511 žádný bezpečnostní audit 
nemá, stavbu D0 510 nelze řešit pouze 
v režimu 2 × 3 pruhy, ale musí být 2 × 4 
pruhy, což doporučuje závěr bezpečnost-
ního auditu, ale v daném území není pro 
stavbu D0 510 v režimu 2 x 4 pruhy žádné 
místo. Bylo by proto žádoucí, aby byla 
prověřena a zkontrolována takto špatně 
připravená dopravní stavba, která je v roz-
poru s předpisy EU.“  Evropská komise 
požádala o vysvětlení Ministerstvo dopra-
vy ČR. Na konečnou odpověď od Evrop-
ské komise stále čekáme. Po roce urgencí 
pouze víme, že Ministerstvo dopravy ČR 
své stanovisko již odeslalo.

Informace o bezpečnostním auditu 
na stavbu SOKP 510 i s naším stanovis-
kem jsme rovněž předložili odvolacímu 
orgánu Krajského úřadu Jihočeského 
kraje, dále byly tyto informace předány 
BESIPu, na Ministerstvo dopravy ČR, 
Policejním prezidiu ČR a dalším institucím. 

A jaký je prozatím výsledek? Bezpeč-
nostní audit byl přepracován a nahrazen 
studií. Studie je vyhotovena na základě 
intenzit dopravy pouze k roku 2025. 
Studie předpokládá dokončení a uvedení 
do provozu staveb „DO-510 Zkapacitně-
ní", „DO-511+I/12 přeložka" a „Hosti-
vařská spojka" do roku 2025. Výstupem 
studie je, že v uvedené oblasti není žádné 
úzké hrdlo, zdržení aut nehrozí, takže 
podmínky provozu MÚK Horní Počer-
nice a související DO-510 jsou vyhovující. 
Autoři studie ovšem opomněli, že závazná 
norma pro návrh a posouzení komunikací 
vyžaduje prověřit model intenzity dopravy 
20 let po uvedení stavby do provozu! Jak 
to, že to studie neřeší?

 
Podnět Evropské komisi

V listopadu 2021 jsme spolu s Běchovic-
kými podali připomínky k „Aktualizaci č. 
5 Zásad územního rozvoje hlavního města 
Prahy“. Opět jsme vyslovili nesouhlas se 
záměrem vymezení koridoru SOKP jako 
součást sítě dálnic TEN-T s nákladním 
tranzitem skrze zastavěné území Prahy. 
V prosinci 2021 jsme oslovili Evropskou 
komisi, protože pravidla dálniční sítě 
nákladní tranzitní dopravy jsou formulo-
vána na celoevropské úrovni. Nedodržení 
pravidel může vést k tomu, že okruh ne-
bude možné spolufinancovat z evropských 
prostředků, ale dost možná bude Česká 
republika nucena přistoupit k serióznější-
mu přístupu k měření množství škodlivin 
v ovzduší v Praze, což bude mít dopad 
i na řešení dálkové nákladní dopravy 
a koncepci SOKP jako takového.

V lednu 2022 Krajský úřad Jihočeského 
kraje zveřejnil na svém webu informace 
o pokračování v odvolacím řízení. Šlo 
o téměř tisíc stran doplněných a opra-
vených dokladů a stanovisek. Vyjádření 
k doplněným podkladům jsme podali 
za spolek Běchovice v březnu 2022. Jde 
nám o dodržování předpisů. Ne snad 
kvůli nim samým, ale kvůli zdraví nás 
všech, kvůli bezpečnosti dopravy a ochra-
ně životního prostředí. 

Chtěli bychom poděkovat všem kole-
gům z „Platformy za kvalitní dopravní 
infrastrukturu“, dopravním odborníkům 
(Ing. Milan Strnad, Ing. Josef Tomeš) 
a spolkům za jejich práci a snahu bránit 
se špatně naplánované trase SOKP, kvůli 
nám všem i kvůli budoucím generacím. 

Články a informace z historie okruhu 
najdete na: www.spolecnepropocernice.cz.

Karla Polydorová, Milan Herian,  
Jiří Beneda, Společně pro Počernice
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Máte nápad,  
sem s ním! 

Navrhujte, hlasujte! Radnice vyčlenila 350 000 Kč  
a VY rozhodujete, jak s nimi naložit.

Startujeme 3. 5. 2022
Více info na www.pocernice.cz  
v záložce Participativní rozpočet

Tohle už se díky vám povedlo realizovat:

KNIHOVNA LEZECKÁ STĚNA VESELÉ CHODNÍKY
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Kdy jste se začal zajímat o komunální 
politiku a co Vás přimělo kandidovat 
do zastupitelstva?

V devadesátých letech jsem se přistěho-
val do Horních Počernic. Seznámil jsem 
se s širším okolím a došel k závěru, že 
okolní vesnice jsou mnohdy lépe udržova-
né a HP se mi zdají oproti jiným zanedba-
né. Chodil jsem na veřejná projednávání 
developerských záměrů a investičních 
staveb i mimo HP, kde jsem získával další 
podněty a postřehy v rozdílech, jak se 
starají jiné samosprávy. Domnívám se, že 
je zapotřebí tuto situaci v HP začít řešit. 
Nejhorší je naše situace kolem dopravy 
- narůstající dopravou ze Středočeského 
kraje, narůstající vlastní dopravou z no-
vých již realizovaných staveb a tím i zhor-
šujícím se životním prostředím v HP. 
Nedostatečná infrastruktura dlouhodobě 
nezvládá developerskou výstavbu a k tomu 
samotné hospodaření vedení radnice HP.

Jaké problémy v Horních Počernicích 
Vás nejvíce trápí?

Strategické chyby z minulosti v řízení 
HP způsobují dnes řadu problémů, tím 
ovlivňují i postihují současné obyvatele 
a jejich kvalitu života. Za největší strate-
gické chyby v urbanistickém plánování 
HP považuji rozšíření zastavitelného 
území na ploše dnešního průmyslového 
parku, kde se vůbec neřešila samostatná 
dopravní obslužnost a zejména nezbu-
dování silničního obchvatu HP a sa-
mozřejmě s tím souvisí i nehospodárný 
prodej pozemků, které dříve patřily HP. 

Pozemky se mohly dlouhodobě prona-
jímat a každoročně přinášet více peněz 
do rozpočtu HP. Jako další chybu vidím 
v privatizaci 6 tisíc bytů v majetku HP. 
Obec se nemusela zbavovat bytů, bytový 
fond by nám mohl přinášet v současnosti 
nemalé finanční prostředky do rozpočtu 
a měli bychom i více bytů k dispozici pro 
naše občany. Prodej budovy mateřské 
školy v ul. Lhotská soukromému sub-
jektu také považuji za nešťastný krok, 
i když v té době byl dostatek kapacity pro 
umístění dětí, ale obec si mohla objekt 
ponechat na budoucí nárůst dětí.

Nezakoupení pozemků ve sběrném 
dvoře v době, kdy byl již provozován 
městskou částí, byly nabídnuty okolní 
pozemky Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových cca za 1500 Kč/m2. 
Tato strategická chyba měla za následek, 
že obec roky platila nájem za nezakoupené 
pozemky a nakonec je vykoupila v hodno-
tě za 4 500 Kč/m2. 

Stal jsem se sice zastupitelem v roce 
2018, ale stále více se cítím být hlav-
ně občanem Horních Počernic a stejně 
mne trápí rostoucí doprava, na kterou 
si ztěžují občané. Dnes navíc řada řidičů 
projíždí oklikami přes obytné zóny a to 
místní také velmi trápí. Žádné zázračné 
řešení z hlediska dopravy nikdo nemá 
a s množstvím stále volných stavebních 
pozemků, které je ještě možné zastavět, se 
situace rozhodně nezlepší a bude stále hůř 
díky stále rostoucí výstavbě i v okolních 
obcích. Z řady předkládaných materiálů 
pro zastupitele jsem poznal, že současné 

vedení úřadu nepostupuje mnohdy s péčí 
řádného hospodáře, což je jeho zákonná 
povinnost. Interní směrnice pro vyhlašo-
vání poptávkových řízení se často obchází 
a zakázky v hodnotách do půl milionu se 
zadávají přímo firmám. 

Zanedbání HP vidím především v krá-
cení peněz v rozpočtu na údržbu měst-
ské části a nedostatečné vrácení příjmu 
z nájmu bytového fondu zpět do údržby 
samotných bytů a tím dochází k dlouho-
dobému vybydlení bytů. Z nájmů bytů 
stahuje MČ příliš vysokou částku do roz-
počtu MČ Praha 20, i když byty jsou 
letité. Proto se přistupuje jen k pouhému 
udržování a opravě technického stavu 
společných částí domů, tedy se pouze řeší 
technologické části, které je pronajímatel 
povinen dle zákona udržovat a revidovat. 

Problémy jsou také ve vlastní inves-
tiční výstavbě MČ Praha 20. Není zde 
dostatečná a kvalitní odborná kontrola 
projektové dokumentace investičních 
záměrů před výběrem zhotovitele. Není 
kvalitní nezávislý stavební dozor. Užívá-
ním elektronického stavebního deníku by 
se zlepšila kontrola našich staveb a nemu-
sely by se luštit nečitelné zápisy staveb-
ních deníků. Investiční díla přebírá MČ 
s vadami. Řádně se neuplatňují reklamace 
vad investičních zakázek u zhotovitelů 
a upozornění na vady od občanů a zastu-
pitelů se záměrně neberou v úvahu. 

Investiční zakázky naší MČ se zkrát-
ka dostatečně nehlídají, nereklamované 
stavební vady se řeší novými objed-
návkami nebo vícepracemi opravných 

Miloš Vacek je 
zastupitelem 
čtvrtým rokem, 
nicméně o komunální 
politiku se zajímá již 
od devadesátých let, 
kdy se přestěhoval 
do Horních Počernic. 
Trápí ho neúměrná 
dopravní zátěž naší 
městské části, velké 
developerské projekty 
i špatné zázemí 
a vybavení našich 
dobrovolných hasičů.

ZNOVUZROZENÍ HASIČŮ MI DĚLÁ RADOST,  
ALE BUDE TO JEŠTĚ DLOUHÁ CESTA
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prací, smluvní pokuty za porušení smluv 
a termínů se nevybírají. Naopak! Se stej-
nými firmami se uzavírají další smlouvy 
na vícepráce a jiné zakázky, a to vše k tíži 
samotné MČ. Vedení úřadu toto přehlíží 
a nevyvozuje odpovědnost z pochybení 
těchto pracovníků (například park Jizbic-
ká – Houslový klíč). Úřadu chybí vlastní 
Odbor investic, který by veškeré zakázky 
za městskou část hlídal. Dokumentace 
investičních záměrů neprochází komisí 
výstavby a územního rozvoje (KVUR), 
kde jsou architekti a stavaři, na druhou 
stranu současné vedení stejně výsledky 
práce těchto komisí ignoruje a nebere je 
v potaz. Komise nedostávají žádnou zpět-
nou vazbu ke svým doporučením.

Psal jste několik článků do Zpravodaje 
o parku Jizbická – Houslový klíč. Jak se 
celá věc vyvíjí?

Stále přetrvává neochota reklamovat 
všechny vady parku Jizbická u projektan-
ta i zhotovitelů díla přesto, že o vadách 
díla víme. Původní užitná hodnota parku 
podle projektu se v průběhu jeho realizace 
snižuje rušením herních prvků a další-
mi stavebními změnami. Vše se zkrátka 
zametá pod koberec! Tak stále čekám 
na splnění slibu od vedoucího OHSaI, že 
se podrobně sepíšou všechny reklamace 
na realizaci parku a budou uplatněny. MČ 
také obdržela závažné stížnosti vlastníků 
nemovitostí pod parkem. Nebude-li MČ 
rychle konat, hrozí nám žaloby na náhrady 
za poškození soukromého majetku dešťovou 
vodou z parku. Kolik nás bude ještě doře-
šení závad v parku Jizbická stát? A zda jsme 
schopni uplatnit jedinou pokutu za nedodr-
žení smlouvy, to se možná ani nedozvíme.

Měl byste návrh řešení pro dané  
problémy?

Chce to radikální změnu v přístupu 
v samosprávě Horních Počernic. Zastu-
pitelé HP by měli považovat svůj mandát 
jednoznačně za službu občanům, neměli 
by prosazovat osobní zájmy, zájmy vlast-
níků pozemků i developerů na výstavbu 
v HP. Osobní zájmy jsou pak i vidět při 
prosazování dotací pro vybrané spolky 
a musí se začít měřit všem stejně. V záku-
lisí se ale dozvíte, že i v této, v podstatě 
banální záležitosti, funguje lobbing. 

Objevují se nátlaky na spolky, které 
spolupracují se zastupiteli, kteří s vedením 
radnice nejsou v přízni s tím, že budou 
mít spolky s dotacemi potíže, což je zcela 
neoprávněná manipulace s představite-
li spolků. Dotace podléhají veřejnému 
schvalování celého zastupitelstva. 

Samospráva by se měla především 
kvalitně starat o svůj majetek, měly by se 
prověřit a upravit smlouvy na nebytové 
prostory v majetku HP a více se konečně 
začít věnovat výstavbě obecních bytů. 
Sedm malometrážních bytů stavěných 
na Náchodské je žalostně málo. Našim 

hasičům postavit nový objekt, ať mají 
kvalitní zázemí po celý rok, protože je 
budeme vždy potřebovat a mnohokrát 
prokázali prací pro HP, že si ho zaslouží.

Co Vás naopak v Počernicích potěšilo? 
Potěšilo mě, že našemu nesouhlasu 

a argumentům podaným za MČ v roce 
2019 k žádosti o změnu územního plánu 
pro rozšíření stávajícího provozu „Stáčení 
a skladování chlornanu sodného“ vyhověl 
i Magistrát hl. m. Prahy a žádost o změnu 
územního plánu v září 2019 neschválil. 
Osobně jsem tuto záležitost řešil s občany 
v této lokalitě, a tak vím, jaké tam jsou se 
stáčením chlornanu problémy. 

Udělalo mi radost, že se po dlouhých 
vyjednáváních podařilo prosadit odsvěření 
mostu Na Svěcence do vlastnictví hl. m. 
Prahy, které Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
schválilo dne 23. 1. 2020.

Jsem rád i za vyřešení situace kolem 
dvou čistíren odpadních vod (ČOV) 
v Čertousích, kde se dojednalo s Magist-
rátem hl. m. Prahy, že nebudou zbytečně 
dvě čističky vedle sebe pouhých 250 m. 
Tuto situaci jsem tak s občany řešil, ob-
raceli se na nás s dopisy, zda by se v této 
věci nedalo cokoliv dělat, aby je netrápily 
dvě čistírny odpadních vod vedle sebe.

Které projekty považujete za zdařilé?
Revitalizace biologických rybníků, kte-

rou realizovaly Lesy hl. města Prahy.

Zajímáte se o místní dobrovolné hasiče. 
Máte radost, že se podařilo obnovit 
jejich činnost? 

Znovuzrození a pomoc hasičům SDH 
(Sboru dobrovolných hasičů) Praha 
Chvaly mi udělalo velkou radost, i když 
to bude ještě dlouhá cesta. Kdyby se hned 
po volbách 2018 začal řešit špatný stav 
hasičů SDH Chvaly, byli bychom dnes 
podstatně dál. Cílená 30letá záměrná 
nepodpora ze strany obce vůči třem dlou-
holetým sborům SDH Svépravice, Horní 
Počernice a Chvaly v HP měla zá násle-
dek zánik dvou tradičních sborů SDH 
Svépravice a Horní Počernice. Přežil jen 
SDH Chvaly založený roku 1878. Máme 
odpovědnost za pokračování této tradice. 
Nemile mne překvapilo, že městská část 
rozprodala před rokem 2010 auta slou-
žící pro SDH Horní Počernice. Špatný 
a neomluvitelný krok obce byl také prodej 
budovy hasičárny na Křovinově náměstí 
v roce 1996 za 400 tisíc soukromníkovi. 
V současnosti je nereálné, aby městská 
část stavěla sama novou hasičárnu bez 
dotací, které se využily v okolních obcích. 
Jde o investici v řádech desítek milionů 
korun a ty naše městská část prozatím 
nemá k dispozici. Ale pozemek bychom si 
měli připravit. Veškeré volné finanční pro-
středky jsou nyní alokovány pro výstavbu 
tělocvičny v Jívanské, i když i ta je dle 
mého názoru v nedohlednu. Na druhou 

stranu je třeba si uvědomit, že máme 
velký společenský dluh vůči hasičům 
i mnoha generacím rodin hasičů.

 
Můžete nám objasnit, jaký je rozdíl mezi 
jednotkou dobrovolných hasičů a sborem 
dobrovolných hasičů? 

SDH Praha Chvaly je samostatný 
právní a registrovaný subjekt patřící 
do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska (SHČMS), je určen převážně na řeše-
ní mimořádných událostí a financovaný 
z darů. Dobrovolný hasič může být pouze 
v jednom spolku SDH. 

JPO – jednotku požární ochrany u nás 
zakládá a financuje MČ Praha 20 s mož-
ností dotací z Ministerstva vnitra a Gene-
rálního ředitelství HZS ČR a magistrátu. 
JPO je subjekt, ve kterém mohou působit 
členové z různých SDH. Členové JPO 
uzavírají smlouvu se zřizovatelem. JPO 
jsou zařazeny do několika kategorií podle 
vybavení, zaškolení hasičů a podle rozsahu 
působnosti.

