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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

od 4. 1.  
ONLINE soutěžení pro děti s výstavou 
LEONARDO

10. 1. 
Zavírání Vánoc ve venkovních prostorách 
na Chvalské tvrzi

do 10. 1. 
Otevřená galerie pod vánočním
stromem na Chvalech

do 31. 1.
Vánoční les na zámeckém nádvoří
aneb pojďme spolu do Betléma

do 31. 1.
Prodlouženo: Leonardo – cesta do tvořivé
mysli renesančního génia Leonarda da
Vinci / interaktivní výstava pro děti
i dospělé

do 31. 1.
100 let počernického fotbalu –
prodlouženo do 31. 1. 2021

do 31. 1.
Radovan Pauch – Obrazy

MUMRAJ

prodloužena do 10. 1.
Adventní šifrovací hra

do 10. 1.
Zimníčkova advetní tvořivá výzva  
aneb Buďme spolu v městečku

19. 1. 
Sněžná sova – Keramický 
podvečer

3. 2.
Dekorování 
keramiky a skla  
– Dračky 

STODOLA

16. 1
Burza rybiček

OSTATNÍ

10. - 17. 1. 
Alianční týden modliteb

ON-LINE TŘÍKRÁLOVÁ  
SBÍRKA 2021

Vzhledem k pandemické situaci a stupni 
pohotovosti na čísle 5 se tříkrálová sbírka koná 
pouze on-line formou. Podpořit nás můžete přes 
webovou stránku www.trikralovasbirka.cz.
V neděli 10. ledna od 13 do 17 hodin v rámci akce 
Zavírání Vánoc bude v prostorách Chvalské tvrze 
k dispozici i pokladnička pro vaše příspěvky.

Zadáním města, obce nebo PSČ můžete vybrat 
koledující organizaci, u nás farnost Chvaly. Tak 
se část vašeho daru vrátí do naší obce. Sbírka 
se prodlužuje do 24. ledna. Všem dárcům velmi 
děkujeme a přejeme v roce 2021 mnoho sil, zdraví 
a Božího požehnání.

Vaši koledníci



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Novoroční proslov

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jménem celé radnice 
Městské části Praha 20 – Horní Počernice 
i jménem svým co nejsrdečněji pozdra-
vil první den nového roku 2021. Máme 
za sebou značně zvláštní rok, pro všechny 
z nás výjimečně náročný, který se nesma-
zatelně zapíše do naší paměti a zřejmě 
i do paměti příštích generací. V součas-
né těžko předvídatelné situaci si lze jen 
těžko představit, jaký bude rok nový, 
budoucnost s číslem 2021. Přestože máme 
očividně před sebou ještě několik perných 
měsíců, žijme v naději, že bude brzy lépe. 
Vždyť každá krize má svůj konec. Věřím, 
že konec této už není daleko. Dívejme se 
proto na nový rok s nadějí a optimismem 
a buďme k sobě dobří, bez zbytečné zášti 
a nenávisti, která nám jen ubírá síly. 

Přeji vám, aby se vám vyhýbaly nemoci, 
neúspěch, aby ve vašich rodinách vládla 
pevná důvěra a aby právě rodina byla pro 
každého z vás místem hlubokých a trva-
lých vztahů, místem, kam se budete ze 
všech svých cest pokaždé rádi vracet. Přeji 
vám tisíc důvodů ke spokojenosti.

Vážení spoluobčané, závěrem mého 
proslovu vyslovím přání: važme si jeden 
druhého, mějme rádi Horní Počernice 
a zachovejme si vzájemnou úctu, neboť 
jedině v ovzduší úcty člověk cítí, že může 
svobodně být tím, kým je. 

Děkuji vám za přízeň. 

Petr Měšťan, 
starosta

Vážení spoluobčané,
 
dovolte mi, abych vám 
oznámil, že dne 7. prosince 
2020 na 16. zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 20 jsem 
obdržel rezignaci na funkci 
člena Rady Městské části 
Praha 20 pana Mgr. Petra 
Růžičky, DiS a paní Jany 
Hájkové, BBA.

Petr Měšťan, 
starosta MČ Praha 20

REZIGNACE  
ČLENŮ RADY  
MČ PRAHA 20  
HORNÍ  
POČERNICE
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Výdej bude probíhat 14. 1. 2021 od 16.00 hod.  
do 17.30 hod. na parkovištích u obchodních  
domů Albert a Penny. 

Děkujeme našim skautům a dobrovolníkům, kteří 
dezinfekce plní a pomáhají s jejich distribucí!

 
Za celý tým naší radnice: 

Petr Měšťan, starosta

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA

ON-LINE TŘÍKRÁLOVÁ  
SBÍRKA 2021
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AKTUALITY

CO NÁS Č  KÁ  
V LOKALITĚ XAVEROV
MILÍ SPOLUOBČANÉ,

rád bych vám úvodem roku 2021 před-
stavil některé nové záměry pro oblast 
Xaverov, jež v nejbližších letech zásadní 
měrou změní svoji tvář a pro Horní Po-
černice bude mít významný vliv.

Možná jste se již doslechli, že se chystá 
projekt výstavby rychlodráhy, která 
umožní propojení centra Prahy s jejím 
širším okolím. Ano – je to pravda a uva-
žovaná trasa má vést od Běchovic kolem 
areálu Big Boxu (bývalých xaverovských 
drůbežáren), plánované MÚK Beranka 
směrem na Jirny, Nehvizdy (se stanicí – 
terminál Praha východ) až do Poříčan. 
Jsme ve stádiu jednání a průzkumů pro 
vypracování prováděcí studie a zatím není 
rozhodnuta žádná konkrétní varianta 
vedení (tunel, úrovňové nebo nadzemní 
vedení a tak dále). Za radu MČ mohu 
konstatovat, že nejlepší variantou pro 
Horní Počernice je vedení v tunelu a tu 
taky budeme prosazovat.

Další dopravní stavbou v této oblasti 
je plánovaná stavba sběrné komunikace 
- tzv. MÚK Beranka, která propojí ulici 
Ve Žlíbku s dálnicí D11, umožní nájezd 
na dálnici do obou směrů a svede trasy 
od Běchovic a části Horních Počernic 
přímo na dálnici. Tato stavba je v režii 
hlavního města Prahy.

Další stavbou, i když neurčenou pro 
auta, jsou cyklostezky, na které se většina 
z nás těší. Od Běchovic je vybudována 
hezká nová cyklostezka a ta končí na hra-
nici našeho území. Její pokračování je 
na papíře hotovo a je trochu naší ostu-
dou, že jsme nebyli schopni od roku 2016 
dotáhnout smlouvy s vlastníky pozemků, 

i když byla z jejich strany poskytnuta 
veškerá součinnost. 

Klíčovými majiteli pozemků v celé 
oblasti Xaverova je rodina Špačkových. 
Dlouhodobě nám bezúplatně pronajímají 
pozemky kolem kompostárny, darovali 
nám pozemky pro Diakonii, využívá-
me jejich nádrže v Xaverovském háji 
ke koupání, navštěvujeme areál jejich 
statku a přilehlé louky a lesy. Nás toto 
vše nic nestojí a zatím jsme schopni si jen 
stěžovat na nepořádek nebo řešit podněty 
k černým skládkám a podobně.

To, co je možná málo známé, je, že 
rodina Špačkových již v roce 2016 přišla 
s iniciativou na uzavření smlouvy o spolu-
práci, jejíž součástí bylo:

•  zrušení průmyslového areálu VELAZ 
formou transformace na funkci rezi-
denčního bydlení 

•  pokračování v dlouhodobém proná-
jmu pozemků pro kompostárnu

•  obnovení existující (ale nefunkční) 
ČOV v ulici Božanovská s možností 
poskytnutí kapacity na odkanalizová-
ní části Svépravic, které dlouhodobě 
Praha a PVK nejsou schopny vyřešit

•  poskytnutí pozemků pro dobudování 
tras cyklostezek, jak směrem na Ra-
donice, tak od Běchovic podél ulic 
Ve Žlíbku a Božanovská do Horních 
Počernic

•  dořešení majetkoprávního vypořádání 
koupaliště s převedením pod měst-
skou část. Možnost čerpání dotací 
od hlavního města Prahy na revitali-
zaci a modernizaci koupaliště.

Smlouva byla uzavřena na konci roku 
2016 a je stále platná. 

Oslovili jsme rodinu Špačkových 
a snažili se navázat na spolupráci z mi-
nulosti. Připravujeme doplnění této 
smlouvy o nové plány: v období let 
2017 až 2020 vznikly, jak již zmiňované 
dopravní stavby, tak nové záměry rodiny 
se snahou celé území dále zvelebovat 
a umožnit využívat území Xaverova pro 
rekreační účely, i chov koní, které máme 
v erbu městské části Horní Počerni-
ce i pro další rozvoj. Za nás vás mohu 
ujistit, že budeme dbát o to, aby všechny 
aktivity v území byly v souladu s veške-
rou stavební legislativou hlavního města 
Prahy, a budeme vás v předstihu infor-
movat o jednotlivých záměrech a dalším 
vývoji.

Na závěr je už jen potřeba dodat, 
že v Horních Počernicích je mnohem 
více rodin, jejichž soukromé pozemky 
jsou pro Horní Počernice strategické. 
Byl jsem zaskočen, když jsem se z úst 
některých vlastníků dozvěděl, že dřívější 
komunikace s městskou částí byla buďto 
sporadická anebo nebyla vůbec žádná. 
Je to veliká škoda. V každém případě 
budeme nepochybně chtít navázat dialog 
ještě s těmi vlastníky, se kterými jsme 
doposud nehovořili.

Petr Měšťan, 
starosta 
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČET 2021

Finanční výbor zastupitelstva na svém jednání 2. prosince 2020 
podpořil návrh rozpočtu na rok 2021, stejně tak učinili radní 
městské části na jednání 4. prosince, a to poměrem 8/0/0. Roz-
počet městské části na rok 2021 byl schválen v pondělí 21. pro-
since 2020 na zasedání zastupitelstva, městská část tak po více 
než 20 letech nebude hospodařit podle rozpočtového provizoria. 
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě rozpočtu podíleli.

ÚČELOVÉ DOTACE PRO ZŠ

Rada schválila účelové neinvestiční dotace pro FZŠ Chodo-
vická a ZŠ a MŠ Spojenců na pořízení balicího stroje na ho-
tová jídla ve školní jídelně (39.799,93 Kč a 39.799,93 Kč) a ZŠ 
Ratibořická na pořízení balicího stroje na hotová jídla ve škol-
ní jídelně a obalového materiálu (48.934,22 Kč). Prostředky 
jsou hrazeny z magistrátní dotace poskytnuté na prevenci vůči 
COVID-19.

DAR OD ORGANIZACE WOMEN 
FOR WOMEN, O. P. S.

Rada městské části vyslovila souhlas s přijetím účelově určené-
ho peněžního daru od organizace Women for Women, o. p. s., 

INFORMACE  
Z RADNICE v rámci projektu „Obědy pro děti“. Finance budou určeny pro 

FZŠ Chodovická na úhradu stravného ve školní jídelně pro 
jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny. Za poskytnutí daru 
moc děkujeme.

ODMĚNY PRO ŘEDITELE 10 PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Rada schválila odměny pro ředitele příspěvkových organizací 
(ZŠ, MŠ, DDM, knihovna, divadlo a zámek) MČ Praha 20 
za 2. pololetí roku 2020. 

EKONOMICKÁ STUDIE – KULTURNÍ ORGANIZACE

Finanční výbor zastupitelstva požádal místostarostu Čápa, aby 
do termínu v lednu 2021 zajistil zpracování návrhu zadání analý-
zy (personální i ekonomické) kulturních příspěvkových organi-
zací MČ Praha 20 – tedy Chvalského zámku, Kulturního centra 
Horní Počernice a Místní veřejné knihovny Horní Počernice.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  zařadila do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státní-

ho rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na pod-
poru mimořádného finančního ohodnocení sociálních 
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií 
Covid-19 ve výši 34,6 tis. Kč;

2)  převedla finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ (nová 
investiční akce – oplocení sportoviště v areálu základních 
škol Prahy 20) ve výši 421,9 tis. Kč;
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3)  upravila rozpočet v souvislosti s vrácením finančních pro-
středků v souvislosti se závěrečným vyúčtováním projektů 
realizovaných v rámci OPPPR – příjem 37,8 tis. Kč;

4)  přijala účelovou neinvestiční dotaci na podporu projektů 
v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální 
úrovni ve výši 70,0 tis. Kč;

5)  převedla (díky nalezeným úsporám) v rámci rozpočtu částku 
1 140,0 tis. Kč určenou na řešení nutných oprav, zejména 
oprav v budovách úřadu (Jívanská 647 a Jívanská 635);

6)  převedla (díky nalezeným úsporám) v rámci rozpočtu částku 
435,0 tis. Kč určenou na nákup automobilu a kontejneru 
pro potřeby Odboru místního hospodářství;

7)  převedla finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ (oprava 
povrchu hřiště při ZŠ Stoliňská) ve výši 222,0 tis. Kč;

8)  převedla (díky nalezeným úsporám) částku 1 919,0 tis. Kč 
do rezervy běžných výdajů;

9)  přesunula v rámci rozpočtu částku 1 695,3 tis. Kč z důvodu 
chystaného nákupu pozemků – Chvalský lom;

10)  přesunula částku 820 tis. Kč na nákup automobilů pro 
potřeby Odboru informatiky a Odboru místního hospo-
dářství;

11)  přijala do rozpočtu částku 10,3 tis. Kč - účelovou nein-
vestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí 
na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021;

12)  přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státní-
ho rozpočtu z MŠMT na akci Místní akční plán II vzdělá-
vání MČ Praha 20 ve výši 1 710,0 tis. Kč.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE A DARY

Rada schválila poskytnutí:
1)  daru 50 tis. Kč Sdružení dobrovolných hasičů ČHS - SDH 

Praha - Chvaly na nákup ochranných a pracovních pomů-
cek;

2)  dotace 48 tis. Kč SHM Klub Praha - Počernice, z. s. na pro-
jekt „V Počernicích není nuda“;

3)  dotace 50 tis. Kč SEMIRAMIS, z. ú. na pilotní provoz 
terénního programu Horní Počernice;

4)  dotace 45 tis. Kč spolku SRDCEVČELE na skládací mobi-
liář pro vzdělávací a uměleckou činnost.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí:
1)  daru 60 tis. Kč LRS Chvaly, o. p. s na dofinancování mimo-

řádných nákladů vzniklých organizaci v souvislosti s náka-
zou COVID-19 při poskytování následné péče;

2)  daru 33 tis. Kč spolku Mumraj na projekt „Podpora pro 
Horní Počernice v době pandemie“;

3)  dotaci 40 tis. Kč spolku BikeRanch Team na projekt „Bike-
Ranch Team - podpora cyklistického oddílu A team“;

4)  dotaci 80 tis. Kč Tenisovému klubu Sokol Horní Počernice, 
pobočný spolek - na podporu hry mládeže do 18 let;

5)  dotaci 85 tis. Kč Basketbalu Sokol Horní Počernice, po-
bočný spolek - na podporu dlouhodobé sportovní činnosti 
a organizované sportovní výchovy;

6)  dotaci 31 tis. Kč Sdružení dobrovolných hasičů ČHS - SDH 
Praha - Chvaly na vybavení pro členy.