Mají dnes naši hasiči již odpovídající 
techniku pro svou činnost? 

Moje první návštěva v garáži MČ, 
kterou užívá SDH Chvaly, byla pro mne 
velmi špatným překvapením. Objekt měl 
díry ve střeše, hlavní přívod el. energie byl 
pouze 16 ampérů, bez sociálního zázemí, 
bez topení, bez stropu garáže a tepelné 
izolace, desítky let zastaralé technické 
vybavení hasičů z větší části na vyhození, 
nebo s propadlou certifikací. Hasičská Avie 
s nefunkčním čerpadlem je spíš na vystavení 
do muzea. Objekt nebyl napojen na vodu 
a ani na odpad. Před garáží parkovala osobní 
auta a kontejnery na tříděný odpad překá-
žely výjezdu Avie. Situace jednotky hasičů 
v MČ s 16 tisíci obyvateli je naprosto tristní. 
Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se 
nám postupně podařilo dohodnout a získat 
od MČ finanční prostředky pro investice 
do garáže MČ a také se postupně zača-
lo investovat do vybavení SDH Chvaly 
na předpisové ochranné prostředky a do-
plňovat technické vybavení. V době covi-
du členové SDH Chvaly s minimálními 
prostředky jezdili osobními auty dezinfi-
kovat dětská hřiště a ušetřili MČ značné 
finanční prostředky. Opravdu velké podě-
kování patří členům SDH Satalice, kteří 
nám nezištně pomáhají a díky jim SDH 
Chvaly mohl pětkrát jet odčerpávat za-
topený park Jizbická – Houslový klíč po-
mocí plovoucích čerpadel. Většina občanů 
si všimla činnosti hasičů i jejich účastí 
na společenských aktivitách pořádaných 
MČ a našimi spolky. Rok po žádosti se 
realizují přípojky vody a kanalizace před 
garáž hasičů. Mrzí mne, že vedení radnice 
nesplnilo dosud slib na založení JPO 
od 1. 1. 2022 v MČ Praha 20 přesto, že 
tomu opravdu vůbec nic nebrání.

Lenka Bartáková, redaktorka

ZNOVUZROZENÍ HASIČŮ MI DĚLÁ RADOST,  
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2022 

Nenechte si ujít výpravnou výstavu kulis, 
scenérií, rekvizit i půvabných loutek 
z animovaného filmu Myši patří do nebe. 
Na Chvalském zámku se můžete kochat 
detaily, kterých si ve filmu díky krátkosti 
záběru sotva povšimnete. Jednotlivé scény 
i objemné dekorace můžete zkoumat 
zblízka, jak dlouho budete chtít. A neje-
nom to! Nejmenší děti si výstavu mohou 
užít i prostřednictvím dobrodružné stezky 
podle mapky, která slouží jako interaktivní 
průvodce filmovým zákulisím. Starším 
dětem i dospělým doporučujeme ke zhléd-
nutí také film o filmu v zámeckém mini-
kinu. O další zážitky s výstavou se postará 
i stylový fotokoutek ve sklepení.

Filmová novinka z konce loňského 
roku má k divákům velmi dobře nakro-
čeno. Film získal řadu ocenění na mnoha 
evropských filmových festivalech, titul 
za nejlepší animovaný film v Šanghaji a byl 
nominován mezi pět nejlepších animova-
ných filmů v rámci cen Evropské filmové 

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

ZÁMEK

22. 1. – 15. 5., denně od 9.00 do 18.00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
6. 5. – 15. 5.  Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
29. 5.   Promítání filmu Myši patří do nebe v Divadle Horní Počernice

akademie. Zájem o ni již projevilo více jak 
pětadvacet zemí světa včetně USA či Izrae-
le. Nový loutkový film, postavený na silné 
výtvarné stránce a unikátním provedení 
loutek a prostředí, tak navazuje na světově 
proslavenou tradici české loutkové anima-
ce. Není divu – oba tvůrci, zkušení vý-
tvarníci a režiséři Denisa Grimmová a Jan 
Bubeníček, mají školu Břetislava Pojara.

Nadchne-li vás naše výstava, určitě 
doporučujeme ke zhlédnutí stejnojmenný 
film, který pro vás promítne i naše spřá-
telené Divadlo Horní Počernice v neděli 
29. května. Každému, kdo se prokáže 
vstupenkou z výstavy, kterou navštívil 
kdykoli od 22. 1. do 15. 5., bude účtováno 
vstupné na filmové představení za 70 Kč, 
tj. se slevou 30 %.

Výstavní expozici jsme připravili 
ve spolupráci se společností Fresh Films 
a je otevřena od 22. ledna do 15. května, 
denně od 9.00 do 18.00 hodin včetně 
státních svátků.

MYŠI PATŘÍ DO NEBE A TAKÉ 
NA CHVALSKÝ ZÁMEK 

Výstava plná kol a koleček představí nej-
různější typy dopravních hraček pohá-
něných hodinovým strojkem na klíček, 
pružinovým strojkem, elektromotorem 
či parním strojem. Nejstarší vystavené 
hračky pocházejí z období Rakous-
ko-Uherska a první republiky, mladší 
exponáty pak z 50. až 80. let 20. století. 
Děti se mohou těšit na koňské povo-
zy, mechanická autíčka, letadla, lodě, 
tramvaje, autobusy, železniční hračky 
i vojenskou techniku. V sortimentu 
dopravních hraček nechybí ani tanky, 
ponorky nebo závodní bugatti. Velkou 
dopravní atrakcí budou jízdy historic-
kých vláčků na elektrifikovaném modelu 
kolejiště, které pojedou přesně podle 
jízdního řádu. Pro nejmenší návštěvníky 
bude připravena dílnička s kovovou sta-
vebnicí Merkur, zábavné hry s dopravní 
tematikou, šlapací autíčka i koloběžky 
a dětská dopravní kancelář.

PŘÍŠTÍ STANICE: 
CHVALSKÝ 
ZÁMEK 
HISTORICKÉ 
DOPRAVNÍ 
HRAČKY
28. 5. – 21. 8., 
denně od 9.00 do 18.00 hod.
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CHUŤ A SÍLA BAREV – OBRAZY JARMILY KRÁLOVÉ
6. 4. – 15. 5., denně od 9.00 do 18.00 hod.

Hledání smyslu věcí, tvarů, konceptů, to je leitmotiv tvorby malířky Jarmily 
Králové. V jejím díle se snoubí jednoduchost geometrických tvarů se symboli-
kou archetypů. Inspiraci pro své olejomalby a akvarely nachází v ornamentálním 
umění napříč kontinenty. Nejvíce Jarmilu Královou v její tvorbě ovlivnila moudrost 
jihoamerických indiánů, kočovný životní styl obyvatel mongolských stepí, rozmani-
tost Indie a intelektuální historie obyvatel Sinajského poloostrova. Její geometrické 
tvary jako by vystupovaly přes rám mimo plátno, nebo se do něj naopak ponořují. 
Dílo malířky z Řeže u Prahy je charakteristické širokou škálou výtvarného proje-
vu, pramenícího z intuitivního prožitku a laskavého nazírání na realitu kolem nás, 
a hlavně snahou harmonizovat svět na duchovním základě, z něhož vyrůstá Králové 
imaginace. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Kanadě, Polsku, Švý-
carsku i Jihoafrické republice.

ÚHEL POHLEDU
25. 5. – 12. 6., denně od 9.00 do 18.00 hod.

Výstava s názvem Úhel pohledu je výstavou zachycující svět očima mladé genera-
ce. Studenti výtvarné větve Gymnázia Na Pražačce formou fotografie, malby, no-
vých médií, instalací, kreseb a objektů se snaží uchopit své vnímání současného 
světa. Každá jednotlivá práce je doprovázena textem nahlížejícím do konceptu 
vystavených děl mladých autorů. Srdečně zveme na slavnostní vernisáž výstavy 
ve čtvrtek 26. května od 18.00 hodin.

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

KULTURNÍ AKCE 
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU 
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
6. 5. – 13. 5. denně od 9.00 do 18.00 hod.

Detektivní dobrodružství s příběhem, v němž drobní zámeč-
tí hlodavci mají důležitou roli, můžete naposledy absolvovat 
na začátku května. Pak už se s výstavou Myši patří do nebe 
a také na Chvalský zámek rozloučíme. Na nový detektivní 
příběh spolu s novou výstavou historických dopravních hraček 
s názvem PŘÍŠTÍ STANICE – Chvalský zámek se můžete těšit 
24. 6. – 3. 7.

AUTOBUSOVÝ DEN ANEB HISTORICKÝM 
AUTOBUSEM AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK
sobota 7. 5.

Tradiční zážitkový den 
s ROPID v Letňanech 
a na Klíčově nabídne 
i letos jízdy historic-
kými autobusy na ně-
kolika vyhlídkových 
linkách – jedna z tras 
povede opět na Chval-
ský zámek. Každému 
návštěvníkovi, který se 
prokáže jízdenkou z historického autobusu, bude v týž den 
účtováno vstupné na zámek a výstavy s 50% slevou (sleva se 
nevztahuje na vstupné pro Detektivní týden).

HORNÍ POČERNICE Z JINÉ 
PERSPEKTIVY – UZÁVĚRKA 
JIŽ 15. KVĚTNA!

Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, pojďme se 
letos podívat na Horní Počernice jinak. Ptáte se jak? Jedno-
duše z jiné perspektivy. Málokdy si uvědomujeme, jak svět 
automaticky vnímáme z výšky našich očí. A přitom si stačí 
třeba sednout na zem a svět kolem nás bude vypadat úplně 
jinak.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Po-
černic od 13 do 100 let. Výherci získají nabité dárkové karty 
do Obchodního centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem 
fotografií je 15. května 2022. 

Více na: www.chvalskyzamek.cz v sekci AKCE. 
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ZÁMEK

VÝHERKYNÍ 
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC BŘEZEN SE STALA NATÁLKA HAHNOVÁ. BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA 

PŘIPRAVUJEME 
NA ČERVEN:

2. 6.  Koncert Pohřební kapely ve Chvalské 
stodole

12. 6. Svatojánský bál princezen a rytířů
24. 6. – 3. 7.  Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN 

na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 
- detektivní příběh s výstavou PŘÍŠTÍ 
STANICE – Chvalský zámek 

TŘETÍ ZA POLOVIC, SEDMÁ ZDARMA 
Je motivač-
ní program 
s benefity, 
ke kterému 
jsme se letos 

podruhé připojili. Smyslem programu je 
upozornit veřejnost na méně známé kul-
turní památky a nabídnout nové lákavé 
tipy na kulturní cíle a výlety. Od 1. 5. 
do 30. 10. mohou aktivní návštěvníci 
nestátních památek přesně podle mota 
programu získávat zvýhodněné vstupy 
a navíc soutěžit o atraktivní ceny, napří-
klad o ubytování na vybraných čes-
kých zámcích či hradech. Herní karty 
společně s brožurou jsou až do rozebrání 
připraveny k vyzvednutí v recepci zámku 
a také na dalších památkách zapojených 
do programu. Více o programu: www.
objevujpamatky.cz/motivacni-program.

pěti českých filharmoniků. Hudebníci 
sdružení v kvintetu nazvaném Česká 
smyčcová rockharmonie zahrají skladby 
nejznámějších rockových kapel v neo-
třelých aranžích – to vše na půvabném 
zámeckém nádvoří se skvělým vínem 
společnosti Bestdrink a s delikatesami 
bistra Daneva. Vstupenky jsou již v pro-
deji na recepci zámku a také prostřed-
nictvím sítě GoOut.

POČERNICKÝ STREET  
FOOD FEST 
Moderní i tradiční gastronomie na čer-
stvém vzduchu, k tomu setkání s přá-
teli, to je novinka, která má zaděláno 
na tradici. Letos připravujeme opět 
dva termíny. Letní Food Fest provoní 
Chvalskou tvrz v neděli 31. července 
a podzimní chutě přijdou na řadu v so-
botu 22. října.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL 
Po loňském úspěšném koncertu na zá-
meckém nádvoří je i letos Chvalský zámek 
součástí festivalového programu 66. 
ročníku Dvořákova festivalu, který pro-
běhne v 6 krajích. Ve středu 13. července 
se můžete těšit na netradiční repertoár 

LOŇSKÉ ZÁMECKÉ NOVINKY BUDOU MÍT SVŮJ DRUHÝ ROČNÍK
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BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ VÝSTA-
VA AKVARIJNÍCH RYB
Soboty 7. 5., 21. 5., 4. 6. a 18. 6.  
od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green s. r. o. Vstup-
né 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 2. 5. 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.

HASIČSKÝ PLES
Sobota 7. 5. od 19.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly 
za podpory Městské části Praha 20 srdeč-
ně zve na 1. hasičský ples. K tanci i k po-
slechu zahraje kapela Rošáda. Předprodej 
vstupenek na adrese: kristova@atlas.cz

BARBORA POLÁKOVÁ
Pátek 13. 5. od 19.30 hod.

Sympatická hravost i umění překvapo-
vat přinášejí oblíbené zpěvačce a herečce 
Barboře Polákové přízeň fanoušků i od-
borné kritiky. Ve spojení s doprovodnou 
kapelou složenou z výborných muzikantů 
v čele s kapelníkem a spoluautorem řady 
písní Davidem Hlaváčem se můžeme těšit 
na barevný a živelný koncert. Předprodej 

vstupenek v recepci Chvalského zámku 
nebo prostřednictvím sítě GoOut. Vstup-
né v předprodeji 400 Kč, v den koncertu 
500 Kč.

MÁJOVÝ PLES
Sobota 14. 5. od 19.30 hod.
Taneční škola Artimo srdečně zve na prv-
ní ročník Májového plesu s bohatým do-
provodným programem. Těšit se můžete 
na živou hudbu, tematický bar i taneční 
ukázky. Předprodej vstupenek na www.
artimo.cz.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pátek 27. 5. 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.

HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
Sobota 28. 5. od 15.00 hod. 
Základní umělecká škola v Horních Po-
černicích srdečně zve na Festival student-
ských orchestrů. Těšit se můžete na skvě-
lé jazzové, taneční i dechové orchestry 
z celé republiky. Vstup na akci zdarma.

POHŘEBNÍ KAPELA  
(přesunutý koncert z února 2022)
čtvrtek 2. 6. od 19.30 hod.

Pohřební kapela je nevšední hudební 
uskupení, které působí na naší scéně 
již od roku 1998. Její hudba by se dala 
charakterizovat jako „urban folkcore“ 
nebo také „lidový crossover“ připomínající 
svižnou balkánskou hudbu. Kapela má 
na svém kontě již čtyři CD a také zahra-
niční koncerty v Dublinu, Manchestru či 
Wroclawi. Ve čtvrtek 2. čevna od 19.30 
hodin se můžete těšit na roztančený 
parket ve Chvalské stodole v rytmu ska, 
punku, hip hopu, folku, reggae i world 

music. Vstupné v předprodeji na recepci 
zámku nebo přes GoOut 250 Kč, v den 
koncertu 300 Kč. 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
Pondělí 6. 6. 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 
(kromě měsíců červenec, srpen a září) 
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.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ 
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
Pondělí 13. 6. od 19.00 do 22.00 hod.
Chcete si zatančit společenské tance, potkat 
se s přáteli a prožít příjemný večer se skvělou 
hudbou? Právě pro vás je tu Hornopočer-
nické stodolohraní! Těšit se můžete na živou 
hudbu Big Bandu hornopočernické ZUŠ. 
Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se 
otevírá v 18.30 hod., akce začíná v 19 hodin. 
Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv ne-
formální ale společenský, čistá obuv. Těší se 
na vás organizátoři Chvalský zámek a ZUŠ 
Horní Počernice.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pátek 24. 6. 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 červnu proběhne poslední 
tančírna před prázdninami, na další se 
můžete těšit 30. září.

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  
KVĚTEN/ČERVEN:
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KVĚTEN
neděle 1. května v 17.00 hod.
ZLOUNI

V příbězích bývají za obvyklé podezře-
lé – zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, 
tarantule. Co se může stát, když se pro 
změnu rozhodnout páchat dobro, ukáže 
hravá animovaná variace na Dannyho 
parťáky.  Animovaná pohádka.
Vstupné: 140 Kč (dětské vstupné je možné 
uplatnit jen na pokladně)

pondělí 2. května v 19.30 hod.
VYŠEHRAD: FYLM
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Šárka 
Vaculíková, David Prachař, Ivana Chýlko-
vá, Veronika Khek Kubařová a další.
Přestane se v celovečerním filmu potížista 
Lavi chovat konečně jako malé dítě? Od-
pověď tvůrců filmu je jasná. Nikoli!
Vstupné: 140 Kč úterý 

3. května ve 14.00 hod.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
PROMÍTÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářo-
vá, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Ondřej 
Vetchý a další

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnoho-
vi 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 Hor-
ních Počernicích. 
Vstupné: 80 Kč

úterý 3. května v 19.30 hod.
PROMLČENO
Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, 
Igor Bareš

Filmový thriller, který odkrývá dávný 
a téměř zapomenutý zločin. 
Vstupné: 140 Kč

středa 4. května v 18.00 hod.
MARTINA KRITZNEROVÁ:  
PROMĚNA

Vernisáž výstavy fotografií za účasti 
autorky je volně přístupná a není potřeba 
vstupenka ani pozvánka. Na vernisáži 
zazpívá pěvecký sbor Paleček pod vedením 
Šárky Mistrové.