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 2021

Ve čtvrtek 10. prosince proběhl ve Chvalské stodole kulatý 
stůl k dotacím na rok 2021. Děkujeme přítomným zástupcům 
neziskového sektoru, zastupitelům, které tato problematika 
zajímá, i vedoucí Odboru informatiky paní Lucii Koutné. 
Z jednání vzešla celá řada podnětů, které budeme vypořádá-
vat. Další setkání plánujeme v lednu 2021. O schválení zásad 
nakonec rozhodne zastupitelstvo městské části, které si tuto 
pravomoc vyhradilo.

ODMĚNY ČLENŮM KOMISÍ A VÝBORŮ – 
NEZASTUPITELŮM

Zastupitelstvo městské části v pondělí 21. prosince schválilo 
výplatu odměn členům komisí a výborů – nezastupitelům. 
Stávající systém výplat odměn zůstává v platnosti.

INVESTICE

CHVALSKÝ LOM

Na poslední schůzi zastupitelstva naší městské části v letošním 
roce byla završena čtyřletá snaha o odkoupení spoluvlastnických 
podílů k pozemkům lomu, které jsou využívány jako zázemí pro 
činnost počernického Junáka. Odkoupení spoluvlastnických 
podílů schválilo zastupitelstvo již 27. února 2017 s podmínkou, 
že 2/3 kupní ceny budou uhrazeny ze zdrojů mimo rozpočet naší 
městské části. Dotační titul v uvedeném rozsahu se podařilo získat 
z rozpočtu MHMP až v září roku 2018. Časová prodleva mezi 
přijatým usnesením v roce 2017 a jeho naplněním v podobě získané 
dotace v roce 2018 měla negativní dopad na vzájemné vztahy mezi 
naší městskou částí a vlastníky pozemků. I přes veškerou sna-
hu o odkoupení pozemků lomu v souladu s přijatým usnesením 
z roku 2017 v minulých letech se nepodařilo uzavřít s prodávajícími 
kupní smlouvu. Na základě opakovaných jednání vedených staros-
tou městské části a právním zástupcem prodávajících se podařilo 
dospět k dohodě umožňující uzavřít kupní smlouvu na základě 
usnesení zastupitelstva z roku 2017. Předmětem dohody bylo od-
koupení spoluvlastnických podílů ještě ke třem zbylým pozemkům 
stejných vlastníků v lokalitě lomu, což umožní zcelit pozemky 
ve vlastnictví městské části a rozšířit tak území využívané počer-
nickým Junákem. Právě schválení odkoupení spoluvlastnických 
podílů k těmto třem pozemkům zastupitelstvem naší městské části 
dne 21. prosince 2020 naplnilo tuto dohodu a ve svém důsledku 
umožnilo komplexní majetkoprávní vypořádání mezi městskou 
částí a soukromými vlastníky v lokalitě lomu tak, jak bylo původ-
ním záměrem již od roku 2017.

OPLOCENÍ SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU FZŠ 
CHODOVICKÁ A ZŠ RATIBOŘICKÁ

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na oplocení sportoviště 
v areálu základních škol FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická se 
společností Genel Invest holding, s. r. o.

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT V AREÁLU ODBORU 
MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rada souhlasila s vypracováním projektové dokumentace pro 
společné řízení dle předložené studie investičního záměru 
nového administrativního objektu v areálu místního hospo-
dářství. Zadání předpokládá na pozemku KN parc. č. 1598 
u vjezdu do objektu místního hospodářství náhradou za stá-
vající nevyhovující objekt se zázemím pro pracovníky OMH 
vytvořit nový dvoupodlažní objekt se zázemím pro OMH 
a kancelářemi ÚMČ. Studií navržené řešení situuje do I. NP 
objektu, v části bezbariérovým vstupem navazujícím na ko-
munikaci Obchodní, tři kanceláře včetně příslušenství pro 
oddělení správy majetku OHSaI a na protilehlé straně I. NP 
garáž a sklad OMH. Do II. NP jsou situovány kanceláře, šatny 
a příslušenství pro potřeby OMH. II. NP je komunikačně 
napojeno krytým venkovním schodištěm na plášti budovy.

OPRAVA POVRCHU HŘIŠTĚ U ZŠ STOLIŇSKÁ

Radní schválili uzavření smlouvy o dílo na opravu povrchu 
hřiště ZŠ Stoliňská s panem Milanem Houžvičkou.

AKTUALITY
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PARK HOUSLOVÝ KLÍČ – VYBAVENÍ

Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park 
Houslový klíč - vybavení".

NOVÁ VOZIDLA PRO ÚŘAD

Rada městské části schválila pořízení osobního vozu značky 
Citroën Berlingo, osobního vozu Hyundai i30 kombi a leh-
kého užitkového vozidla Peugeot Partner Active L 1. Vozidla 
byla pořízena z finančních prostředků nalezených v rámci 
úspor v rozpočtu roku 2020. Vozidla poslouží především Od-
boru místního hospodářství a Odboru informatiky.

MAJETEK

OBJEKT „SKLENÁŘSTVÍ“ - ODVOD DEŠŤOVÝCH 
VOD DO VSAKOVACÍHO OBJEKTU

Rada městské části schválila uzavření smlouvy o dílo na zho-
tovení rozvodů dešťové kanalizace a vsakovacího objektu pro 
odvedení a likvidaci dešťových vod ze střechy budovy č. p. 868 
na pozemcích p. č.: 1986, 1987/1, 1991, k. ú. Horní Počernice 
se společností IPPOS BOHEMIA, s. r. o.

SPOTŘEBA ENERGIÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ

Rada také schválila úkol OHSaI provést sumarizaci ročních 
nákladů na spotřebu energií u jednotlivých příspěvkových 
organizací, a to včetně zjištění aktuálně platných smluvních 
vztahů, které mají tyto organizace uzavřeny. Následně budeme 
zjišťovat, zda by nebylo možné realizovat finanční úsporu sdru-
ženými nákupy energií.

MAJETKOPRÁVNÍ KROKY

Zastupitelstvo městské části schválilo
1)  prodej pozemku parc. č. 2147/19 v k. ú. Horní Počernice, 

obec Praha o výměře 6 m2 fyzické osobě za kupní cenu 
34 380 Kč, dle platné cenové mapy;

2)  prodej pozemku parc. č. 4244/26 v k. ú. Horní Počernice, 
obec Praha o výměře 4 m2 fyzické osobě za kupní cenu 
27 880 Kč, dle platné cenové mapy;

3)  prodej pozemků parc. č. 4131/4 a 4131/5 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha o výměře 407 m2 fyzickým osobám 
za kupní cenu 2 836 790 Kč, dle platné cenové mapy;

4)  bezúplatné nabytí pozemků parc. č.: 4241/240, 4241/241, 
4241/245, 4241/277, 4241/302, 4241/303, 4241/304, 
4241/306, 4241/307, 4241/308, 4241/309, 4241/311, vše v k. 
ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. CANA-
BA - Pozemní stavby, s. r. o.

DARY OD SPOLEČNOSTÍ DAFNÉ PROFI, S. R. O. 
A MATTEL CZECH REPUBLIC, S. R. O., 
ČLEN KONCERNU

Rada městské části přijala věcný dar od společnosti Dafné 
profi, s. r. o. za účelem prevence a ochrany proti onemocnění 
COVID-19 - 500 ks ochranných roušek - v hodnotě 27.500 Kč 
bez DPH.

Rada městské části přijala věcný dar – hračky - od společ-
nosti Mattel Czech Republic, s. r. o., člen koncernu, za účelem 
obdarování dětí v pěstounské péči.
Oběma společnostem za jejich dary mnohokrát děkujeme.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Rada městské části schválila prodej palivového dřeva pro občany 
městské části za cenu 250 Kč (cena s DPH)/m3. Maximální 
množství na číslo popisné činí 5 m3. Jedná se o krácené kmeny 
o délce 25 až 100 cm (mix bříza, akát, jasan, vrba, lípa). Žádosti 
o odkup dřeva lze podávat až do odvolání nebo do vyčerpání zá-
sob, do podatelny Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647 nebo zaslat 
e-mailem na adresu: vojtech_simacek@pocernice.cz. 

MA 21 A ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST

ANALÝZA PŮSOBENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Zastupitelstvo městské části uložilo starostovi Petru Měšťa-
novi zpracovat analýzu, která zohlední klady a zápory půso-
bení městské části v Národní síti zdravých měst a v Místní 
agendě 21 a předložit ji po projednání v příslušné komisi 
RMČ Praha 20 na zasedání zastupitelstva městské části, a to 
včetně stanoviska příslušné komise.

LEGISLATIVA

ÚPRAVA PRAVIDEL HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO 
ROZHLASU MČ PRAHA 20

Rada schválila úpravu na základě aktualizace vůči skutečnému 
stavu nyní a ve spolupráci se zaměstnankyněmi ÚMČ na po-
datelnách, které hlásí. Přizpůsobujeme se poobědovému spaní 
dětí ve školkách a zároveň pohřbům (v tuto dobu není vhodné 
hlášení provádět). Ceník pro využití této služby zůstává stejný.

DOPRAVA

PŘESUN AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V ULICI 
KOMÁROVSKÁ

Rada městské části vzala na vědomí požadavky občanů Své-
pravic na úpravu tras linek autobusů č. 204 a 224 tak, aby se 
zlepšila dopravní obslužnost zastávky Krahulčí. Nově budou 
zřízeny 2 zastávky U Jeslí (protilehlé): jedna z nich v zeleni 
a druhá místo několika parkovacích míst v blízkosti křižovat-
ky Komárovská x Pavlišovská.
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ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR „D0, STAVBA 520 
BŘEZINĚVES – SATALICE“

Rada vzala na vědomí oznámení o zjišťovacím řízení na záměr 
„D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“. Rada konstatovala, 
že záměr „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ bude mít 
negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví na katastru 
Horních Počernic, a to výrazným nárůstem dopravy na úse-
ku D0 510 o 30 000 vozidel/den, na dálnici D11 o 15 000 
vozidel/den, na dálnici D10 o 4 000 vozidel/den, na Novopac-
ké směr Prosek o 8 000 vozidel/den a na Chlumecké o 3 000 
vozidel/den.

Rada městské části trvá:
1)  na zahrnutí území Horních Počernic, vzhledem k ná-

růstu dopravy, které bude vyvolané zprovozněním úseku 
D0 520, do akustické a rozptylové studie. Není možné 
konstatovat, že toto území již bylo řešeno v minulosti při 
posuzování vlivů na životní prostředí jiných dopravních 
staveb (např. zkapacitnění D11 nebo zkapacitnění D0 510), 
protože tyto záměry nepočítaly s tak výrazným nárůstem 
dopravních intenzit na katastru Horních Počernic a tím 
vyvolaným nárůstem hlukového zatížení a emisí z dopravy. 
Navíc nemohla být v roce 2014 resp. 2016, kdy probíhalo 
u záměrů „Pražský okruh, stavba 510, Satalice – Běchovi-
ce“ a „D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace 
dálnice na šestipruhové uspořádání" posuzování vlivů 
na životní prostředí provedena synergie vlivů obou záměrů 
se záměrem „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“. Horní 
Počernice jsou z hlediska budoucího provozování úseku D0 
520 jednoznačně dotčeným územím, jehož životní prostředí 
a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provede-
ním záměru. Toto připouští též text oznámení, v němž se 
na straně 157 konstatuje, že… z předběžného hlukového 
posouzení však vyplývá, že např. na přímo navazujícím 
úseku D0 510 znamená navýšení celkové dopravní intenzity 
o cca 30 000 zhoršení akustické situace z provozu dopra-
vy o 1,1 Db v denní době a o 1,1 Db v noční době oproti 
stavu bez D0 520. Což v okolí D0 510 znamená překročení 
hlukových limitů;

2)  na tom, aby jako podklad pro novou hlukovou a rozpty-
lovou studii byla v posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí použita aktuální dopravní měření a nikoli data 
z prosince 2018, která byla předložena ke zjišťova-
címu řízení;

3)  na tom, aby nová akustická studie, která bude 
k záměru zpracována též pro území Horních 
Počernic, byla zpracována ve 3D, a to v maxi-
mální možné přesnosti výpočtových modelů 
a postupů, včetně vysoké podrobnosti. 
Veškeré podklady pro výpočet hluku 
musí být provedeny na základě aktu-
álních dat - tj. dat ze stejného roku, 
v němž bude vypracována akustická 
studie. Do výpočtu hluku je nut-
né zahrnout i hluk ze všech okolních 
místních komunikací, pro něž stavba D0 
520 představuje dílčí změnu, a to z důvodu 
posouzení součtového efektu stávajícího 
hluku z provozu na pozemních komunika-
cích s novým zdrojem hluku na pozemních 
komunikacích. Na území Horních Počernic 
jsou to tedy též komunikace D11, D10, D0 
510, Chlumecká, Náchodská, Bystrá a Boža-
novská;

4)  na tom, aby v bezprostředním okolí D0 510 
bylo po konzultacích s MČ Praha 20 prove-
deno měření současného hlukového zatížení 

vybraných chráněných staveb. Měření je nutné provést 
za reprezentativních podmínek, není možné výsledky 
dopočítávat. Jen tak bude možné provést reálné posouzení 
hlukové zátěže vyvolané zprovozněním D0 520;

5)  na navržení vhodných kompenzačních opatření též pro úze-
mí Horních Počernic (nad rámec kompenzačních opatření 
ke zkapacitnění D11 a D0 510), a to vzhledem k tomu, že 
již nyní je jisté, že dojde k překročení hlukových limitů (viz 
mj. text oznámení, strana 157) ;

6)  na prověření možného propojení komunikace Bystrá 
na MÚK Satalice;

7)  na umístění měřicí stanice na katastru Horních Počernic, aby 
mohlo být monitorováno znečištění území z dopravy, které 
bude zprovozněním D0 520 silně zatíženo. Již v Programu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01: aktua-
lizace 2020 - (3.02) se konstatuje, že tato koncepce bude mít 
výrazný vliv na kvalitu životního prostředí na území Hornících 
Počernic, vzhledem k tomu, že dostavbou Pražského okruhu, 
který odvede dopravu z centrálních částí aglomerace Praha 
do částí okrajových, se zde výrazně zvýší intenzita dopravy 
a tedy i znečištění ovzduší PM10, PM2,5 a oxidy dusíku.