čtvrtek 5. května v 19.30 hod.
Nikolaj Vasiljevič Gogol
BLÁZNOVY ZÁPISKY
GP –Art 

Režie: Jaroslav Gillar
Hraje: Jan Přeučil
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – 
dva Mistři na jednom jevišti. Oba jsou 
mistři slova a dokonalého vykreslení 
postav a postaviček nejrůznějších charak-
terů. Oba se opět potkávají po padesáti 
letech, kdy Jan Přeučil poprvé exceloval 
v této dramatické komedii, která diváky 

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.

Vstupenky na festival Divadlo v přírodě 
se prodávají jen na místě před začátkem 
představení.

DIVADLO

Milí diváci,

každý rok se těším na tuto chvíli. 
Na chvíli, kdy vás budu moci pozvat 
na festival Divadlo v přírodě. Dva roky 
jsme teď kvůli koronaviru nemohli fes-
tival pořádat, o to více se tedy na letošní 
ročník těšíme. Důvodů k těšení je ovšem 
ještě více. Letošní ročník je totiž jubilej-
ní. Je to neuvěřitelné, ale festival slaví již 
padesát let své existence. S divadelním 
spolkem Horních Počernic jsme si k této 
příležitosti připravili dvě novinky. První 
je slavnostní zahájení festivalu. 12. května 
v 18.00 hodin vás zveme před Divadlo 
Horní Počernice, odkud se průvodem 
vydáme do Přírodního divadla Dády Sto-
klasy. V přírodním divadle pak proběhne 
program složený z výběru ukázek scének 
a písniček z úspěšných inscenací, které 
jsme na festivalu odehráli. Pro ty z vás, 
kteří jste pravidelnými návštěvníky našich 
představení, to bude jistě příjemné vzpo-
mínání. Druhou novinkou a skutečnou 
třešničkou na dortu bude poslední fes-
tivalová inscenace, a sice Fimfárum Jana 
Wericha. Tuto inscenaci zkoušíme speci-
álně pro letošní slavnostní ročník. Vybrali 
jsme čtyři pohádky z Fimfára, každou 
nazkoušel jiný z počernických divadelních 
souborů pod vedením svého režiséra, tyto 
pohádky jsme spojili v jeden celek a při-
dali ještě živou kapelu. Takže ve výsledku 
se na této inscenaci podílí bezmála se-
dmdesát lidí ze čtyř divadelních souborů. 
Nikdy dříve v historii festivalu se takto 
náročná inscenace nezkoušela. Držte nám 
tedy palce a přijďte se na výsledek našeho 
snažení podívat poslední červnový víkend. 
Budeme se na vás moc těšit. U příležitosti 
výročí festivalu si budete také moci zakoupit 
festivalovou ročenku. Její sestavování byla 
doslova detektivní práce, ale nakonec se 
podařilo dohledat informace ke všem 
padesáti ročníkům. Dozvíte se, kdy se hrály 
jaké inscenace, kdo se podílel na jejich 
vzniku, jaké bylo herecké obsazení, zařadili 
jsme také vzpomínky pamětníků na začátky 
festivalu, historii vzniku přírodního divadla 
a spoustu krásných fotek. Chtěla bych 
tímto poděkovat Matěji Čechovi, který se 
ujal grafické podoby ročenky a vskutku 
to s mými nároky a připomínkami neměl 
jednoduché. Výsledek ale stojí za to a já se 
moc těším, až vám ročenku představíme. 
Přijměte pozvání i na další festivalová 
představení, program je pestrý a věřím, že 
si vybere opravdu každý. Srdečně vás zvu 
k jeho prostudování.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla
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Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, 
Marek Taclík, Tereza Kostková a další

Komedie Po čem muži touží 2 je vol-
ným pokračováním divácky nejúspěšnější-
ho českého snímku roku 2018. 
Vstupné: 140 Kč

úterý 10. května v 19.30 hod.
RENÉ – VĚZEŇ SVOBODY
Dokument Heleny Třeštíkové, který sle-
duje další osudy recidivisty Reného. 
Vstupné: 100 Kč

středa 11. května v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZÁVOD
Hrají: Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, 
Marek Adamczyk, Judith Bárdos, Vladi-
mír Javorský, Jaroslav Plesl a další

Strhující filmové zpracování příběhu 
Hanče, Vrbaty a Emericha Ratha a jejich 
osudného závodu po hřebenech Krkonoš.
Vstupné: 120 Kč

čtvrtek 12. května v 18.00 hod.
PRŮVOD A ZAHÁJENÍ  
Festivalu divadlo V přírodě

Kostýmovaný průvod od Divadla 
Horní Počernice až do Přírodního divadla 
Dády Stoklasy ve Svépravicích. Přijďte 
v 18.00 hodin k Divadlu Horní Počernice 
a projděte s námi Počernice za doprovodu 
Fimfárové kapely. V přírodním divadle je 
připraven program s ochutnávkami z nej-
úspěšnější představení z historie festivalu.
Připojte se k nám a oslavte s námi ju-
bilejní 50. ročník divadelního festivalu 
v Horních Počernicích. 
Vstup volný.

pátek 13. května ve 21.00 hod.
sobota 14. května v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 15. května v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Jan Drda
DALSKABÁTY
DS Právě začínáme FESTIVAL

Režie: Pavel Rybář
Pohádkové vyprávění o jednom zapo-

menutém čertovi, zamilované Mančince 
a zákeřném faráři.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

pondělí 16. května v 19.30 hod.
NOTRE-DAME V PLAMENECH

Hrdinný příběh těch, kteří riskovali své 
životy při nebezpečné záchraně symbolu 
Paříže, v režii oscarového režiséra Jean-Ja-
cques Annauda.
Promítáme v původním znění s titulky.
Vstupné: 120 Kč

úterý 17. května v 19.30 hod.
SRDCE NA DLANI
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzero-
vá, Boleslav Polívka, Matouš Ruml, Jana 
Pidrmanová, Marek Taclík a další

Nelepší komedie letošní zimy, o které 
jste toho hodně slyšeli, ale ještě jste ne-
viděli. Snímek od tvůrců filmového hitu 
Ženy v běhu.
Vstupné: 130 Kč

čtvrtek 19. května v 19.30
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Hrají: Anna Fialová, Lenka Krobotová, 
Marek Lambora, Petra Nesvačilová, Lu-
káš Příkazký a další

Na začátku bylo krásné ráno, ale pokud 
se hrdinům komedie Láska hory přenáší 
něco může pokazit, zaručeně se to pokazí. 
Všichni zažijí jeden opravdu šílený den 
v horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy 
jinýma očima. 
Vstupné: 120 Kč

pátek 20. května ve 21.00 hod.
sobota 21. května v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 22. května v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Jiří Melíšek, Oldřich Lipský  
a Zdeněk Svěrák
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
DS Počerníčci FESTIVAL

všech generací nejen oslovuje, ale i fasci-
nuje svým pojetím spojení slova, hudby 
a osudu. Hra založená na zápiscích z Go-
golova života dává Janu Přeučilovi mož-
nost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček 
směšných až k pláči a politováníhodných 
k popukání, zobrazit ostré kontury cha-
rakterů, vykreslit romantismus obrácený 
v žert, než se i v parodii prosadí nepří-
zeň osudů řízená často démony a běsy. 
Nezapomenutelné představení, ve kterém 
opět po půl století jedinečným způsobem 
exceluje mistr českého slova Jan Přeučil. 
 (Přeložené představení z 2. 2. 2022)
Vstupné: 270, 250, 230 Kč

pátek 6. května v 19.30 hod.
*DON QUIJOTE A PŘÁTELÉ
Leonardo/Forbíni
Režie: Doris Foffová

Pokud je vaším přítelem pravý rytíř, 
ďábel nemá šanci. A Don Quijote rytíř je. 
Společně se svými přáteli překoná úklady 
ďábla ve všech jeho podobách i s nasaze-
ním vlastního života.
Hra na motivy známé knihy Miguela de 
Cervantese.
Vstupné: 100 Kč

sobota 7. května v 17.00 hod.
PŘÍŠERÁKOVI 2

Od velkého příšerákovského dobro-
družství rodiny Wishbonů uplynul již 
rok. Jejich život se vrátil do všedních 
kolejí. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby 
Jagy a komorníka Renfielda je tak pro 
rodinu vítaným rozptýlením. Jenže než si 
snoubenci stihnou říci ano, slavnostní den 
v mžiku zničí nezvaný host. Animovaná 
pohádka.
Vstupné: 100 Kč

neděle 8. května v 16.00 hod.
*Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Zahra dance group
Součást 7. ročníku festivalu Orientální 
tanečnicí v každém věku. 
Vstupné: 180 Kč

pondělí 9. května v 19.30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
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Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová, Eliš-
ka Králová

Dobře známý příběh party dětí, která 
se rozhodne zachránit zříceninu hradu 
Brtník, kde se spřátelí s duchy původních 
majitelů.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

úterý 24. května v 19.30 hod.
CO JSME KOMU VŠICHNI  
UDĚLALI?

Claude a Marii Verneuilovi už dobře 
znáte z předchozích úspěšných komedií. 
Tentokrát jim jejich dcery zpestří výročí 
svatby velkou rodinnou návštěvou, která 
bude opravdu mezinárodní a jak se patří 
náročná.
Film uvádíme s českým dabingem.
Vstupné: 140 Kč

středa 25. května v 19.30 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hrají: Martin Hofmann, Táňa Pauhofo-
vá, Klára Issová, Tomáš Měcháček, Tomáš 
Maštalír a další

Hořkosladká komedie ve stylu hry 
na pravdu se skvělými výkony českých 
i slovenských herců. Zdánlivě neškod-
ná zábava s každým dalším odhaleným 
tajemstvím vrší řetězec trapasů a malých 
soukromých dramat. 
Vstupné: 130 Kč

čtvrtek 26. května v 18.00 hod.
*BESEDA S MILOŠEM  
ŠKORPILEM O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ
Sdružení na pomoc dětem  
s handicapy, z. ú. 

Setkání s ultramaratoncem a propagá-
torem běhu M. Škorpilem a jeho ženou 
Danou. Doprovází dětský pěvecký sbor 
Paleček. Výtěžek z akce bude použit 
na vybudování bezbariérové koupelny 

na chatě Lužanka, která slouží dětem se 
zdravotním znevýhodněním.
Vstupné: 250 Kč

sobota 27. května v 17.00 hod.
*HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Festival studentských orchestrů pořádaný 
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

pátek 27. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
MRTVÁ NEVĚSTA  
ANEB MALENKYJ VJERCH  
Mrsťa Prsťa Kouřim

Mrtvá nevěsta je starodávný příběh 
dvou světů, jakými se folklór všech 
východoevropských a balkánských zemí 
jen hemží. Nechali jsme se jimi inspirovat 
a upravili onen prapodivný příběh podle 
své fantazie a chuti experimentovat se 
žánry. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

sobota 28. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
P. H. Cami, Jan Burda
TO JSME MY!

Náplavka Lysá nad Labem
Hra volně inspirovaná divadelními 
scénkami francouzského humoristy P. H. 
Camiho. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

neděle 29. května v 17.00 hod.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Animovaný pohádkový příběh oceně-
ný soškou Českého lva. Se vstupenkou 
z výstavy na Chvalském zámku Myši patří 
do nebe koupíte vstupenku do kina jen 
za 70 Kč. 
Vstupné: 100 Kč

neděle 29. května v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
M.I.Š. - MALÁ IMPRO ŠOU
Improvizační soubor ImproTime  
Horní Počernice
Impro vedení: Eva Čechová

Divadelní improvizace na divácká 
témata v podání mladého improvizač-
ního souboru. Interaktivní divadlo plné 
překvapivých momentů. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

neděle 29. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
ROZKOŠNÝ VEČER 
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DS Klimpr Horní Počernice
Komponovaný večer autorských textů 

a divadelní improvizace. Přijďte se nechat 
vtáhnout do příběhů ze života a atmosféry 
osobního setkání.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

úterý 31. května v 19.30 hod.
TOP GUN: MAVERICK

Jeden z nejlepších pilotů na světě Pete 
Maverick Mitchell se vrací do akce. 
Do kin s ním přilétá pokračování jednoho 
z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by 
nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi 
v akčním dramatu Top Gun: Maverick? 
Film promítáme v původním znění s ti-
tulky.
Vstupné: 140 Kč

ČERVEN
čtvrtek 2. června v 19.30 hod.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Hrají: Štěpán Kozub, Albert Čuba, Robin 
Ferro, Vladimír Polák a další

Populární komediální skupina Tři 
tygři se se svým nevázaným humorem 
vydává dobýt velká plátna kin. Koneč-
ně! V celovečerním příběhu Tří tygrů 
získají dva troubové z Ostravy výherní 
tiket na osm milionů korun. Vyrážejí 
s ním do Prahy, ale v patách mají hordu 
ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou 
nebezpeční sami sobě. 
Vstupné: 140 Kč

pátek 3. června ve 21.00 hod. 
sobota 4. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 5. června v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Josef Lada
TŘI PRINCEZNY  
NA VDÁVÁNÍ

FESTIVAL
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DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová, Eliš-
ka Králová

Pohádkové vyprávění o třech prin-
ceznách, které nejsou až tak typicky 
princeznovské. Jejich osudy složitě zamo-
tali nezbední sudičáci, a tak jsou urostlí 
ženichové v nedohlednu. Jelikož však 
namlouvání naštěstí funguje oboustranně, 
rozhodnou se tři neohrožené princezny 
vzít svůj osud do vlastních rukou a ženi-
chy si obstarat. Že budou muset překonat 
několikeré překážky a občas si i samy 
nějaké vytvořit, o tom není pochyb. Na-
konec však jistě vše dobře dopadne. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

úterý 7. června ve 14.00 hod.
Promítání (nejen) pro seniory
POSLEDNÍ ZÁVOD
Hrají: Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, 
Marek Adamczyk, Judith Bárdos, Vladi-
mír Javorský, Jaroslav Plesl a další

Strhující filmové zpracování příběhu 
Hanče, Vrbaty a Emericha Ratha a jejich 
osudného závodu po hřebenech Krkonoš.
Vstupné: 80 Kč

středa 8. června v 19.30 hod.
Jean-Luc Lemoine
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
VIP Art Company
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Daniela Šinkorová, Karel Zima, 
Jarmil Škvrna a Jana Rybníčková

Komedie o mnohdy neuvěřitelných 
vztazích mezi lidmi. Mam pozve na svoji 
svatbu s Lili, se kterou již 12 let chodí, 
za svědka svého nejlepšího přítele Toma, 
kterého několik let neviděl, protože mu 
Lili zakázala se s ním stýkat. A to proto, 
že kdysi opustil jejich kamarádku. Tom 
přijde a s ním i jeho nová mladá přítelky-
ně Jasmine. A nestačíme se divit.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

pátek 10. června ve 21.00 hod.
sobota 11. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 12. června v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Eva Bartoňová
JOSEFŮV ZÁZRAČNÝ PLÁŠŤ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová

Biblický příběh Josefa Egyptského 
a jeho bratrů o tom, jak nakonec všechno 
dobře dopadne, jen to není hned. 
Josef je rozmazlený a pyšný mládenec, 
který projde strastiplnou cestou, aby se 
polepšil a poučil. Na jeho osudy dohlí-
ží sám Hospodin a navzdory zásahům 
všetečné Lilith mu dá šanci dokázat, že si 
něco lepšího skutečně zaslouží. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

pátek 17. června ve 21.00 hod.
sobota 18. června ve 21.00 hod.
neděle 19. června ve 21.00 hod.

FESTIVAL

Přírodní divadlo Dády Stoklasy
K. H. Mácha, Ladislav Stýblo
MÁJ
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková

Víte, o čem báseň je, jaký byl její osud 
a kdo byl Karel Hynek Mácha? Rozehra-
je se před vámi, kromě příběhu v Máji 
ukrytém, také příběh Máje jako díla 
a jeho autora. Vše, co na jevišti uslyšíte, je 
postaveno na reálných základech a vychází 
z dochovaných pramenů a svědectví o Má-
chově životě. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

neděle 19. června v 17.00 hod.
*S TANCEM KOLEM SVĚTA  
ZA 80 MINUT
Vystoupení taneční skupiny Movement 
Company.
Vstupné: 150 Kč

neděle 19. června v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Luboš Pavel
MALÁ ČARODĚJNICE
Divadlo Creation

Vítejte ve světě dobrých kouzel Malé 
čarodějnice. Je jí pouze 127 let a tak má 
ještě zakázáno tančit o Filipojakubské 
noci s ostatními čarodějnicemi. Musí se 
toho ještě hodně naučit a prožít nejedno 
dobrodružství, aby zjistila, jak se stát 
dobrou čarodějnicí. Ještě že má věrného 
kamaráda, mluvícího havrana Abraxase, 
který navíc umí hrát na kytaru a zpívat. 
Vstupenky se prodávají jen na místě.

pátek 24. června ve 21.00 hod.
sobota 25. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 26. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Jan Werich
FIMFÁRUM
DS Horních Počernic: Právě  
začínáme, Zeptejte se kocoura,  
Výtečníci, Počerníčci
4 příběhy, 4 roční období, 6 režisérů, 5 
hudebníků, 50 herců a 50 let festivalu 
Divadlo v přírodě.
Výjimečná inscenace vytvořená speciálně 
k oslavě výročí našeho festivalu.

Režie: Barbora Jelínková (Tři sestry 
a jeden prsten), Eva Bartoňová (Fim-
fárum, Klára Šimicová, Jana Sůvová 
(Královna Koloběžka První), Alexandra 
Ptáčková, Michal Pivarči (Lakomá Barka)
Dramaturgie: Ondřej Krásný

Hrají: Jan Šimice, Ondřej Krásný, Mi-
chal Klich, Stanislav Tomek, 
Daniela Procházková, Jan Hohenber-
ger, Alžběta Holcová Václav Procházka, 
Anežka Moudrá, Petr Beneš, Stanislav 
Spitzer, Jaroslav Spitzer, Kamil Blažek, 
Bára Bartošová, Daniela Kučerová, Lukáš 
Cejnar, Roman Chlup, Tomáš Procház-
ka, David Urban, Nikola Sýkorová, Pavel 
Rybář, Lukáš Kumst, Jana Urbanová, 
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Eliška Králová, Markéta Vaněčková, Lucie 
Kantorová, Markéta Hlavatá, Jan Pro-
cházka, Jakub Rubáček, Pavel Sůva, Alex 
Reljicová, Adéla Červená, Štěpán Sýko-
ra, Michal Jarolím, Bára Erbová, Šárka 
Vejsadová, Sára Schlitzová, Šimon Šimice, 
Karolína Nezbedová, Julie Doušová, Nela 
Benešová, Jana Keilová, Michal Pivarči, 
Jindřich Havel, Aneta Stružková, Anto-
nín Matyska, Michal Král, Iva Ptáčková, 
Saša Vytlačilová, Zdena Víznerová, Lucka 
Hendrychová
Kapela: Ondřej Hrubeš, Roman Smetana, 
Anna Herianová, Hana Nováková, Jan 
Hrudka

pondělí 27. června ve 21.00 hod.
úterý 28. června ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
*ROBIN HOOD
Režie: Doris Foffová
Klasický příběh v podání herců volnoča-
sového centra Leonardo.

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.
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V PRODEJI POUZE  
NA FESTIVALU  
ZA 100 Kč
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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

ŽIVOTICE – OBRAZ PO(ZA)POMENUTÉ TRAGÉDIE: 
KARIN LEDNICKÁ (BÍLÁ VRÁNA)
Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. 
Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 se jako 
dobyté území stává součástí Říše. Během války zde tudíž 
panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. Probíhala 
tu největší germanizační akce v Evropě. Kdo se nepod-

volil, byl vysídlen nebo skončil v lágru. Účast na veřejných popravách 
byla povinná. Stanný soud zasedal téměř nepřetržitě – často přímo 
v bloku smrti nedalekého koncentračního tábora Auschwitz (Osvě-
tim). Karin Lednická (autorka románové kroniky Šikmý kostel) ten 
příběh znovu přivádí k životu. Kombinuje přepis vyprávění pamětníků 
a dokumentární část, při níž čerpá z pečlivých rešerší. Text doprovází 
bohatá obrazová příloha, která podtrhuje autentičnost zaznamenaného.

DOMEK V IRSKU: JULIE CAPLIN (COSMOPOLIS)
Další romantický útěk z pera anglické spisovatelky.
Hannah Cambellová se rozhodla pro velkou životní změnu 
a vyměnila kariéru úspěšné právničky z uspěchaného 
Manchesteru za studium na vyhlášené kulinářské škole 
v Irsku. První den si v Dublinu užívá všechno, co nové 

město nabízí – speciality, skvělé drinky a také společnost charisma-
tického Conora, se kterým se náhodou seznámí. Když se další den 
přesune na malebný venkov, kde se škola nachází, zjistí, že „to, co se 
stane v Dublinu, nezůstane jen v Dublinu“. Kulinářská škola ukrytá mezi 
krásně zelenými kopci naučí Hannah mnohem víc než kuchařské základy.

SMRT NA KŮRU: DALIBOR VÁCHA (ARGO)
Likvidace R. Heydricha bývá považována za jeden z nejod-
vážnějších činů nejen v kontextu československého odboje, 
ale celé druhé světové války. Román ukazuje přípravu k li-
kvidaci nacistického smrtihlava, peklo, které se rozpoutalo 
po jejím provedení nebo apokalyptickou závěrečnou bitvu 
v kostele v pražské Resslově ulici.

Současně však nezapomíná na klaustrofobickou atmosféru 
vyvolanou německými represemi a na nezměrné hrdinství 
všech těch, kteří parašutistům pomáhali a ve své větši-
ně za to zaplatili vlastními životy i životy svých rodin. 
Ústřední postavou je nadporučík Adolf Opálka, odvážný 
chlap, velitel československých parašutistů, který dosud 
stál ve stínu hrdinů Kubiše s Gabčíkem či zrádce Karla 
Čurdy.

VE STÍNU VŠEMOCNÉHO: PRAVDIVÝ 
PŘÍBĚH FRANTIŠKÁNA MEZI NACISTY:
GEREON GOLDMANN (KARMELITÁNSKÉ 
NAKLADATELSTVÍ)
Nevšední svědectví o lidské odvaze i síle 
modlitby, o lásce k životu i Boží ochraně 
zasazené do nelítostných bojů druhé světové 

války. Velmi komunikativní bratr Gereon chtěl být řehol-
níkem, ale za zvláštních okolností se dostal k jednotkám 
SS. Osud Gereona Goldmanna je neuvěřitelný, strhující, 
plný zdánlivě nepochopitelných náhod, v nichž nakonec 
vítězí dobro nad zlem, Boží milost nad všudypřítomnou 
smrtí.

PÁTÉ JABLKO: LENKA CHALUPOVÁ (ČAS)
I detektivové z oddělení vražd se smrti bojí, 
a přestože si s ní tykají, její poslední návštěva 
je pořádně vyvedla z míry. Přišla a vzala si 
blízkého člověka. A o dva dny později přišla 
znovu, tentokrát už to ale nebylo osobní, 
byla to jejich práce: manželka stavebního 

podnikatele našla svého muže v chatě s useknutou hlavou 
a probodnutým hrudníkem. Krauz a Fischer zvaný Chosé, 
dvojice nerozlučných detektivů z oddělení vražd, mají opět 
plné ruce práce.

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
NÁCHODSKÁ 754
Milí naši čtenáři,

dovolte, abych se vám na úvod představila. Ke dni 
1. 5. 2022 jsem byla jmenována Radou MČ Praha 
20 ředitelkou Místní veřejné knihovny v Horních 
Počernicích.

Přebírám tím odpovědnost za chod této příspěv-
kové organizace. Jmenuji se Marcela Treščáková a žiji 
s rodinou v blízkých Šestajovicích. Přicházím k vám 
z knihovny v Klánovicích. Splnila jsem podmínky pro 

výběrové řízení, mj. dokončené knihovnické vzdělání s titulem bakalář 
na Karlově Univerzitě. Počernická knihovna pro mě není cizí. Sledovala 
jsem její rekonstrukci a vybudování Kulturně komunitního centra. 
Dokonce jsem si toto téma vybrala do své bakalářské práce. Jsem ráda, 
že knihovnu přebírám v dobré kondici. Ráda bych navázala na letité 
zkušenosti odcházející ředitelky paní Boženy Beňové. Těším se na spo-
lupráci s kolektivem knihovny, místními organizacemi a v neposlední 
řadě s vámi, milí čtenáři.

Přeji vám pěkné jarní dny.
Marcela Treščáková
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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 zkva-
litnění 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.

PROGRAM NA KVĚTEN:

3. května od 17.00 do 19.30 hod.
Workshop: ZÁKLADY MACRAMÉ 

V květnu se budeme dále 
zdokonalovat v drhání. 
Naučíme se kroužkovací 
uzel a začneme vytvářet 
složitější vzory, které 
využijeme na náramek, 
náhrdelník nebo náušni-
ce. Nebo na cokoliv podle 
vaší fantazie. 

Vstupné je zdarma, platí se podle počtu a druhu hotových 
výrobků.

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

26. května od 18.30 do 21.00 hod. 
Seminář: DOPŘÁT SI RADOST
Dost často máme pocit, že všechno musíme zvládnout a zvlášť 
ženy neustále pečují o děti, rodinu a zapomínají na sebe. Na to, 
abychom prošli náročným obdobím, potřebujeme mít dostatek 
energie, doplňovat zdroje, a hlavně umět si dopřát radost. Někdy 
to není úplně jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Sice 
víme, že se máme mít rádi, ale něco tomu brání.

V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, 
meditace, hudby a pohybu. Netrapte se, že neumíte malovat - 
nezáleží na výsledku, ale na prožitku. 

Seminář vede Ing. Maria Půrová 
Rezervace na telefonu: 777 570 756. 
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DEKORACE PRO DOMOV – DŘEVĚNÁ TRUHLA
V sobotu 14. 5. od 9.00 do 14.00 hod. u nás proběhne dílnička, 
kde si můžete vyrobit krásnou dekoraci do vašeho domova. Bu-
deme vyrábět truhly pomocí techniky Mix media, kde se míchají 
různé materiály. Můžete vyzkoušet například akrylové barvy, 3D 
pasty, šablony, vosky a spoustu dalšího. V průběhu dílniček si 
ukážeme všechny postupy a potom je společně v praxi vyzkoušíme. 
Na konci dílničky si odnesete krásnou truhlu – kouzelnou skříň-
ku, která bude podle vašich představ. Cena akce je 410 Kč + truhla. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím našich webových stránek: 
ddm-hp.cz.

VYSTOUPENÍ TANEČNÍCH KROUŽKŮ DDM 

V pátek 8. 4. jsme se s dětmi z tanečních kroužků Hip hop, 
Mažoretky a Barbie zúčastnili veletrhu For Kids v pražských 
Letňanech. Po dlouhé době měly děti možnost vystoupit na pódiu 
před publikem a myslíme si, že si to patřičně užily. Sklidily velký 
úspěch od návštěvníků veletrhu i rodičů. Dětem gratulujeme 
a lektorce tance děkujeme. 

DEN DĚTÍ – SOBOTA 28. KVĚTNA 
Po dlouhé pauze jsme pro vás opět mohli připravit Den dětí 
v Horních Počernicích. Letošní téma bude Letem světem. 
Přijďte si užít odpoledne plné zábavy od 13.00 do 17.00 hod. 
Akce se jako v předešlých letech uskuteční na travnatém plácku 
u konečné zastávky autobusu 223 v Horních Počernicích. Těšit 
se můžete na vystoupení dětí z kroužků, bungee trampolíny, 
horolezeckou a boulderingovou stěnu, čtyřkolky, malování 
na obličej, pohádkovou stezku, stanoviště s úkoly, skákací hrad 
a mobilní planetárium se zábavně-vzdělávacím programem. 
Celá akce je pro vás připravena zdarma.

CYKLOVÝLETY
Otevíráme pro vás sezonu sobotních cyklovýletů v okolí Prahy, 
či singltreky v delších vzdálenostech od Prahy s dojezdem.
Termíny: 30. 4., 7. 5., 21. 5., 18. 6. 

Přihlásit se můžete prostřednictvím našich webových strá-
nek: ddm-hp.cz.

DEN ICT A MA – 22. 5. 
V tomto měsíci jsme si pro vás také připravili akci s názvem Den 
ICT technologií. Proběhne v sobotu 22. 5. od 13.00 do 17.00 
hodin přímo v budově DDM (Ratibořická 1899/32, Praha 20). 
Akce je uzpůsobena začátečníkům i pokročilým v ICT technolo-
giích. Můžete se těšit na představení některých kroužků z oddě-
lení Informačních technologií ve formě workshopů. Konkrétně se 
bude jednat o workshopy Hravá matematika (Bc. Ondřej Havel), 
iPad jako nástroj vizualizace (Bc. Markéta Burianová), Robo-
tické závody (Mgr. Jan Podzimek), První webová stránka (Sára 
Rosecká), Fotokoutek (Jana Lubojacká). Během akce si budete 
moci zahrát hry naprogramované účastníky našich IT kroužků. 
V průběhu akce bude možné zapsat se do kroužků informatiky 
na školní rok 2022/23. Vstupné na akci činí 50 Kč. Pokud je vaše 
dítě nadšencem do ICT technologií, neváhejte a přijďte!

TURISŤÁK – 7. 5.  
Vydejte se s námi na turistickou výpravu! Tentokrát navští-
víme přírodní památku Modřanskou rokli, kudy vede naučná 
stezka. Na výlet se vydáme v sobotu 7. 5. Přihlášení a další po-
drobnosti naleznete na našich webových stránkách: ddm-hp.cz.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 30. 5. do 3. 6. zveme všechny na týden otevřených dveří 
v našem DDM. 

Přijďte se k nám podívat přímo do výuky kteréhokoliv 
z kroužků. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník 
kroužku. Snáze si poté vyberete ten vhodný pro vaše děti, nebo 
i pro sebe na následující školní rok. Prosíme o respektování 
začátku a konce výuky.

ZÁPISY DO KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Od 23. 5. do 29. 5. se budou moci zájemci přednostně při-
hlásit do kroužků na příští rok. Bude možné se přihlásit jen 
do kroužků, které již navštěvují a chtěli by je navštěvovat i příští 
rok, nebo do těch s navazující pokročilostí.
Od 30. 5. 2022 budou otevřené zápisy pro všechny zájemce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím našich webových strá-
nek: ddm-hp.cz.

VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

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



s sebou, co je to porodní přání, jak si lze 
pomoci od bolesti nebo jak může být tatí-
nek oporou? Seminář je v rámci Světové-
ho týdne respektu k porodu.

Lektorka: Zuzana Dubová
Dotovaná cena: 100 Kč

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete
nerušeně pracovat, zatímco se vám profe-
sionální 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, 
studio na konzultace či terapie a vybavení 
(notebook, tiskárna, šicí stroj, overlock).

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

Za dotované ceny vám pomůžeme najít pra-
covní uplatnění, získat potřebné informace 
a znalosti nebo vyřešit aktuální situaci. 

Naši konzultanti: psycholožka, koučka, 
dula, účetní, personalistka, specialistka 
marketingu a PR, IT specialista, logope-
dická asistentka, výživová poradkyně.

Cena: 200 Kč/hod. včetně hlídání dětí
(dotovanou cenu můžeme poskytnout 
těhotným, rodičům nezletilého dítěte 
a seniorům)
Více informací u Zuzky: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz

COWORKING*

KONZULTAČNÍ CENTRUM*

Lektorka: Lucie Horešovská Chrástecká 
Cena: 100 Kč/rodina nebo permice + 20 Kč

DOPOLEDNE S JÓGOU  
PRO MÁMY A DĚTI
23. 5. od 10.00 do 12.00 hod.  
(jóga od 10.00 do 10.45 hod.)

Tentokrát si zacvičíme společně s dětmi 
párovou jógu, u které se zapotíte a nasmě-
jete zároveň. Vhodné pro děti od 1 roku.

Lektorka: D. Križeková
Cena: 100 Kč/rodina nebo permice + 20 Kč

KERAMICKÁ PLACHETNICE
17. 5. od 18.00 do 19.30 hod.

Přijďte na další keramický podvečer a vy-
robte si domů krásnou dekoraci.
Nehodí se vám termín? Nebo hledáte 
originální dárek, který potěší? 
Stačí se pouze přihlásit, zaplatit a vyzved-
nout si hlínu s podrobným návodem u nás 
v Mumraji. Poté přinesete hotový výrobek 
zpět. My vám ho nabarvíme a vypálíme.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

LÉTAJÍCÍ JÓGA – workshopy pro 
všechny
20. 5. od 17.00 do 19.15 hod.
21. 5. od 9.30 do 12.00 hod.

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

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

NAJDĚTE ŠTĚSTÍ DOMA I V PRÁCI*
10. 5. od 19.00 do 22.00 hod.

Na semináři využijeme poznatky z vý-
zkumů pozitivních psychologů a spolu si 
natrénujeme jak redukovat stres a upev-
ňovat pocity štěstí.

Lektorka: Hana Salačová Svobodová
Dotovaná cena: 100 Kč

POROD A VŠE KOLEM*
19. 5. od 19.00 do 22.00 hod.

Povídání s certifikovanou dulou. Víte, kdy 
vyrazit do porodnice, co mít nachystáno 

AKCE PRO CELOU RODINU

SEMINÁŘE*

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,

krásné počasí nás vytáhlo ven. Rády se tedy 
s vámi uvidíme nejen u nás v Mumraji, 
ale i na počernických akcích. Příprava 
naší největší akce Pohádkový les je v plném 
proudu. Jedno stanoviště si pro vás připraví 
i sousedé z Ukrajiny.

Hana Holá a Barbora Zálohová  
vedení Mumraje z. s.

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

 

MUMRAJ
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DOBROČINNÝ 
BAZAR 
13. 5. od 10.00 do 18.00 hod.

Příjem věcí:
st 11. 5. 8.00–14.00 hod.
čt  12. 5. 8.00–14.00 hod.  

a 17.00–20.00 hod.

Věnujte nám věci na prodej:
• letní dětské i dospělé oblečení
• dětské boty
• hračky a sportovní potřeby
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•  Věci, prosíme, jen v dobrém stavu.
• Nakupte za symbolické ceny.
• Prodej občerstvení.
•  Podpoříte tím provoz Mumraje 

a uprchlíky z Ukrajiny, kteří si mohou 
vybrat vše potřebné zdarma.