Toto usnesení bylo zasláno na Ministerstvo životního prostře-
dí České republiky.

INFORMATIKA

SCHVÁLENÍ SMLOUVY NA NÁKUP PRODUKTŮ 
SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Rada městské části schválila uzavření smlouvy na dodávku 
produktů společnosti Microsoft (MS Word, MS excel, MS 
Teams, MS Outlook, apod.) s dodavatelem Cheops, s. r. o.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ S FIRMOU 
ETINCELLE, S. R. O.

Rada městské části schválila dodatek ke smlouvě se společ-
ností Etincelle. Předmětem smlouvy je pravidelný 

ruční úklid veřejných prostranství zajištěný osoba-
mi s mentálním nebo kombinovaným postižením, 
které dozoruje pracovní asistent.  Doba plnění 
smlouvy se prodlužuje do 31. prosince 2021.

UKONČENÍ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMĚRU 

„ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU HORNÍ 
POČERNICE“

Rada městské části vzala na vědomí informaci, že 
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Od-
boru ochrany prostředí MHMP ukončilo na návrh 

oznamovatele posuzování vlivů na ŽP pro záměr 
„Zařízení pro využívání odpadu Horní Počerni-
ce“, k němuž rada vydala svým usnesením číslo 
RMC/72/29/1367/20 ze dne 11. 9. 2020 nesou-
hlasné stanovisko.

Úspěšný start do roku 2021 vám ze srdce přejí

Petr Měšťan, Vilém Čáp, Eva Alexová, 
Jaroslav Kočí, Zbyněk Římal a Jindřich Jukl, 

radní městské části

AKTUALITY



8 | 9

Areál Velaz – rozum do hrsti, ne „pravdy 
a lži“ paní Polydorové!

Musím reagovat na články v posledních 
dvou číslech našeho HPZ. Zatímco 
zástupci rodiny Špačků, jako oprávně-
ní vlastníci dotčených pozemků, reálně 
argumentují složitým vývojem minulých 
desetiletí v této lokalitě a naznačují cestu 
k nápravě, paní Polydorová lamentuje 
nad byrokracií územního řízení a ali-
bisticky se hrabe v záludnostech řízení 
o existenci tzv. historických jader obcí 
podle současných územně plánovacích 
not. Ne, nebudu s vyslovenými atributy 
těchto složitostí  polemizovat, jen musím 
vyslovit lítost, a to dvojí. Jednak nad tím, 
že minulé vedení včetně bývalé paní radní 
pro záležitosti územního rozvoje v lokalitě 
Velaz nic pozitivního či konstruktivního 

neudělalo, jednak nad tím, že obnovení 
vlastníci pozemků a staveb v této lokalitě 
musejí překonávat tolik překážek, aby svůj 
majetek mohli smysluplně využít. A v té 
souvislosti se vrátím na začátek devade-
sátých let, kdy i u nás v Horních Počer-
nicích se lámal chleba a právě sourozenci 
Špačkovi stáli mezi těmi, kteří chtěli 
nápravu. Nápravu od všeho špatného, co 
přinesla totalita. I my, kteří jsme tenkrát 
stanuli v čele správy obce, jsme chtěli 
nápravu – nápravu všech křivd, zejména 
majetkových, obnovení obecního zřízení 
se všemi potřebnými principy a funkcemi, 
obnovu soukromého majetku jako jedno-
ho z pilířů dalšího úspěšného rozvoje obcí 
a měst, obnovení soukromého podnikání, 

demokracie a svobody. Dnes můžeme 
konstatovat: inu, ne všechno se podařilo. 
I areál Velazu v dnešním zuboženém stavu 
je toho němým důkazem. A tak i proto 
dnešní potomci rodiny Špačků, která se 
významně zapsala do historie našich obcí, 
bojují po třiceti letech znovu o svůj maje-
tek, o jeho rozvoj, bojují proti lžím, byro-
kracii, závisti. Pomozme hledat i v areálu 
Velaz rozumné řešení. Zvažme všechny 
předchozí i současné funkce a možnosti 
využití. Nedejme ale dopustit průchodu 
další mystifikace, výmluv, lží a nepravd.

Za ODS a NHP:  
Ivan Liška, zastupitel

ZASTUPITELÉ

Nedám dopustit průchodu další mys-
tifikace, lží a nepravd, a proto musím 
jako členka rady tehdejšího i současného 
vedení reagovat. V době, kdy městskou 
část řídila paní starostka Mgr. Alena 
Štrobová, jsme podnět REVITALIZACE 
AREÁLU VELAZ jednohlasně zamítli, 
a to z těchto důvodů:
•  nepodporujeme rozšiřování zastavitel-

ných ploch na úkor nezastavitelných, 
kdy na území MČ Praha 20 existuje 
poměrně dost ještě nevyčerpaných 
rozvojových ploch;

•  rozšíření ploch má být pro stavební 
záměr pěti bytových domů o třech 
nadzemních podlažích s plochou stře-
chou, který není v souladu s územním 
plánem hl. m. Prahy, tedy s charakte-
rem vesnické struktury zástavby;

•  zasahuje do celoměstského systé-
mu a územního systému ekologické 
stability. Podnět rozšiřoval zastavitelné 
území i do prakticky nezastavitelného 
ochranného pásma elektroenergetické 
přenosové soustavy;

•  zároveň je navrhován na poměry okolní 
zástavby vysoký kód míry

využití (kód C).

Jsem přesvědčená, že pro naše občany to 
byla jednoznačně pozitivní zpráva. Pod 
vedením starosty Mgr. Petra Měšťana 
(ODS a NHP) však byl a je zájem jiný. 
Proto někteří radní současného vedení 
na základě několika drobných úprav 
záměru, kdy došlo sice k redukci nově 
navržené zastavitelné plochy, ale záro-
veň se již neřeší regulace kódem míry 

využití, přijali souhlasné usnesení. Radní 
pro územní rozvoj Ing. Jindřich Jukl 
a Bc. Jaroslav Kočí ml. již měli něko-
lik příležitostí, aby záměr představili 
zastupitelům a nechali o něm hlasovat. 
Zastupitelstvo je totiž nejvyšším orgá-
nem městské části, proto je třeba, aby 
se o záměru nové výstavby pěti bytových 
domů s přibližně 90 novými byty rozho-
dovalo na půdě zastupitelstva, před zraky 
veřejnosti a s obrazovým a zvukovým 
záznamem, nikoliv v úzkém kruhu rady 
městské části, kde záměr projde těsnou 
většinou pěti hlasy z osmi.