1.–5. 8. od 7.30 do 17.00 hod.

Pro děti 3,5–6 let. Děti čeká týden plný 
her, zábavy a tvoření. Na konci týdne 
bude karneval s cestou za pokladem. Sou-
rozenci vítáni.

Cena: 3 100 Kč (v ceně celodenní strava)

DOPOLEDNE S POVÍDÁNÍM 
O SPÁNKU
11. 5. od 10.00 do 12.00 hod.  
(povídání od 10.00 do 11.00 hod.)

Máte doma děti, se kterými řešíte časté 
noční buzení, dlouhé uspávání, apod.? 
Přijďte si popovídat s Lucií, která ví, 
o čem je řeč.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÁ  
ŠKOLIČKA

HRAVÁ HERNA*
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Ve úterý 22. března proběhlo v Divadle Horní Počernice pod 
záštitou Skautského střediska Oheň benefiční představení Kráska 
a zvíře. Veškerý výtěžek z představení šel na podporu stavby naší 
nové klubovny, o kterou již dlouhou dobu usilujeme a díky vaší 
podpoře se náš sen o novém prostoru pro naši činnost začíná čím 
dál více blížit realitě, z čehož máme neskutečnou radost.
Tento dnes již kultovní příběh o pýše, 
pomíjivosti krásy a lásce si pro nás 
v originálním nastudování pod taktovkou 
talentované Magdalény Máji Klímové, 
mimochodem také vedoucí našeho oddílu 
světlušek - Ignis, připravil divadelní sou-
bor Maják. Tento poměrně čerstvě vzniklý 
soubor je z velké části tvořen právě 
mladými členy našeho střediska, na které 
jsme samozřejmě patřičně hrdí.

Samotné představení se neslo v pří-
jemném a uvolněném duchu. Po krátkém 
úvodu režisérky se na jevišti objevilo i he-
recké osazenstvo, které za živého hudeb-
ního doprovodu během celého vystoupení 
dokazovalo, co v nich je. V téměř zaplně-
ném divadle se během představení, plného 
hudby a humoru, často ozýval smích. 
A to jak z dětské, tak i dospělé části 
obecenstva. Herecký ansámbl se na konci 
dokonce dočkal ovací ve stoje, které jen 
potvrzují, jaké mělo vystoupení úspěch.

Po představení se většina účastníku shro-
máždila ve foyer, kde si, pokud nespěcha-
li, mohli navzájem sdělit své dojmy nebo 
popovídat s herci. Byla zde také možnost 
prohlédnout si studii a další podklady, 
které zatím k projektu naší nové klubovny 
vznikly.

U východu z divadla byla vytvořena 
decentní pieta za oběti z divadla v Ma-
riupolu, které sloužilo jako úkryt a kde 
po jeho bezohledném bombardování za-
hynulo mnoho nevinných civilistů včetně 
dětí. Před naším divadlem byl namalován 
nápis дети (rusky děti). Obdobný tomu 
velkému, který byl původně namalován 
právě před zmíněným mariupolským diva-
dlem, ve snaze dát vědět ruským pilotům, 
kdo se v úkrytu nachází a zabránit tak 
tragédii. To se ale, jak již víme, bohu-
žel nepodařilo. Návštěvníci představení 
mohli nosit k tomuto nápisu zapálené 
svíčky a vyjádřit tak lítost nad oběťmi 

bombardování a také podporu celé, touto 
dobou velmi těžce zkoušené, Ukrajině. 
Podobné piety tento večer probíhaly 
téměř před každým divadlem po celém 
světě. Poté se většina účastníků začala 
pomalu rozcházet do svých domovů.

Divadelní soubor Maják má v blízké 
době naplánované další reprízy tohoto 
představení. Pokud jste tedy akci propásli, 
budete mít ještě šanci to napravit. Může-
me jen doporučit.

Celá akce se moc povedla. Na transpa-
rentní účet se nám podařilo vybrat přes 
22 000 Kč, z čehož máme obrovskou ra-
dost. Rádi bychom tedy touto cestou moc 
poděkovali našemu divadelnímu souboru, 
a hlavně také všem, kteří na představe-
ní dorazili a touto cestou nás podpořili. 
Neskutečně si toho vážíme!

Za středisko Oheň:  
Tobiáš Wágner

NEZISKOVKY

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ 
– KRÁSKA A ZVÍŘE



28 | 29

NEZISKOVKY

Letošní zima se poprvé v Počernicích 
zaháněla tradičně. Na smrtnou 
neděli se vydal průvod s Moranou, 
symbolizující zimu, k rybníku Eliška.

Dětský sbor Rokytka doprovodil průvod lidovými písněmi, 
divadelní ochotníci říkadly a Sbor dobrovolných hasičů Moranu 
zapálil a utopil. Hry a dílny pro děti přichystaly ženy z Hry 
pro skřítky s hasiči a spolkem Molechet. Za mrazivého počasí 
se rozloučilo se zimou mnoho sousedů a příchodu jara už nic 
nebrání. Věříme, že tuto novou tradici si v Počernicích udržíme 
i v dalších letech.

Děkujeme partnerům a MČ Praha 20 za spolupráci.

Šárka Hastrmanová, Hry se skřítky
Foto: Jan Hasse

VYNÁŠENÍ MORANY Z HORNÍCH POČERNIC
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POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů 
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.
KASAŘ AMATÉR  
ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

Bylo dosti nevlídné lednové odpoledne roku 
1933. Známý pražský detektiv Zdeněk Bub-
ník seděl ve své kanceláři soukromé detek-
tivní firmy, kterou v roce 1929 po odchodu 
od pražské policie založil. Přemýšlel o pří-
padu vyloupeného trezoru firmy Teerag 
v Horních Počernicích. Neměl rád dlouho 
nedořešené případy a hlavně si zakládal 
na tom, že vždy pachatele dopadl. Proto 
platil u pražské policie za nejschopnější-
ho policejního komisaře, což mu mnoho 
kolegů závidělo a byl postrachem pražské 
galerky. To bylo i důvodem jeho odchodu 
od policie a založení vlastní detektivní 
kanceláře. S pražskou policií však i nadále 
spolupracoval a pomáhal vždy všude tam, 
kde policie byla bezradná. A to se týkalo 
i případu vyloupeného trezoru ve firmě 
Teerag. Do Horních Počernic ho zavolali 
v pondělí 26. 12. 1932. Na místě již byli de-
tektivové pražské kriminálky, se kterými se 
Bubník znal a vysvětlili mu situaci. Firma 
Teerag byla nově postavená firma na výrobu 
asfaltu a lepenky. Nebyla celá dostavěna, 
takže tam ještě pracovala řada soukromých 
stavebních firem, které byly vypláceny vždy 
koncem měsíce. Současně se vždy koncem 
měsíce vyplácely výplaty zaměstnancům. 
Právě 26. 12. byl den, kdy mělo ke všem 
výplatám dojít. Protože to bylo v pondělí, 
tak většinou účetní firmy jezdil do banky 
pro peníze vždy ráno, během dne připravil 
výplaty a platby za provedené práce a od-
poledne se vyplácelo. Tentokrát tomu však 
bylo mimořádně jinak. Auto, které jinak 
vozilo účetního pro peníze, muselo již v ne-
děli odjet s ředitelem firmy do ústředí firmy 
v Německu, a proto nebylo v pondělí k dis-
pozici. Z těchto důvodů byly peníze dove-
zeny z banky již v pátek 23. 12. a uloženy 
do trezoru v pokladně. O této změně věděli 
pouze čtyři lidé. Účetní firmy Václav Krbec, 
ředitel Ing. Josef Bouda, řidič Karel Vopěn-
ka a sekretářka ředitele Božena Kuchařová. 
Do trezoru bylo uloženo 68 600 Kč a byla 
v něm i příruční pokladna na drobné vydá-
ní, ve které bylo 2 850 Kč. V pondělí ráno 
po příchodu do práce byl trezor rozřezaný 
a vyloupený. Bubník pečlivě prohlédl místo 
činu i celou budovu a zjistil, že pachatel 
vnikl do budovy postranním okénkem 
na schodiště, které bylo zřejmě špatně 
zavřeno, nebo nebylo zavřeno vůbec. Dostal 

se do prvního patra, kde pajcrem vylomil 
dveře do kanceláře pokladny. Bubník si 
potom dlouho prohlížel rozřezaný trezor. 
Protože znal dokonale všechny pražské 
kasaře, ale především znal jejich metody 
práce a postupy jak se do kasy nabourávali, 
nebylo pro něj až tak těžké poznat, kdo by 
mohl být asi pachatelem. Kasa byla roztrže-
na kolem zámku a potom odvrtaným zám-
kem otevřena.Pasoval mu k tomu známý 
pražský kasař Rudolf Vosátka. Při důkladné 
prohlídce celé místnosti pokladny byl 
objeven dlouhý sekáč, který pachatel použil 
při prosekávání předvrtaných děr. Sekáč byl 
zapadlý v prostoru pod pokladnou, která 
byla na nízkých nožičkách. Sekáč byl vy-
roben z kvalitní kladenské oceli, ale hlavně 
měl na sobě značku v podobě obrysu ptáka. 
Tyto značky si dávali na vyrobené nástroje 
kasaři. Nářadí bylo pro kasaře nesmírně 
cenné a nikdy by ho nepůjčili. Někteří 
kasaři měli i speciálně upravené přípravky, 
které chránili jako velkou vzácnost. Značka 
na nářadí většinou znamenala symbol kasa-
ře. Nic jiného se v místnosti pokladny, ani 
jinde, kudy musel pachatel projít, nenašlo. 
Žádné stopy, otisky, nebo něco podobného. 
Jen ten sekáč, na který pachatel v zápalu 
práce zapomněl, že jej zřejmě odkopl pod 
trezor. A tak Bubník seděl ve své kanceláři, 
díval se na sekáč před sebou a na fografie 
vyloupené kasy a přemýšlel. Jeho původní 
podezření, že podle způsobu otevření kasy 
by mohl být pachatelem Rudolf Vosátka, se 
nepotvrdilo. Zjistil totiž, že Vosátka si ještě 
odbývá osmiletý trest na Pankráci. A také 
označení nářadí mu k němu nesedělo. 
Jako jediné vodítko měl tedy nalezený 
sekáč a čtyři podezřelé, kteří o peně-
zích věděli. Naprosto vyloučil na základě 
svých mnohaletých zkušeností, že by to 
byl některý z nich osobně. Zbývalo tedy 
jediné. Prověřovat jejich známé, kamará-
dy a vůbec všechny osoby, se kterými se 
stýkali. Po týdnu mu detektivové nemohli 
říci nic, co by je zavedlo na stopu pachatele. 
Bubník se tedy rozhodl znovu se vypravit 
do Počernic a zkusit hledat, jak říkal, mezi 
lidem obecným. A jak to tak u něj často 
bylo, pomohla mu náhoda a současně jeho 
mimořádný pozorovací talent. Po pro-
hlídce továrny a blízkého okolí mu ředitel 
nabídl, že ho řidič zaveze na oběd do ho-
telu Čelikovský. Bubník si sedl do vozu, 
a požádal řidiče, aby ho trochu provezl 
po Počernicích, o nichž donedávna nevěděl 

vůbec nic. Rozjeli se tedy nejdříve po hlavní 
Masarykově třídě, kde bylo nejvíce obchodů 
a živností. Po pár minutách jízdy upoutal 
Bubníka jeden vývěsní štít. Označení firmy 
„Zámečník Bohumil Vrabec“, ale hlavně 
u toho obrys ptáka, což měl být asi vrabec. 
Ten vypadal přesně jako značka na sekáči. 
Navíc je to zámečník a tedy má všechny 
předpoklady k tomu, udělat kasu. Bub-
ník věděl, že nesmí Vrabce hned vyplašit, 
protože zatím nemá žádné důkazy a nale-
zený sekáč mu nikdo nevezme jako důkaz. 
Po obědě se nechal zavézt do své kanceláře 
a svolal si detektivy na poradu. Předtím ještě 
v policejních záznamech zjistil, že Vrabec byl 
zavřený 5 let na Pankráci a shodou okolností 
seděl rok a půl v cele společně s Vosátkou. 
Tady zřejmě získal vědomosti, jak na kasu 
a Vosátka mu zřejmě byl dobrým učitelem. 
Po týdnu sledování Vrabce bylo jasné, jak 
ke krádeži peněz došlo. V průběhu nepře-
tržitého sledování domu a dílny Vrabce ho 
jednoho dne večer navštívila účetní Božena 
Kuchařová a zůstala až do rána. Ráno již 
byl Bubník se svými kolegy a policisty 
připraven před domem. Jakmile Kuchařová 
vyšla, tak byla zadržena a policisté následně 
vstoupili do domu, protože Kuchařová měla 
i svoje klíče od domu. Vrabec ležel ještě 
v posteli a byl tak překvapený, že nestačil 
ani vykoktat pořádně své jméno. Když mu 
Bubník ukázal sekáč s jeho značkou, tak 
se rozklepal a vše přiznal. O jeho vztahu 
s Kuchařovou nikdo nevěděl. Scházeli se 
tajně a na vchod jeho domu nebylo téměř 
odnikud ze sousedství vidět. Navíc od krá-
deže spolu nebyli vůbec. Dnešní noc byla 
po třech týdnech první. Vrabec se přiznal, 
že kasa v Teeragu byla jeho první a že mu 
dala hrozně práce. K ránu myslel, že už to 
nestihne a bude muset zmizet bez peněz. 
Proto tak spěchal, že si odkopnutého sekáče 
nevšimnul. Nakonec se mu to podařilo. 
Bubník jen musel konstatovat, že na kasaře 
amatéra to nebyl špatný výkon. Kuchařová 
se přiznala, že nechala okénko v přízemí 
jen přivřené, když odcházela z budovy jako 
poslední.

A výsledek? Bubník opět slavil úspěch. 
Vrabec dostal čtyři roky, protože většina 
peněz se u něj našla doma a Kuchařová 
za spoluvinu dva roky. A tak se Horní Po-
černice objevily i v záznamech Bubníkovy 
detektivní kanceláře a pražské policie.

Jan Brunner
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Výročí 80 let atentátu na Heydricha se blíží  

Vážení čtenáři, je zcela na místě připomenout si blížící se 80. vý-
ročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Stalo 
se 27. května 1942 v Praze – Libni, v zatáčce poblíž Bulovky. 
Dnes byste již to místo neidentifikovali, i tady si doprava vynuti-
la zásadní změny. A tak k připomenutí statečnosti parašutistů 
mohou sloužit jen autentické dokumenty nebo filmová díla, kte-
rá se této události věnovala. Jistě bude v nejbližších dnech do-
statek příležitostí si onen hrdinský čin, ale i jeho krutou dohru, 
v Čechách připomenout. Zcela náhodou jsem před několika dny 
přijížděl k obci Nehvizdy a maje dostatek času, využil jsem po-
bídku místopisné značky s prostým textem Památník Anthro-
poid. A vydal jsem se směrem ku Praze. A po jednom kilometru 
jsem se ocitl na místě, kde stojí kamenný pískovcový pomník 
s textem: „Místo seskoku parašutistů rtm. Jozefa Gabčíka a rtm. 
Jana Kubiše, rok 1941.” Přečetl jsem si i poučný text na infor-
mační desce vedle památníku. A pak jsem na pietním místě jen 
tak postál a zamýšlel jsem se nad souvislostmi, které se v dnešní 
nepochopitelné a neuvěřitelné situaci na  Ukrajině jako jistá 
paralela nabízejí. A to zvláště ze dvou důvodů. I když je hrdinský 
čin několika parašutistů, z nichž jen dva nakonec akt připravený 
exilovou vládou v Londýně úspěšně završili, těžko srovnatelný se 
současným hrdinským bojem ukrajinského lidu proti ruskému 
agresorovi, silnější vjem vyvolává srovnatelná a naplněná touha 
odstranit nenáviděného nacistu s troufalými úvahami, kterak se 
zbavit psychopatického agresora, který neuznává ani mezinárod-
ní práva. Od pomníku jsem po několika minutách odcházel se 
zaťatými pěstmi. Ano, od atentátu na Heydricha brzy uplyne 80 
let. Historii už nikdo nezmění. A já vám ani teď nechci podsou-
vat orwelovské vidění světa v nejbliších desetiletích. Ale jak se 
skutečně vyvine situace na Ukrajině, to si odhadnout dovolí má-
lokdo. Nezbývá než věřit, že téměř celý svět v neobyčejné jednotě 
svůj vliv i vůli uplatní a boj o Ukrajinu skončí bez dalších obětí 
i nedozírných škod. A i my v Horních Počernicích připomeň-
me si sílu tehdejšího odporu proti nacistickým krutovládcům. 
Postůjte take u památníku obětí nacismu v centru obce i u vily, 
kde žila rodina Khodlových, umučených v Mauthausenu v roce 
1942. I do Nehvizd není cesta dlouhá, stačí použít autobus 
MHD a po pár minutách jízdy se z centra obce vydáte na jih, 
za mostem přes dálnici odbočíte doprava a po chvíli stanete před 
památníkem Anthropoid. A budete číst a bdít.