Jana Hájková, 
radní městské části

(poznámka redakce: V době zaslání reakce 
byla paní Hájková členkou rady MČ)

Pro upomenutí pana Lišky:

Rodina Špačků podala několik žádostí 
o změnu Územního plánu hl. m. Prahy 
(ÚP) na změnu pozemků na zastavitelné. 
Konkrétně:

„DOSTAVBA AREÁLU XAVEROV“ 
(pozemky u areálu Big Box), změna z plo-
chy pro sport na zastavitelnou plochu, 
SV - všeobecně smíšené (19 tis. m2). Jako 
rada jsme ji schválili.

„DOSTAVBA ULICE KE ŽLÍBKU“ 
(pozemky v blízkosti Xaverovského háje, 
resp. největšího přírodního parku v Praze, 
Klánovice-Čihadla), změna z nezastavitel-
né plochy ZMK - zeleň městská a krajin-
ná a NL – louky, pastviny na zastavitelné 
plochy SV - všeobecně smíšené a OB - 
čistě obytné (130 tis. m2)

„NOVÝ XAVEROV“ (pozemky při ulici 
Božanovská - výběhy pro koně), změna 
z nezastavitelné plochy SO1,5 - oddechu 
a ZMK - zeleň městská a krajinná na za-

stavitelné plochy SV - všeobecně smíšené 
a OB - čistě obytné (160 tis. m2)

„REGENERACE JÁDRA SÍDLA 
XAVEROV“ (pozemky a výběhy pro koně 
u areálu v ulici Václava Špačka), změna 
z nezastavitelné plochy ZMK - zeleň 
městská a krajinná na zastavitelnou plo-
chu SV - všeobecně smíšené (16 tis. m2), 
tuto změnu jsme jako rada také schválili.

 „ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA“ 
(pozemky při Klánovickém lese), změna 
spočívající z nezastavitelné plochy NL – 
louky, pastviny na zastavitelnou plochu 
OB - čistě obytné (76 tis. m2). Naše rada 
zde nepodpořila změnu z nezastavitelných 
pozemků o rozloze 366 tis. m2 na zasta-
vitelné.

K areálu Velaz: Drželi jsme se dohody 
z roku 2016 mezi MČ Praha 20 a rodinou 
Špačků, kdy starostkou byla Hana Mo-
ravcová. Cituji z dohody: „Transformace 

na rezidenční bydlení, ubytování a neru-
šící služby, v souladu s územním plánem, 
Pražskými stavebními předpisy a Deklara-
cí podmínek rozvoje MČ Praha 20.“ Navr-
hovaný stavební záměr však podmínkám 
daným v dohodě zcela odporuje! 

Je patrné, že pod mým vedením jsme se 
snažili rodině Špačků v jejich požadavcích 
částečně vyhovět. Současná rada však 
od února 2020 námi schválené podněty 
revokovala, neprojednala je ani na jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 20, přestože 
na ně hl. m. Praha čeká.

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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Rezignace na funkci člena Rady Městské 
části Praha 20

Vážení občané, ke dni 7. prosince jsem re-
zignovala na funkci člena Rady MČ Praha 
20, do níž jsem byla zvolena na ustavují-
cím Zastupitelstvu MČ Praha 20 kona-
ném dne 5. listopadu 2018. 

Jako radní jsem vždy hájila zájmy naší 
městské části a jejích občanů a to s maxi-
málním nasazením, znalostmi a pečlivos-
tí. Z mé strany nejde o neuvážený zbrklý 
krok, ale o zralé rozhodnutí, ke kterému 
mám vážné důvody. Jsou jimi:
1)  Střet zájmů členů rady. 

Členové rady jednají opakovaně 
ve střetu zájmů a to i přes to, že jsou 
na to upozorňováni. Prokazatelné je 
toto jednání u pana starosty Mgr. Pe-
tra Měšťana, Bc. Jaroslava Kočího ml., 
Ing. Jindřicha Jukla.

2)  Netransparentní radnice. 
Vedení radnice ignoruje principy 

transparentní radnice. Radní si zá-
měrně odsouhlasili, že hlasování rady 
bude probíhat anonymně. Rozhodnutí 
se týkají veřejných zakázek, čerpání 
rozpočtu městské části, návrhů změn 
územního plánu.

3)  Podezření na trestnou činnost.  
Jednání radních v souvislosti s při-
dělováním zakázek, dodržováním 
smluvních závazků vůči dodavatelům 
a čerpáním finančních prostředků 
z rozpočtu městské části vzbuzuje 
podezření na trestnou činnost.

Setrvání v současném složení rady 
městské části by mě na jedné straně 
mohlo vystavovat riziku trestního stíhání 
a na straně druhé mi zcela jistě znemož-
ňuje realizaci záměru a prosazování zá-
jmů občanů, pro které jsem byla zvolena 
do zastupitelstva potažmo vedení obce.

Zároveň jsem k tomuto dni vypověděla 
všechny dohody o spolupráci vytvořené 
panem místostarostou Ing. V. Čápem pro 
ztrátu důvěry.

Nadále zůstávám zastupitelkou, věrná 
svým hodnotám, hájím program otevře-
nosti a transparentnosti, kvůli kterým 
jsem aktivně vstoupila do politiky 
a úspěšně kandidovala do zastupitelstva.

Ve stejný okamžik na svou funkci 
radní rezignoval také Mgr. Petr Růžič-
ka, DiS. Jeho rezignace byla na základě 
nového právního výkladu stávajícího 
Statutu HPZ stažena. Věřím, že se s ní 
seznámíte v příštím čísle HPZ.

Jana Hájková, BBA
zastupitelka MČ Praha 20

Reakce na rezignaci na člena  
Rady MČ Praha 20 paní zastupitelky Jany 
Hájkové, BBA

Mohu ctít právo na jiný pohled a názor 
a najít kompromis mezi různými póly 
vidění jednotlivých radních, ale od tohoto 
vykonstruovaného a falešného nařčení se 
plně distancuji a odmítám jakýkoliv jeho 
obsah, obzvlášť když se jedná o tak zá-
važná obvinění. Než nás ale kdokoli začne 
osočovat z pochybení, nekompetentnosti, 
dokonce ze selhání nebo šlendriánství, 
měl by mít připravené věcné a doložitelné 
argumenty a ty nám do dnešní chvíle 
nebyly nikým, včetně paní Jany Hájkové, 
předloženy. Podsouvání spáchání trestné-
ho činu a následná dehonestace jsou pro 
mě naprosto nepřijatelné. Soustavné, prá-
vem ničím nepodložené udání je jednání 
nejen odsouzeníhodné a nemorální, ale 
jde o svévolný lynč a štvanici na ty, kteří 
mají jiný politický a společenský názor 
na věc. Nemohu se ubránit domněnky, že 
se jedná o účelně vyvolanou umělou kau-
zu, jejímž záměrem je jen vyvolání zděšení 
mezi lidmi, s cílem zdiskreditovat, očernit 

a ohrozit naši dobrou pověst a poškodit 
mé jméno i současné vedení radnice. 
Lze považovat tuto skutečnost za vážnou 
újmu ve smyslu trestného činu pomluvy 
a urážky na cti, mám proto právo se do-
máhat zadostiučinění. Osobně si za všemi 
svými rozhodnutími pevně stojím. Jsou 
v souladu s mým nejlepším vědomím 
a svědomím a jsem připraven hájit naši 
práci v rámci kompetencí daných právním 
řádem této republiky. 