Ivan Liška,  
občan

Hotel Kachna

Rád bych upozornil na asi osmiletou aktivitu místních obyvatel 
Svépravic, kteří letos své snažení opravdu vyšperkovali. Na malé 
ploše vodní nádrže - tzv. Staráku vždy zjara umístí vodnímu 
ptactvu mobilní hnízdiště, označované jako Hotel Kachna. Je 
to hlavně z toho důvodu, že vodní plocha nemá přirozené břehy, 
které by byly pro ptactvo přívětivé. Hotel je ukotven ocelovými 
tyčemi do dna a vlastní instalace je docela logistická operace. 
Plavidlem je třeba objekt dopravit na místo určení doprostřed 
vodní plochy a kotvení je třeba ustálit a přidržovat dvěma lany 
z protilehlých břehů. Jak vyplývá z přiložené fotografie, letos 
hotel povýšil nejen kvalitativně, ale i objemově, a tak čtyřhvěz-
dičkovou ubytovnu musel umístit na vodní hladinu jeřáb.

Děkuji všem, kteří se na kachním projektu již tak dlouho 
podílejí.

Vladimír Hošek, občan

DOPISY  
ČTENÁŘŮ

DOPISY ČTENÁŘŮ

Nová lavička na Baroňáku zve k posezení, děkujeme!

Kopec Baroňák je cílem procházek většiny z nás. Klidné a tiché 
místo, jen posedět nebylo kde. Dnes už tomu tak není a na sa-
mém vrcholu u Památníku padlých z první světové války byla 
v březnu umístěna nová lavička. Vyrobili ji pracovníci našeho 
Místního hospodářství, a tak jako již v minulosti, použili dřevo 
z padlých počernických stromů.

Děkuji nejen za šetrný a rozumný přístup k využití vykácených 
dřevin, ale i krásné pozdravy jara, které jsou v tomto období 
vidět v Počernicích na každém kroku! 

Jana Hájková, občan

INZERCE
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ  
ZUŠ V SOUTĚŽÍCH
VE DNECH 31. 3. A 1. 4. 2022 SE KONALO KRAJSKÉ KOLO  
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU.
Viktorie Vítková z pěvecké třídy Marie Sedlákové získala Čestné 
uznání I. stupně ve III. kategorii. 

Žákyně z pěvecké třídy Šárky Mistrové získaly tato ocenění: Cecílie 
Zemanová - 2. cena v I. kategorii, Nela Nahodilová - 1. cena ve III. 
kategorii, Adina Réva Králová - 2. cena ve IV. kategorii, Šárka Filipská 
- 2. cena v V. kategorii, Julie Thea Kmentová - 2. cena v VI. kate-
gorii, Josefína Vojtěchová - 2. cena v VI. kategorii, Eliška Burianová 
- 3. cena v VII. kategorii, Ema Krupičková - 2. cena v VII. kategorii, 
Amálie Motošická - 1. cena v VII. kategorii a Eva Chlebková získala 
v VII. kategorii 1. cenu s postupem do celostátního kola soutěž, které 
se koná 29. 4. až 1. 5. 2022 v ZUŠ Turnov.

Vyučujícím Šárce Mistrové a Marii Sedlákové děkujeme za skvělou 
přípravu a Martině Hudáčekové, Veronice Bonk a Danielu Kapustovi 
děkujeme za skvělý klavírní doprovod.

V PÁTEK 1. DUBNA SE KONALA SOUTĚŽ V SÓLOVÉ A KOMORNÍ 
HŘE NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE LITVÍNOVSKÉ  
DŘEVOHRANÍ.
Kateřina Půrová z hobojové třídy Kláry Vavřínové získala čestné uzná-
ní v V. kategorii.

Žáci ze saxofonové třídy Pavla Fiedlera získali tato ocenění:  
Beáta Romanovská - 2. cena ve IV. kategorii, Matyáš Hanzl - 2. cena 
v V. kategorii, Kristian Strkula - 1. cena v V. kategorii, Jiří Koudelka - 
2. cena v VI. kategorii, Damián Koucký - 1. cena v VI. kategorii a sa-
xofonové kvarteto The Different Ones získalo 1. cenu ve IV. kategorii.

Všem soutěžícím gratulujeme k úspěchu! Vyučujícím Kláře Vavříno-
vé a Pavlu Fiedlerovi děkujeme za výbornou přípravu. Jitce Urbánkové 
děkujeme za skvělý klavírní doprovod.

VE DNECH 6. AŽ 8. 4. SE KONALO KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ 
SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE.
Žáci Lucie Rapčákové získali: Martina Bezpalcová 2. cenu v VII. 
kategorii ve hře na lesní roh, Tomáš Knobloch 2. cenu v X. kategorii 
ve hře na lesní roh.

Žákyně Jiřího Břicháče Eliška Bechná získala 3. cenu v IX. kategorii 
ve hře na trombon. 

Žáci Jana Triebenekla získali: Filip Lukeš 1. cenu ve IV. kategorii 
ve hře na tenor, Jan Bouda 1. cenu v V. kategorii ve hře na tenor, Ma-
těj Bujalka 1. cenu s postupem do celostátního kola v VIII. kategorii 
ve hře na tenor a Michal Sál 1. cenu v XI. kategorii ve hře na tubu. 
MgA. Jan Triebenekl získal zvláštní cenu poroty za pedagogickou 
práci.

Žáci Jany Boškové získali: Johan Kubeš 3. cenu ve II. kategorii ve hře 
na flétnu, Lilien Isabella Dittlová čestné uznání I. stupně ve IV. kate-
gorii ve hře na flétnu.

Žáci Romana Kudly získali: Lenka Míková 2. cenu v VI. kategorii 
ve hře na klarinet, Timofej Golev 1. cenu v VIII. kategorii ve hře 
na klarinet.

Žáci Zuzany Leimer získali: Gréta Čumpelíková 1. cenu v V. kategorii 

ve hře na flétnu, Anna Vosecká 1. cenu v XI. kategorii 
ve hře na flétnu, David Kalenda 2. cenu v XI. kategorii 
ve hře na flétnu.

MgA. Zuzana Leimer získala zvláštní cenu poroty 
za pedagogickou práci.

Žákyně Kláry Vavřínové Kateřina Půrová získala 1. cenu 
v VIII. kategorii ve hře na hoboj.

Žáci Pavla Fiedlera získali:
Beáta Romanovská 1. cenu v V. kategorii ve hře na sa-
xofon, Matyáš Hanzl 2. cenu v VII. kategorii ve hře 
na saxofon, Timofej Golev 1. cenu v VIII. kategorii ve hře 
na saxofon, Jiří Koudelka 1. cenu v IX. kategorii ve hře 
na saxofon a Damián Koucký v IX. kategorii 1. cenu s po-
stupem do celostátního kola.

Žáci Matěje Trojana získali:
Vojtěch Jeřábek 2. cenu v VI. kategorii ve hře na saxofon 
a Štěpán Vincenc 2. cenu v IX. kategorii ve hře na saxo-
fon.

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM GRATULUJEME K ÚSPĚCHU!
Vyučujícím Lucii Rapčákové, Jiřímu Břicháčovi, Janu 
Triebeneklovi, Janě Boškové, Romanu Kudlovi, Zuzaně 
Leimer, Kláře Vavřínové, Pavlu Fiedlerovi a Matěji Tro-
janovi děkujeme za výbornou přípravu. Jiřině Peterkové, 
Václavu Mlčochovi, Naděždě Golubničaji, Petře Kolátoro-
vé, Jitce Zábranové, Jitce Urbánkové a Martě Čermákové 
děkujeme za skvělý klavírní doprovod a Michalu Strakovi 
za výborný kytarový doprovod.

Libor Zíka, ZUŠ

ŠKOLY
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Koncert žáků flétnové třídy  
Katrin Triebeneklové

 út 3. 5. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert žáků třídy bicích nástrojů  
Jiřího Veselého

 st 4. 5. Sál ZUŠ od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy  
Petry Kolátorové

 po 9. 5. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert absolventky klavírní třídy  
Iriny Likiny

  út 10. 5. Galerie 14 – Černý Most 
od 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy  
Jany Boškové

 út 10. 5. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy  
Martiny Müllerové

 st 11. 5. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert žáků kytarové třídy  
Michala Straky

 st 11. 5. Sál ZUŠ od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy  
Jitky Zábranové

 čt 12. 5. Chvalský zámek  
od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy  
Veroniky Bonk

  čt 12. 5. Galerie 14 – Černý Most 
od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy  
Jiřiny Peterkové

  po 16. 5. Galerie 14 – Černý Most 
od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy  
Naděždy Golubničaji

 pá 16. 5. Sál ZUŠ od 19.15 hod.

Koncert žáků klavírní třídy  
Marty Čermákové

 st 18. 5. Sál ZUŠ od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírního oddělení
 čt 19. 5. Galerie 14 – Černý Most 

od 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy  
Kristiana Vacka

  čt 19. 5. Sál ZŠ Generála Janouška 
od 18.00 hod.

Koncert žáků kytarové třídy  
Vojtěcha Owsianky

 pá 20. 5. Sál ZUŠ od 17.00 hod.

Koncert absolventů klavírní třídy  
Iriny Likiny

  po 23. 5. Galerie 14 – Černý Most 
od 18.00 hod.

Autorský večer
  čt 26. 5. Galerie 14 – Černý Most 
od 18.00 hod.

XV. ročník Festivalu studentských 
orchestrů

  pá 27. 5. Divadlo Horní Počernice 
od 17.00 hod.

XV. ročník Festivalu studentských 
orchestrů

  so 28. 5. Chvalská stodola  
od 16.00 hod.

POZVÁNKA NA KONCERTY ZUŠ

zveme všechny současné i odrostlé Broučky (může jim být i 25 let!)
 k přátelskému setkání na školkové zahradě,

začátek v 17.00 hodin.

Svatojánský 
SLET BROUČKŮ
pořádaný ke 20. výročí založení křesťanské třídy v MŠ Chodovická

V pátek 24. 6. na svátek sv. Jana

Prosíme, registrujte se na email: svatojansky.slet.broucku@gmail.com.
V červnu vám zašleme podrobnější informace.

   Na všechny se moc těšíme!  Vaše učitelky
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

UDÁLOSTI NA FZŠ CHODOVICKÁ
Konec března na naší škole rozhodně nebyl 
nudný a nesl se ve znamení mnoha akcí.

Pondělí 21. 3. přineslo heslo: „Na každou 
nožku, jinou ponožku.“ Děti i učitelé 
přišli do školy s různými ponožkami 
na nohou a zapojili se tak do osvěty Dne 
Downova syndromu.  

Následovalo pondělí 28. 3., výročí 
narození J. A. Komenského, tedy Den 
učitelů. Žáci mohli svým oblíbeným uči-
telům napsat vzkazy (které pak vhazovali 
do boxu) a lepit oblíbené hlášky učitelů 
na dveře studovny. Milé vzkazy potěšily, 
hlášky pobavily.

V průběhu posledního březnového 
týdne žáci 8. A absolvovali akci, která 
vyzkoušela nejen jejich mozkové závity, 
ale i spolupráci – vydali se na „únikovku“. 
Tato akce se dětem moc líbila a všem 
do jednoho se nakonec uniknout povedlo.

První dubnový den se nesl v duchu 
pyžamové party. Žáci i někteří učitelé 
se opravdu předvedli v těch nejlepších 
modelech a nechyběly ani polštářky a jiné 
rekvizity - třeba spacáky. A jelikož se 
jednalo o den aprílový, neobešel se tento 
den bez typických žertíků. Nezbývá než 
konstatovat, že se tento den nenudil 
opravdu nikdo. 

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ  
Z FZŠ CHODOVICKÁ 

McDonalds Cup kategorie A  
1. - 3. třídy (21. 3.)
Naše malé hvězdičky předvedly neuvě-
řitelné výkony a s velkým přehledem 

postoupily do dalšího kola, které se bude 
hrát během května na Pražačce. Gratu-
lujeme. 

MCDONALDS CUP KATEGORIE B  
4. - 5. třídy (23. 3.)
Náš starší tým hrál velice dobře. Bohužel 
v posledním zápase o přímý postup byl 
poražen a musel brát 2. místo v turnaji. 
I tak je to vynikající výsledek. 

KRAJSKÉ KOLO VE ŠPLHU (23. 3.)
Chodovičtí šplhounci vyrazili bojovat 
o rychlé časy s jinými pražskými škola-
mi. Děvčata měla skvělé výkony na tyči, 
mladší chlapci na laně s přírazem a starší 
na laně bez přírazu. Obě smíšená družstva 
skončila na stupních vítězů, což je skvělý 
výsledek. Mladší soutěž vyhráli, starší 
skončili na 3. místě. 

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD ITÁLIE  
Aprica (20. 3. - 26. 3.)

Žáci 9. B vyrazili autobusem na pětiden-
ní lyžařský zájezd do Itálie, konkrétně 
do Aprici. Cesta byla velice dlouhá, ale 
hotel přímo u lanovky, krásné počasí 
a upravené sjezdovky nám to opravdu vy-
nahradily. Přivezli jsme si zpátky do Pra-
hy mnoho zážitků a budeme na tuto akci 
dlouho vzpomínat. Naše tachometry 
naměřily za 5 dní 232 km.  

Kolektiv učitelů FZŠ Chodovická

FZŠ CHODOVICKÁ

SEKUNDA  
V ZOO PRAHA V březnu vyjela naše třída 2. A do pražské ZOO. První 

částí programu byla komentovaná prohlídka, ve které 
jsme se dozvěděli zajímavé informace o chování ptáků. 
Tyto věci jsme si mohli ověřit pozorováním papouš-
ků, supů nebo tučňáků. Po prohlídce jsme se rozdělili 
do několika skupin a pan profesor dal každé skupině 
pracovní list s úkoly, které jsme měli splnit v časovém 
limitu. Úkoly se týkaly orientace v ZOO a zjišťování 
informací. Jako důkaz, že jsme nepodváděli, se členové 
skupin museli vyfotit na určených místech. Pak jsme 
měli doma vytvořit prezentaci, kam jsme zapsali vše, co 
jsme se dozvěděli, a dali tam již zmíněné fotografie. Ne-
víme, jak to vnímaly ostatní skupiny, ale nám se úkoly 
líbily, i když jsme ke konci trochu nestíhali. Přes den 
byla sice docela zima, ale krásně nám svítilo sluníčko. 
Moc děkujeme za obohacující výlet, protože jsme si ho 
všichni užili a klidně bychom si ho zopakovali.

 Linda Krátká a Zlata Pavlíčková, sekunda A
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SOUTĚŽ V HLÁSKOVÁNÍ  
V ZŠ STOLIŇSKÁ
Dne 7. března 2022 proběhla v ZŠ 
Stoliňská soutěž v anglickém 
hláskování. Akce se zúčastnili zájemci 
z řad žáků 3. a 4. ročníku.
Cílem soutěže bylo vyhláskovat během jedné minuty co nejvíce anglických slovíček. 
Žáci se poctivě připravovali, což se pozitivně projevilo na jejich výborných výkonech. 
Celkovými vítězi se stali Kája a Ricky ze 4. ročníku, kteří vyhláskovali úžasných 
27 slovíček za jednu minutu! Soutěžící přišli podpořit také jejich spolužáci a učitelé 
a všichni společně jsme si tuto událost pořádně užili.

Po vyhlášení výsledků byly účastníkům soutěže předány hodnotné ceny. Žáci do-
stali sladkou odměnu, záložky do knih a samozřejmě diplomy pro první tři místa.

Gratulujeme všem, kteří se do soutěže zapojili za jejich odvahu a sportovní nasaze-
ní. Už teď se těšíme na další soutěžní klání.

Miriama Korenčiaková, učitelka

PODĚKOVÁNÍ 
ODBORU MÍSTNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ

STŘÍPKY Z SOŠ

Velice bychom chtěli touto cestou poděkovat nejen 
Vojtěchu Šimáčkovi, ale všem zaměstnancům Odboru 
místního hospodářství za nádherně upravenou skalku 
v ulici Stoliňská. Nyní je skutečně radost se dívat. A že 
je na co se dívat! Jaro se na naší skalce přímo zrcadlí. 
Na dříve nevzhledném kousku mezi plotem a chodníkem 
vzniklo unikátní dílo. Zastávky kolemjdoucích jsou toho 
dokladem. Moc děkujeme. 

Žáci, zaměstnanci  
a vedení školy ZŠ Stoliňská  

Začátkem března navštívila skupina stu-
dentů v rámci projektu Erasmus+ FutE-
Ure Food město Pamplona ve Španělsku. 
Liceo Monjardín pro studenty připravilo 
mnoho aktivit, mimo jiné návštěvu místní 
univerzity nebo města San Sebastian, ale 
nejdůležitější byla práce na samotném 
projektu Culture and Sustainability spo-
lečně se studenty ze Španělska, Chor-
vatska a Švédska. Poslední den proběhla 
prezentace projektů a závěrečné vyhlášení 
vítězů.

I další projekt Global Goals Ambassa-
dors, do kterého jsme zapojeni, přešel 
z online formy do skutečné reality. Zabývá 
se cíli udržitelného rozvoje a šířením 
povědomí o nich. V jeho rámci odjelo pět 
studentek do italského Pesara, kde budou 

ZŠ STOLÍŇSKÁ

na projektu pracovat s kolegy z Finska, 
Španělska, Německa a hostitelské Itálie.

A do třetice Erasmus+. Přípravy 
na dlouhodobé praxe vrcholí, a tak se 
budoucí stážisté setkali na kurzu v Nové 
Vsi nad Nisou i s doprovodnými peda-
gogy. Program byl bohatý, od seznámení 
s dokumenty, plánování volného času, 
besedy o udržitelném cestování a životním 
stylu, po společné hry a seznamování mezi 
účastníky. Do Německa, Irska, Španěl-
ska, Francie a na Maltu se všichni vydají 
na začátku května.