Paradoxně v době, kdy nás koronavirová 
doba všechny radikálně nutí se přizpů-
sobit novému režimu, kdy se do všeho 
musíme všichni více opřít, zabrat na všech 
úrovních, sebrat všechny síly a táhnout 
za jeden provaz, nás paní Jana Hájková 
nechá na holičkách a aby toho nebylo 
málo, tak nás ještě k tomu všemu postaví 
do břečky kalné a špinavé vody.
Ať už zní tato situace sebevíc kontro-
verzně, chápu proto celou argumentaci 
jako záminku, kdy paní zastupitelka Jana 

Hájková chce ve snaze pro svoji rezignaci 
ospravedlnit své jméno, aby se vyhnula 
možnému nařčení, že v tomto volebním 
období opustila pro neschopnost kon-
struktivní spolupráce již druhou koalici 
a neztratila tak důvěru svých voličů v nad-
cházejících komunálních volbách.

Poslední, co stojí za zmínění, je už 
jen výrok anglického novináře Gilberta 
Keitha Chestertona, který si paní zastupi-
telka Jana Hájková vzala očividně za své:

„Lidé jsou velmi skeptičtí – nevěří 
ničemu s výjimkou pomluv.”

Tolik z mé strany ke vzneseným obvině-
ním.

Petr Měšťan, 
starosta

ZASTUPITELÉ

Historické jádro v areálu Velazu je evido-
váno v územním plánu cca od roku 1999. 
Tedy od doby, kdy byl v pozici starosty MČ 
Praha 20 sám pan Bc. Ivan Liška. Vlastníci 
areálu mohli tuto „údajnou chybu“ tedy 
řešit již tehdy, kdy vznikala. O zrušení 
historického jádra však požádali potomci 
rodiny Špačků až v roce 2018. 

Panu Liškovi připomenu jeho vlastní 
slova, která pronesl na jednání Zastupitel-
stva MČ Praha 20 dne 24. 9. 2018, kde se 
žádost o zrušení historického jádra v areálu 

Velazu projednávala: „Vnímám oprávnění 
existence historického jádra, protože se 
vztahuje ke statku Xaverov, protože ten 
statek Xaverov a jeho okolí vytvářelo mož-
ná takové historické jádro, a proto se to 
tam v roce 1999 vepsalo. Toto území bych 
já osobně chránil. Nedovedu si představit, 
že tam někdo postaví domy, které budou 
na hranici dva a půl či 3 patra. To patří 
tam vlevo, toto území by se prostě chránit 
mělo.“ Pan Ivan Liška tedy za prvé nemusel 
v roce 1999 v územním plánu historic-

ké jádro vůbec vymezit. Za druhé mohl 
na jednání ZMČ promluvit zcela jinak 
a nehlasovat proti zrušení historického 
jádra ale naopak ho podpořit a konec kon-
ců za dvacet let mohl vše, o čem ve svém 
příspěvku píše, udělat on sám a starat se 
tedy o majetek a pozemky v soukromém 
vlastnictví daleko lépe. 

Karla Polydorová,
Společně Pro Počernice
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Jmenovité hlasování na jednání rady  
se dnes nehodí?

Kolega, zastupitel Bc. Jiří Šebek, navrhl 
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 
dne 7. 12. 2020 zařadit bod, kterým by 
se upravil jednací řád Rady MČ Praha 
20 tak, aby i radní na svých jednáních 
hlasovali jmenovitě a občan se tak mohl 
dozvědět, kdo a jak v té které záležitosti 
hlasoval. Bohužel ze strany vládnoucí 
koalice (ODS, Šance pro Počernice, 
Počernice Jinak a hnutí ANO) však není 
o jmenovité hlasování žádný zájem a tato 
argumentovala, že jde o citlivé údaje, 
protože se mnohdy jedná o materiály ze 
sociální oblasti. Je určitě správné, že zá-
konem dané citlivé údaje se automaticky 
anonymizují před zveřejněním. Naopak 
informace o tom, jak veřejný funkcionář, 
občany zvolený a placený z veřejných 
prostředků, hlasoval, nejsou v žádném 

případě citlivé údaje. Ono je jistě daleko 
pohodlnější se schovat v hromadném 
výčtu hlasování, protože pak se můžete 
odvolávat na radu MČ jako celek. Pan 
místostarosta Ing. Vilém Čáp na jedná-
ní zastupitelstva MČ opět nezklamal. 
Na přímou otázku kolegovi Mgr. Jiřímu 
Benedovi, jaký má názor na jmenovité 
hlasování s odstupem času, neodpověděl 
a odpovědi se vyhnul. Dovolím si připo-
menout jeho výroky, co by opozičního 
zastupitele z roku 2015.

4/2015: „Vyzval jsem i radu měst-
ské části, aby rovněž uváděla, kdo, jak 
na jednání rady hlasoval.“

12/2015: „Zeptal jsem se také všech 
přítomných radních, zda souhlasí s tím, 
aby bylo i hlasovaní z jednání rady za-
znamenáváno jmenovitě. Od většiny rad-

ních (vyjma Karly Polydorové) zaznělo 
jasné NE. A tak tě prosím, milý Ježíšku, 
abys nám nadělil hlasování radních 
po jménech…“

Pan místostarosta Ing. Vilém Čáp to 
dnes může změnit sám a nemusí prosit 
Jěžíška! Ale už se mu to dnes nehodí 
a nechce. Osobně by mne zajímalo, jak 
hlasoval například při zpětvzetí žalo-
by na bezdůvodné obohacení TJ Sokol 
Horní Počernice, o které mělo navíc 
rozhodovat zastupitelstvo MČ. A v kau-
zách přidělení zakázek bez zákonné 
poptávky (fasáda knihovna 600 000 Kč, 
IT software 600 000 Kč).

Ing. Milan Herian, 
Společně Pro Počernice

Ve volebním období 2014-2018 jsem 
prosadil zaznamenávání jmenovitého 
hlasování zastupitelů. Když jsem byl 
v roce 2018 zvolen za Počernice JINAK 
do zastupitelstva opět, součástí našeho 
volebního programu bylo i jmenovité 
hlasování na jednání rady městské části. 
Tento názor zastávám i nadále. Považuji 
ale za správné, aby o způsobu hlasování 
na jednání rady městské částí rozhodo-

vala právě rada městské části, jako suve-
rén. Na základě diskuse na prosincovém 
zasedání zastupitelstva prověřujeme, zda 
je možné, aby zastupitelstvo schválilo 
radě městské části její jednací řád.

„Kauzy“ uváděné panem Herianem 
v závěru článku by nemusely být „kau-
zami“, pokud by Společně pro Počernice 
vysílalo na jednání rady městské části 
svého zástupce, na což mají dle platného 

Vánoční věnce pro počernické seniory

Děkujeme všem dobrovolníkům a nad-
šencům, kteří se zapojili do rozdávání 
radosti našim seniorům v předvánoč-
ním čase. Jsme rádi, že i v této těžké 
době si lidé mezi sebou pomáhají. Ruč-
ně dělané vánoční věnce, u kterých byla 
i milá a především povzbuzující přání, 
seniory velmi potěšily. 