Ve středu 30. března navštívil naši školu 
Mgr. Jan Jícha, aby nám slavnostně předal 
certifikát Fairtradová škola, o který naše 
škola usiluje dlouhou dobu. Akce proběh-
la za přítomnosti skupiny žáků, kteří se 

aktivně zapojovali do akcí na podporu fair 
trade, paní zástupkyně Flašíkové a vycho-
vatelek, které tento projekt odstartovaly.

Tentýž den jsme ve škole přivítali 
i Ing. Miroslava Kalouska, bývalého mini-
stra financí. Se studenty debatoval o sou-
časných ekonomických i společenských 
problémech. Všichni zúčastnění hodnotili 
besedu jako velmi podnětnou.

Nedávné historii se věnují studenti 
v rámci semináře Moderní dějiny. Ti se 
pod vedením Mgr. Kamenáře zúčastni-
li exkurze do tábora politických vězňů 
Vojna v Lešeticích u Příbrami. Nepříznivé 
počasí ještě podtrhlo pochmurnou atmo-
sféru tohoto místa.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU
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PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
Základní školu Ratibořická navštívily v rámci projektu Příběhy našich 
sousedů dvě dlouholeté přítelkyně – Jana Sůvová a Květa Valchářová. 
Každá se s dětmi podělila o svůj osobní příběh, společně nám pak  
dokázaly, jak nádherné může být přátelství.

Květa Valchářová 
Paní učitelku Květu Valchářovou asi není potřeba počernic-
kým občanům představovat. Rodačku z Horních Počernic, 
která dlouhá léta učila na Základní škole Ratibořická, mnozí 
dobře znáte. Vzpomínala s námi nejen na dětství prožité 
v Horních Počernicích, ale také na historické události, které 
její život poznamenaly – ať už to byla druhá světová válka, 
během níž se narodila nebo události roku 1968, které měly vliv 
i na její působení ve škole. 

Její příběh zaznamenal tým z 8. ročníku.

Proč jste si vybrali právě tuto osobnost pro zpracování příběhu?
David Janda: Vybrala nám ji paní učitelka.
Vojtěch Švec: Vybrala nám ji paní učitelka. Asi proto, že zde 
celý svůj život žije a chtěla nám o svém životě vyprávět.
Eliška Valková: Protože dlouhou dobu učila na naší škole a paní 
učitelka nám ji vybrala. 
Veronika Pištěková: Vybrali jsme si paní učitelku, protože dlou-
ho učila na naší škole a je velmi zajímavá osoba. 

Měli jste před prvním setkáním trému?
David Janda: Ne.
Vojtěch Švec: Ani ne.
Eliška Valková: Paní učitelku jsem znala, takže ne.
Veronika Pištěková: Já jsem trochu trému měla, ale zároveň 
jsem se hodně těšila, takže to bylo takové vyvážené.

Jak dlouho vám trvala příprava na rozhovor?
David Janda: Čekal bych asi dýl, moje odhady nebývají moc 
přesné, ale tak 15 hodin asi.
Vojtěch Švec: Myslím si, že to bylo tak 10 hodin.
Eliška Valková: Nedokážu si tipnout v hodinách, ale málo to nebylo.

Veronika Pištěková: Určitě to nedokážu tipnout v hodinách, 
ale pracovali jsme na tom pilně, takže určitě nám to nějaký čas 
zabralo. 

Co vás na vyprávění nejvíce zaujalo?
David Janda: Jak když nám vyprávěla, tak svůj příběh prožívala. 
Vojtěch Švec: Že si to všechno pamatovala do detailů. 
Eliška Valková: Že si vše pamatovala do detailů a vše prožívala, 
jakoby se to stalo včera. 
Veronika Pištěková: Celý příběh byl neskutečně zajímavý, ale 
nejvíce mě asi zaujalo, co se dělo v roce 1968 na naší škole. 

Vzali jste si z příběhu nějaké ponaučení?
David Janda: Ano, že nezáleží na tom, co dělám a co říkají 
ostatní, ale na tom, jestli mě to baví. 
Vojtěch Švec: Že nezáleží jenom na penězích. 
Eliška Valková: Že si máme vážit toho, že žijeme v době, kdy 
můžeme dělat prakticky cokoliv bez omezení. 
Veronika Pištěková: Určitě. Ať už je to o cestování, přátelích 
nebo o tom, že si máme vážit všeho, co máme. 



Jana Sůvová
Paní Jana Sůvová je výrazná postava Hornopočernického diva-
dla. Její vyprávění o prožitých událostech v roce 1948, nemož-
nosti studovat, práci u staveb silnic a železnic, bylo pro nás 
všechny velmi zajímavé. Celoživotní láskou je jí divadlo, které 
nejenže hraje, ale také i režíruje. Dodnes je pro ni divadlo 
náplní a velkou radostí života. 

Její příběh zaznamenal tým z 9. ročníku.

Proč jste si vybraly právě tuto osobnost pro zpracování příběhu?
Kristýna Kanyzová: Rozhodily jsme sítě, až jsme úplnou náho-
dou narazily na paní Janu Sůvovou. Jelikož má její životní příběh 
o Horních Počernicích rozhodně co vyprávět, jsme moc rády 
za to, že naši nabídku přijala.
Veronika Hrdinová, Markéta Podhorská: O Janě Sůvové jsme 
se dozvěděly díky naší paní učitelce. Její příběh nás velmi zaujal, 
a tak jsme se ji rozhodly oslovit. Historie její rodiny je s Hor-
ními Počernicemi úzce spjata, proto jsme moc rády, že naši 
nabídku přijala. 
Veronika Bechynská: Poradila nám ji oslovit naše paní učitel-
ka, která nám s celým projektem pomáhala. Nedokázala bych si 
představit, že bychom měly někoho jiného než paní Sůvovou. 

Měly jste před prvním setkáním trému?
Kristýna Kanyzová: Ano, tréma byla samosebou na místě, ale 
hned, jak jsme ji zahlédly přicházet ode dveří, vše z nás okamžitě 
opadlo. Pamětnice na nás na první pohled působila velmi mile 
a přátelsky. 
Veronika Bechynská: Já osobně moc ne, ale dokážu si předsta-
vit, že někdo trému měl. 
Zuzana Čurdová: Ano, ale rychle jsme poznaly, že k tomu není 
důvod. 

Jak dlouho vám trvala příprava na rozhovor?
Kristýna Kanyzová: Celá příprava se vším všudy trvala zhruba 
měsíc. 
Markéta Podhorská: V tomto čase jsme sestavily otázky, na kte-
ré bychom se paní Jany Sůvové rády zeptaly. 
Veronika Bechynská: Hned poté, co jsme si vybraly pamětnici. 
Takže nějaký měsíc. 

Co vás na vyprávění nejvíce zaujalo?
Kristýna Kanyzová: Vzhledem k dnešnímu dění nás nejvíce 

zaujaly vzpomínky na překážky a těžké situace ze života. Jsou pro 
nás velkou inspirací. 
Zuzana Čurdová: Bylo zajímavé slyšet o tom, jak to bylo v Hor-
ních Počernicích před lety. 
Veronika Bechynská: Celá cesta jejími školním léty. Jak si ne-
mohla podat přihlášku na vysokou školu a jak bylo těžké sehnat 
střední školu, která by se jí nebála přijmout, kvůli šlechtickému 
titulu jejího otce.

Vzaly jste si z příběhu nějaké ponaučení?
Kristýna Kanyzová: Určitě. Abychom se v životě neustále něče-
mu novému učily, především cizím jazykům. 
Zuzana Čurdová: Abychom měly ze života radost a přijaly i to 
špatné. 
Markéta Podhorská: Paní Sůvová nám předala své životní 
motto, které zní: „Přijměte nevyhnutelné.” Tato slova nás velmi 
zaujala a povzbudila. 
Veronika Hrdinová: I přes všechny složité životní překážky si 
paní Sůvová zachovala optimistický přístup, za což má můj velký 
obdiv. 
Veronika Bechynská: Ano, abychom přijaly nevyhnutelné. Paní 
Sůvová nás velice inspirovala, jak dokázala být šťastná a pozitiv-
ní, i když jí něco nevycházelo.

ŠKOLY
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PODĚBRADSKÁ CVIČKA

12. března pořádala TJ Sokol Poděbrady 
a oddíl SG 5. ročník trojboje ve SG dívek 
i chlapců. Z našich 11 zúčastněných dí-
vek si bronzovou medaili vybojovala Julie 
Ohanková v kategorii žen. Ve vloženém 
závodě – hvězdování na čas na pásu 12 m 
dlouhém, si na třetí stupínek vyskočily 
dvě naše svěřenkyně v různých katego-
riích - Ema Rajmová a Viktorie Brožová.

ZLATÝ ŠTÍT

Oddíl SG TJ VOKD Ostrava – Poruba 
pořádal 2. dubna 47. ročník  Zlatého štítu 
a XII. ročník memoriálu Miloše Bernartíka. 

Osm našich gymnastek si ve dvojbo-
ji – cvičení na bradlech a kladině - vedlo 
velmi dobře. Z mladších byla nejlepší 
Anežka Pospíšilová na 13. místě, v juni-
orkách + ženách C stříbro vybojovala Jana 
Zahradníčková, na 6. místě byla Laura 
Česneková, v ženách pak 3. Julie Ohanko-
vá a 4. Laura Bohatová

KARLOVARSKÁ ČÍŠE

V sobotu 9. 4. závodila velmi dobře naše 
děvčata ve trojboji – přeskok, kladina, 
prostná v Karlových Varech. Přivezla cel-
kem šest medailí.

Ve starších žákyních: 1. E. Šrůtková
V juniorkách:  1. J. Brožová 2. K. Jakešová

CYKLOKROUŽEK V HORNÍCH POČERNICÍCH

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice otevírá s příchodem jara 
novou sportovní a rekreační aktivitu: Cyklokroužek - cykloturistika.

Pro zájemce o cykloturistiku, především z kategorie seniorů, máme 
připraveny zajímavé trasy kolem Prahy, cesty podél řek, někdy i s ná-
vštěvou historických památek apod. Trasy budou voleny povětšinou 
v rovinatých terénech. Vždy půjde o jednodenní výlety dle dispozic, 
které budou zájemcům včas oznámeny. Možnost použít obyčejná kola 
i elektrokola.

Máte-li zájem, sdělte své kontaktní adresy – e-mail či mobil 
na e-mailovou adresu TJ: Tjpraha20@seznam.cz či mobil 602 236 259.

V ženách:  1. V. Brožová 
2. J. Ohanková 
3. E. Zervanová

VESELSKÝ POHÁR

29. ročník tohoto poháru pořádala TJ Lo-
komotiva Veselí nad Lužnicí v sobotu 9. 4. 

V kategorii VSO závodily: E. Černá (6.), 
S. Kovaříková (12.) a E. Valentová (19.). 

Všechna tři děvčata splnila tento vý-
konnostní stupeň.

V kategorii žákyň byla E. Jirásková osmá, 
A. Velebilová desátá.

MEMORIÁL EVY BOSÁKOVÉ

29. ročníku, který pořádal TJ Slovan 
Praha, se zúčastnila naše Laura Bohatová 
a ve dvojboji ve velké konkurenci obsa-
dila pěkné 4. místo. Do finále na kladině 
postoupila z 10. místa a nakonec skončila 
na krásném 5. místě.
Všem našim děvčatům gratulujeme a dě-
kujeme za pěknou reprezentaci naší TJ.

Na závěr bych ráda pozvala příznivce naše-
ho sportu na Přebor Prahy, který pořádá 
náš oddíl v neděli 1. května v tělocvičně 
ZŠ Ratibořická od 9.00 hodin.

 Lenka Barešová, předsedkyně oddílu 

JARNÍ ZÁVODY VE SPORTOVNÍ 
GYMNASTICE ŽEN 



Po zimě jsme všichni s radostí přivítali 
jaro, kdy po dlouhé době můžeme spor-
tovat bez omezení, a vyběhli jsme s chutí 
ven se všemi věkovými kategoriemi. 
Nejstarší děti venku trénovaly i během 
zimních měsíců. Za tuto možnost chceme 
poděkovat představitelům naší městské 
části, kteří nám zajistili částečné osvětlení 
atletického oválu a tím umožnili trénovat 
na ovále celoročně. Zároveň děkujeme 
za vybudování přístřešku pro atletické 
pomůcky, který nám umožňuje pořídit 
a uschovat nové pomůcky a tím zefek-
tivnit naše tréninky. A výsledky se již 
dostavují. 

Letošní rok jsme zahájili koncem břez-
na oddílovým přespolním během za krás-
ného letního počasí a děti všech věkových 
kategorií podaly skvělé výkony. Věříme 
proto, že letos se naši atleti v hojné míře 
budou účastnit i veřejných běhů v Praze 
i blízkém okolí a budou cílit na nejvyšší 
umístění – namátkově zmiňme např. 
Emilovu osmičku, která se uskutečnila 
v sobotu 23. 4. ve Staré Boleslavi, Běh 
Krásné vyhlídky dne 1. 5., Běh za Újezd-
skou sovou, který se letos uskuteční 14. 5. 
nebo zářijové Mladé Běchovice. 

Kromě toho se i letos tradičně zapo-
jujeme do Městského přeboru družstev 
v kategorii mladšího žactva, kterého se 
účastní děti narozené v letech 2009-2011. 
Prvním kolem naší skupiny D, ve které 
se utkáváme s týmy USK Praha, ASK 
Slavia Praha, AC Praha 1890, Atletik 
Rudná, SK Míle a SK Kotlářka Praha, byl 
přespolní běh, který se uskutečnil v oboře 
Hvězda dne 6. 4. Zejména kluci si vedli 
skvěle a obsadili dvě místa v první desítce 
a celkem čtyři kluci se umístili v první 

Další úspěch SK Ptáčkovi. Zatímco 
svěřenkyně trenérů z týmu Ptáčkových 
Marie Malko a Kamila Kocourková sta-
tečně bojovaly na mezinárodním turnaji 
v kickboxu v Mostě, jejich trenéři o týden 
později přebírali ocenění za nejlepší 
sportovní výsledky roku 2021 v anketě 
Nejúspěšnější sportovec roku. Ale všech-
no popořadě. 

Máša Malko a Kamila Kocourková 
předvedly na turnaji výborné výkony. 
Kamila musela bojovat ve vyšší váhové 
kategorii, ale i tak se dokázala prosadit 
a získala třetí místo. V boji o finále byla 
lepší závodnicí, ale rozhodčí rozhodli 
k úžasu diváků obráceně. Aby se situace 
neopakovala u naší druhé závodnice, která 
nastoupila v domluveném zápase, zvolili 
jsme taktiku ukončit zápas před časovým 
limitem. Naše Máša tento úkol splnila 

patnáctce celkového pořadí. Již teď se 
těšíme, že si děti vyzkouší také atmosféru 
závodů na velkých atletických stadionech 
jako jsou Eden nebo stadion Přátelství 
na Strahově.  Zejména pro mladší děti to 
budou první opravdové atletické závody 
a věříme, že letos děti zúročí zlepšené 
tréninkové podmínky a překonáme loňský 
bodový zisk. Do letních prázdnin nás 
čekají ještě 3 kola poháru družstev na dráze.

Pro širokou (nejen) počernickou 
veřejnost pořádáme ve středu 25. 5. již 
tradiční rodinný běh s mottem: Není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to! 
Start bude opět na hrázi u svépravického 
„koupaliště“. Běžet mohou děti, rodiče, 
prarodiče, tety, strýcové, zkrátka všichni 
členové rodiny i kamarádi. Barevnými 
fáborky budou vyznačeny dvě trasy, první 
dlouhá cca 1 km, druhá 3 km a budou 
tak vhodné úplně pro každého. Těšíme 

na jedničku. Již v průběhu prvního kola 
doslova zničila svoji soupeřku, která zápas 
vzdala a Máša slavila další vítězství. 

Až budete tento článek číst, budou 
mít holky za sebou další turnaj, kde si 
vyzkouší jiné disciplíny.

To jejich trenéři usilovně trénují a fini-
šují přípravu na nadcházející mistrovství 
světa v Hand to Hand Combat. Jednou 
z jejich zastávek byla například Litva, kde 
trénovali se závodníky UFC. Zároveň 
si kromě jiného stihli odskočit převzít 
ocenění na galavečeru ankety Nejúspěš-
nější sportovec roku. Martina ještě navíc 
získala ocenění Cena fanoušků. Zůstali 
za ní všichni sportovci včetně například 
Markéty Davidové.

Josef Ptáček, trenér

se na vás a pevně věříme, že se na nás 
i na vás letos usměje sluníčko. 

Upozorňujeme, že od nového školního 
roku budeme lehce modifikovat trénin-
kové skupiny a budeme děti zařazovat 
do tréninkových skupin podle ročníku 
narození tak, aby nám skupiny kore-
spondovaly s rozdělením dětí do závod-
ních kategorií. 

Dotazy k možnosti přijetí nových členů 
od září 2022 zasílejte na e-mail:  
atletikahp@email.cz. 

Pokud máte zkušenosti s atletikou 
a máte kladný vztah k dětem, rádi vás 
přivítáme mezi trenéry – bližší informace 
u J. Petráňové. Více informací najdete 
na stránkách: www.atletikahp.cz, na FB 
Atletická přípravka Horní Počernice 
a na Instagramu: atletika_horni_pocernice.

Za trenérky: Klára Hlaváčková

NOVINKY Z ATLETICKÉHO ODDÍLU 

SK PTÁČKOVI

SPORT
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TENISOVÝ KLUB SOKOL 
HORNÍ POČERNICE NABÍRÁ 
NOVÉ TENISTY CELOROČNĚ! 
Na adrese Otovická 286/109 se v Horních Počernicích nachází moderní tenisový 
areál Tenisového klubu SOKOL Horní Počernice, kde si na své přijdou začínající 
děti, pokročilí tenisté, kteří chtějí svoji hru posunout dále a také dospělí, kteří 
ocení kvalitní zázemí a perfektně připravené kurty.
Tenis je v současnosti jeden z nejpopulárnějších sportů a v Čes-
ké republice zároveň jeden z nejúspěšnějších. Je to také sport 
na celý život, a proto je nesmírně důležité, aby začínající tenisté 
získali správné technické návyky, díky kterým si budou moci 
tenis užívat a dosahovat v něm očekávaných výsledků.

O to se u nás postarají profesionální kluboví trenéři, kteří 
mají mnohaleté zkušenosti s trénováním dětí všech věkových 
kategorií a úrovní.

Máme připravený propracovaný tréninkový systém, který 
začíná Tenisovou školičkou pro děti od 4 let, které se v ní naučí 
správné základy tenisové techniky, zlepší své pohybové schop-
nosti, a především získají nové kamarády. Tenisová akademie 
navazuje na Tenisovou školičku, je ovšem také otevřena všem 
hráčům bez rozdílu věku a úrovně, kteří by rádi využili služeb 
profesionálního klubu, aby svoji hru dále zdokonalili. Nadstav-
bou je Závodní tenis, program, kde po dohodě s rodiči naplá-
nujeme individuální program respektující potřeby jednotlivých 
závodních hráčů. Pro klubové hráče dále organizujeme pří-
městské tábory, společné akce s rodiči a také celostátní tenisové 
turnaje. Ve všech našich nabízených aktivitách je samozřejmostí 
osobní přístup a konzultace s trenéry pro hráče i rodiče. Na vše 
jako garant dohlíží Petr Luxa, sportovní ředitel jednoho z nej-
úspěšnějších českých klubů TK Sparta Praha a bývalý profesio-
nální tenista.

Dospělí tenisté mají k dispozici 5 venkovních antukových 
kurtů v letní sezoně a 3 antukové kurty v zimní sezoně. Součástí 
areálu je i stylová restaurace s kavárnou, kterou doporučujeme 
využít k posezení ať už před, nebo po hře.

SPORT

Areál je také vhodný k pořádání firemních akcí, které vám rádi 
na míru připravíme. Prosím, kontaktujte místopředsedu pana 
Tomáše Bočka na tel.: 608 123 416, který vás rád seznámí s mož-
nou nabídkou.

S prostředím klubu a našimi aktivitami se můžete sezná-
mit v průběhu celého roku. Po celý rok také probíhá nábor 
nových členů, a to jak dětí, tak i dospělých. Nábory dětí 
probíhají zpravidla od poloviny měsíce dubna v odpoled-
ních hodinách. S aktivitami a prostředím tenisového klubu 
vás seznámí a na osobní návštěvu rád pozve pan Petr Luxa, 
tel.: 601 207 717, www.tenishornipocernice.cz.

Přijďte se k nám podívat a využijte příležitosti připojit se k te-
nisové rodině Tenisového klubu SOKOL Horní Počernice.

 
Za tenisový klub: 

Jiří Trávníček

DĚTSKÉ 
RYBÁŘSKÉ  
ZÁVODY 

V sobotu 28. 5. se konají dětské rybářské závody na Koupališti. 
Sraz v 7.00 hodin v klubovně MO. Lovit se bude na plavanou. 
Pro všechny účastníky bude zajištěno občerstvení. Rádi přivítá-
me nové zájemce s vlastním vybavením.

Zve vás výbor MO Horní Počernice
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XAVEROV VÍTĚZEM ZIMNÍ LIGY 
STARŠÍCH ŽÁKŮ V UHŘÍNĚVSI

Starší žáci Xaverova se zúčastnili 
zimní ligy v Uhříněvsi. Turnaje se zú-
častnilo 8 týmů, které byly rozděleny 
do dvou základních skupin. První dva 
týmy postoupily do semifinále. V něm 
náš tým narazil na Vršovice a po velmi 
dobrém výkonu zvítězil 4:1. Ve finále 
jsme se utkali s Hostivaří, v utkání 
jsme byli lepším týmem, s přehledem 
jsme vyhráli 5:0 a zaslouženě celý 
turnaj vyhráli, zároveň jsme obhájili 
loňské prvenství. Doufejme, že si 
formu a patřičné sebevědomí kluci 
přenesou i do mistrovských zápasů.

 David Lukeš, trenér

SPORT

Přípravu jsme začali dne 
10. 1. 2022. Sehráli jsme 
v ní poměrně velký počet 
zápasů se střídavými vý-
sledkovými úspěchy.

Ve většině zápasů jsme byli lepší, soupeře 
jsme přehrávali a vytvářeli jsme si poměr-
ně velký počet brankových příležitostí, 
které se nám v prvních zápasech neda-
řilo proměňovat. Zlepšení bylo vidět až 
v posledních dvou utkáních, kde se nám 
dařilo přenést do zápasu i prvky z trénin-
ků. Jediný soupeř, který nás potrápil svou 
rychlostí a presinkem, byla Stará Boleslav, 
která zaslouženě vyhrála. Celkově hod-
notím přípravu za zdařilou, musím hráče 
pochválit za přístup k tréninkovým jed-
notkám a zápasům. V zimní přestávce se 
nám podařilo vhodně doplnit kádr o dva 
defenzivní hráče – Petra Bystričana a Jana 
Petržílku a dva ofenzivní hráče – Lukáš 
Išlera a Viktora Bučackyje. Tito hráči se 
hned dobře začlenili do našeho mužstva 
a věřím, že budou pro nás přínosem 

v jarní sezoně. Doufám, že jaro zvládneme 
a budeme se postupně posouvat do vyš-
ších pater tabulky. Chtěl bych poděkovat 
našim věrným fanouškům, kteří nás 
podporovali i v přípravných zápasech 
a doufám, že nás v hojném počtu podpoří 
i při mistrovských zápasech.

Kádr „A“ mužstva pro jarní část sezony:
Černý M., Ferstl M., Fialka M., Gom-
ba T., Gregor P., Henig J., Herian O., 
Herian P., Habrun P., Jašev D., Kaucký 
M., Kovařík D., Lebeda D., Matějček D., 
Mikoláš D., Piták K., Piták D., Plucha 
T., Sládek R., Sůva J., Štefan M., Tomšej 
D., Ulrych M., Bučackyj V., Bystričan P., 
Išler L., Petržílka J.

 Marek Ladomerský, trenér

Zlatníky  ........................................................1:2
Újezd nad Lesy ..........................................6:5
Čelákovice  ...................................................4:1
Klánovice  .....................................................1:2
Lužec  ..............................................................2:2
St. Boleslav  .................................................3:7
Pěčice  ..............................................................5:3
Chodov JM ..................................................16:1
Radonice  ......................................................9:3

A TÝM XAVEROVA VSTUPUJE 
DO JARNÍ ČÁSTI
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www.veletrhvedy.cz

VELETRH 
VĚDY
2.—4. 6. 2022

PVA EXPO PRAHA

VSTUP ZDARMA

INZERCE

Prodej jízdních kolNáchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt	 9–19
pá 9–18
so 9–12
ne	 zavřeno

Servis jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
Tel.: 233 320 960
        602 800 920
Email: mbkolo@mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt	 9–19
pá 9–18
so 9–12
ne	 zavřeno

w w w . m b k o l o . c z
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ZAHRADA ČERTOUSY
BÁRTLOVA 35/10,  PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE

12.5.2022 od 19 hod

       Vstup 450,-Kč /předprodej

600,-Kč /na místě

recepce@certousy.cz

+420 605 245 549

Laco Deczi & Celula New York: 
  Jazz pod širákem

INZERCE
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ANO, Praha 20 je důležitá!
Dáváme dohromady tým pro Prahu 20 
pro podzimní komunální volby!
Štve vás něco na dvacítce?  
PŘIDEJTE SE K NÁM.
Napište nám:
Ing. Ondřej Prokop
prokop@anobudelip.cz
Nová radnice, Mariánské nám. 2
110 00 Josefov

stabilní zaměstnání, odborný růst

práci s nejnovějšími technologiemi

13. mzdu, 5 týdnů dovolené

stravenky a cafeterii

příspěvek na dopravu

příspěvek na penzijní připojištění

Nabízíme Vám:

Volné pozice naleznete na:
www.secheron.jobs.cz

+420 731 446 966personalni@secheron.cz

Jsme jedničkou na světovém trhu. 
Zabýváme se vývojem a výrobou 
komponentů pro železniční dopravu.

INZERCE
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NEJPOHODLNĚJŠÍ  
ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ
Teplo bereme v Praze jako samozřejmost. Své byty běžně 
vytápíme na 22 až 23 °C a přitom nejsme zvyklí se zabývat údržbou. 
Neuvědomujeme si, že tomu tak není všude v Evropě.

Británie je svou otužilostí pověstná, 
ale moc se neohřejeme v zimním ob-
dobí ani v jižní části Evropy. Vytápění 
zde často nemají řešené vůbec, přesto-
že tam zimní teploty běžně klesají až 
k nule. 

Ohřejeme se naopak ve Skandinávii, 
kde stejně jako u nás fungují systémy 
dálkového vytápění. Do rozvoje těchto 
vyspělých systémů výrazně investo-
valo například Dánsko, kde je takto 
vytápěna až polovina všech domácnos-
tí, v Kodani pak dokonce více než 90 
procent. Velmi rozšířené jsou systé-
my dálkového vytápění ve Finsku, 
Švédsku, Německu či Rakousku. Díky 
centrálnímu zásobování teplem si ten 
nejvyšší tepelný komfort užívá celkem 
250 milionů Evropanů.

O VŠECHNO SE STARÁ  
DODAVATEL TEPLA

Jediné, co musejí zákazníci připojení 
dálkově na teplárny udělat, je otočit 
kohoutkem termostatického venti-
lu na radiátoru. O všechno ostatní 
se stará dodavatel tepla, v případě 
Prahy Pražská teplárenská ze skupiny 
Veolia, která zajišťuje většinu dálko-
vého vytápění v metropoli. Výhodou 
je maximální komfort, teplárna 
garantuje nejvyšší pohodlí, bezúdrž-
bovost a nepřetržitý monitoring 
provozu. Obyvatelé ani správci domu 
se tedy nemusí zatěžovat pravidelný-
mi revizemi kotelen, komínů, řešit 
proškolenou obsluhu ani řešit jiné 
starosti spojené s dodávkou tepla.

JDE TAKÉ O EKOLOGII

Všechny aktivity Pražské teplárenské 
a skupiny Veolia směřují k udržitelné-
mu rozvoji dálkového vytápění, který 
je rozšířen nejen v České republice, ale 
i ve vyspělých západních zemích. Výro-
ba dálkového tepla má řadu výhod pro 
uživatele a pomáhá zlepšovat životní 

prostředí. Uplatňuje principy šetrného 
využívání zdrojů i ochrany klimatu. 
Pražská teplárenská přivádí více jak 
90 procent tepla z elektrárny v Měl-
níce a využívá i odpadního tepla ze 
ZEVO Malešice. Výroba tepla je nadále 
ekologizována, kontrolována a navíc 
je umístěna mimo bytovou zástavbu. 
„Jeden velký komín, který dokáže 
vypustit přísně kontrolované, měřené 
a minimalizované emise nad smogovou 
pokličku, je lepší než stovky malých 
domácích kotelen, které vypouští z níz-
kých komínů emise přímo do bytové 
zástavby. Je doloženo, že jeden rodinný 
domek s kotlem na pevná paliva vypustí 
do ovzduší stejné množství prachu jako 
teplárna při výrobě tepla pro tři sta 
bytů,“ dodává k tomu Jakub Tobola, 
obchodní ředitel společnosti Veolia.

JAK JE TO S PLYNEM

I vytápění plynem uvnitř měst není 
ideální například z pohledu oxidů du-
síku. Úplným nahrazením sítě tepen 
dálkového vytápění domovními nebo 
blokovými plynovými kotelnami by 
se totiž zhoršila emisní situace téměř 
na polovině rozlohy Prahy. Uvnitř 
hlavního města by se tak vyproduko-
valo až 207 tun emisí oxidů dusíku 
ročně a nízké komíny domovních 
kotelen by nedokázaly dostatečně roz-

ptýlit spaliny do ovzduší. To znamená, 
že téměř polovina metropole by začala 
dýchat horší vzduch. 

Do budoucna se jako velmi perspek-
tivní jeví energetické využívání odpa-
dů, ať už je to kromě výše zmíněného 
komunálního odpadu likvidace kalů 
anebo odpadní teplo z čistíren odpad-
ních vod. Naším cílem by tedy mělo 
být využít dobře tepla a energie, které 
sami produkujeme a nikoli uprostřed 
města pálit plyn dovezený z Ruska.

V ČEM JE DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ  
TAK VÝHODNÉ?

Umožňuje vyrábět teplo centrálně 
ve vzdálených ekologizovaných zdrojích 
a snižovat tak emisní zátěž ve městech. 
Není závislé na dodávkách zemní-
ho plynu, které se v odrazu nových 
skutečností jeví jako značně nestabilní. 
Naopak může dobře využít palivového 
mixu včetně řízeného spalování komu-
nálního odpadu. V rámci EU byl systém 
dálkového vytápění vyhodnocen jako 
nejefektivnější a zároveň cenově příznivý 
a určitě stojí za to, abychom jej i v České 
republice zachovali a nadále rozvíjeli. 
Pokud by docházelo k zásadním odpo-
jením způsobeným výstavbou domácích 
kotelen, byly by škody bohužel nevratné.

Více se dozvíte na www.praha-cista.cz

Teplárna ve Stockholmu dodává městu  
čisté a komfortní teplo
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DVA     JEDNOM
MAGNETICKÝ KLIP
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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

SLEVA

La Roche Posay
Anthelios přípravky 

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

Pečujte o svou citlivou pleť s přípravky od 
značky LA ROCHE-POSAY. Nyní se slevou 
150 Kč na nákup produktů pod názvem 
Anthelios.

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 měření zraku do naší optiky
online na www.oohp/rezervace

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

oční optika
Horní Počernice
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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, květen 
2022 (vychází měsíčně, kromě 
letních prázdnin). Periodický tisk 
územního samo správného celku. 
Náklad 6 400 ks.

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

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

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 
Vojtěch Jasanský. 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 27. 5. 2022

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

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  
 
Oprava žaluzií - výměna vodicích lanek    
- nové žaluzie - seřízení plastových 
oken a dveří - sítě proti hmyzu 
Tel: 733720950 pavel.janci@email.cz

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

Odhady, posudky pozemků, domů, bytů 
a projekty provede znalec Ing. František 
Smetana. Tel: 602 970 835, 281 924 588 
 
Kominictví Němec
opravy, čištění, revize 775 132 921

ÚMČ Praha 20 Horní Počernice hledá 
paní na zástup (za nemoc a dovolenou) 
do recepce úřadu, Jívanská 635.  
Bližší informace: J. Keilová
Tel.: 271 071 620

Mateřská škola, Spojenců 2170/44, 
přijme od 1.7. 2022 učitelku na hlavní 
pracovní poměr. Požadavek - ukončené 
pedagogické vzdělání v oboru předškolní 
pedagogiky. Info. na tel: 778 726 404
CV zasílejte na e-mail  
skolka@skolkaspojencu.cz    

Zahradní práce - čištění neudržovaných 
pozemků s odvozem, kompletní údržba 
trávníků, řez a výsadba živých plotů, 
ovocných stromů a keřů, mulčování 
s dovozem materiálu, sběr listí s odvozem, 
prořez a kácení stromů, frézování pařezů, 
odplevelení pozemku, zámkové dlažby. 
Tel. 608 961 169, www.jelovsky.cz

Hledám spolehlivou paní (i ukrajinské 
národnosti) pro výpomoc s úklidem 
domácnosti. Nejlépe z H. P. 
Tel: 776 765 406 mezi 13.00 - 20.00 hod.

Knihy a knižní pozůstalosti koupím
tel: 286 891 400 
 
Nabídka svatebního, denního i večerního 
líčení. Make up na focení a jiné 
příležitosti. Tel: 728 742 055,  
e-mail: dvorakova.karolin@gmail.com

Restaurace v Horních Počernicích přijme 
obědovou servírku. Prac. doba po-pá 
10.30-13.30, plat 200 Kč./hod. Tel: 728 60

Doučování AJ
Příprava k maturitě/ FCE
Martin Jarošinec
734 727 007

ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ  
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových 
prostor. Veškeré zednické, obkladačské, 
malířské, podlahářské a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn.  
E-mail: standa1244@seznam.cz  
Mobil 777670326

Koupím originální filmové a hudební 
nosiče/VHS, CD, DVD, MC – kazety,  
LP desky/ a jiné sběratelské předměty.
Mail: vhscddvd@seznam.cz,  
tel: 704 142 317.