Šance pro Počernice

ZASTUPITELÉ

Poděkování a „věci s duší“

Na prahu nového roku oceňuji odvahu 
a rovný postoj dvou bývalých členů Rady 
Městské části Praha 20 – Jany Hájko-
vé a Petra Růžičky. Na zastupitelstvu 
7. prosince 2020 přečetli své rezignační 
dopisy. V průběhu jednání poté na své 
posty radních oba rezignovali. Důvodem 
jejich rozhodnutí jsou především opa-
kované střety zájmů současné radniční 
koalice, netransparentní přidělování 
zakázek, dokonce i podezření na trest-
nou činnost v rámci fungování stávající 
radnice. 

Je jasné, že současné vedení nás 
bude zaplavovat informacemi o tom, že 
jejich konání ve vedení městské části je 
„křišťálově čisté.“ Vše v zájmu Horních 
Počernic. Vše v zájmu občanů. Vše pro 
sport!  

O to více člověk respektuje odvahu 
těch dvou. Ochotu přiznat chybu a dát 
v životním konání přednost pravdě, 
slušnosti a poctivému přístupu. Zejména 
ale čistému svědomí, které je v životě 
nenahraditelná věc! Jen škoda, že právě 
rezignující dvojice patří k nejpracovi-
tějším členům rady. Petr Růžička se 
jako radní s nasazením věnoval sociální 

oblasti a zdravotnictví. Aktivně se vrhl 
do práce pro naše seniory, pěstounské 
rodiny, obyvatele městské části, kteří se 
z nějakého důvodu ocitli v tísni.

Jana Hájková se zase jako radní 
zasadila o založení nedávno otevřené-
ho RE-USE centra ve sběrném dvoře. 
Jde o prostor, který si mezi lidmi nejen 
v Horních Počernicích získává stále větší 
oblibu. Zaznamenala jsem, že si o něm 
na sociálních sítích píší i lidé z jiných 
městských částí a doporučují jeho 
návštěvu ostatním! V centru naleznete 
spoustu starých a hezkých předmětů 
„s duší“. Můžete sem jít třeba jen zvěda-
vě nahlédnout, ale určitě si odtud něco 
odnesete domů! Skvělé je i to, že věci se 
v RE-USE centru neprodávají. Sym-
bolickou částkou ale lze přispět na ve-
řejnou sbírku s názvem „Bezbariérové 
Chráněné bydlení na Xaverově“. Věci 
„s duší“ z RE-USE centra ve sběrném 
dvoře tak podpoří i klienty xaverovského 
Chráněného bydlení a to je úžasná věc.

Přeji vám všem dobrý nový rok a ra-
dost nejen z krásných věcí.

Alena Štrobová,  
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

jednacího řádu (od června 2020) nárok. 
Využili by tak možnosti, kterou jim 
jednací řád rady dává, a to diskutovat 
o jakémkoli tisku zařazeném na pro-
gram jednání rady městské části před 
zahájením jeho projednání.

Vilém Čáp,  
I. místostarosta Počernice JINAK
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NEZISKOVKY

ROKYTKA

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A MILÍ PŘÍZNIVCI 
NAŠEHO DĚTSKÉHO POČERNICKÉ-
HO SBORU,
jelikož jsme právě vkročili do nového 
roku, tak bych vám všem za celý tým Ro-
kytky chtěla popřát hlavně pevné zdraví 
a neutuchající radost ze života. Prostě ať 
je vám stejně jako nám navzdory současné 
situaci v roce 2021 do zpěvu!

První pololetí nám pomalu končí a my 
vzpomínáme na krásné akce a vystoupení, 
která proběhla na začátku školního roku. 
Ta obrovská radost ze společného zpívání, 
spokojení posluchači a celková atmosféra 
koncertů, to vše pro nás bylo velkou mo-

tivací k další práci a chystání akcí. O to 
víc nás mrzelo, když se v říjnu vše zase 
uzavřelo.

Díky zkušenostem z jara jsme ale hned 
navázali na koncept výukových videí 
a s dětmi jsme takto docvičili rozdělaný 
repertoár. V listopadu jsme se naplno 
pustili do nácviku zimních a vánočních 
písniček a koled. Začali jsme si také více 
hrát s podobou písničkových videí, a tak 
nás děti mohly vidět na saních, v podzim-
ní nebo zasněžené přírodě či u Betléma. 
Zábavnou formou jsme našim malým 
sboristům připravili také rozezpívání, 
a tak si s námi mohli zpívat třeba v lese 

nebo na nebi s andělem. Z ohlasů rodičů 
víme, že děti tato videa baví, písničky se 
tak lépe naučí a doma si je zpívají. Máme 
z toho radost!

Jelikož nám ale kontakt s dětmi oprav-
du chyběl, tak jsme s kolegyněmi spustily 
současně také online sborové zkoušky přes 
MS Teams, kde se s dětmi máme možnost 
vidět, společně se naučit a zazpívat si nové 
písničky a také nám každý zpěváček může 
nějaký kousek zazpívat sám, abychom 
slyšely, jak to dětem jde.

Opravdovou třešničkou na dortu na kon-
ci roku pro nás bylo prosincové otevření 
volnočasových center. S dětmi jsme se tak 
po menších skupinkách mohly opět potkat 
naživo a udělat si takové malé, ale za to 
velmi milé, vánoční besídky. 

Pokud se 10. ledna uskuteční tradiční 
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku, jste 
srdečně zváni. Naši zpěváčci tam nebudou 
chybět a rádi vám zazpíváme všechny ty 
krásné písničky, které se nám před Vánoci 
podařilo nacvičit. 

Zveme vás také na webové stránky 
Rokytky, kde si s námi můžete zazpívat 
a třeba se naučit nějakou novou písničku 
v sekci „Online zpívání“.

Budeme rádi, když nám i nadále za-
chováte přízeň. Noví zpěváčci jsou mezi 
námi samozřejmě také vítáni! Na druhé 
pololetí se mohou přihlásit pomocí online 
formuláře na: www.sbor-rokytka.cz nebo 
prostřednictvím rodinného centra Mum-
raj. Věříme v příznivé zítřky a těšíme se 
na další zpívání s dětmi! 

Zuzana Celerýnová, 
sbormistryně přípravných oddělení Rokytky

ROK 2021 – 30 LET SKAUTŮ  
V HORNÍCH POČERNICÍCH
Letošní rok je pro naše skautské středisko velmi významný. Budeme sla-
vit 30 let od založení střediska, byť jeho celá minulost sahá o něco dále. 
Za těch 30 let jsme se hodně rozrostli.
K začátku roku má Středisko Oheň 371 členů, což z něj dělá jedno z největ-
ších středisek v republice, přičemž umožňuje skauting zažívat více než 250 
dětem. Jednotlivé oddíly se scházejí na pravidelných schůzkách, jezdívají 
na výpravy a tábory a také se zapojují do dění v Horních Počernicích. Potkat 
nás můžete i na veřejných akcích jako listopadový lampionový průvod, roz-
dávání Betlémského světla nebo velikonoční Počernické kuře. Také jsme se 
zapojili do stáčení a distribuce desinfekce.

Rok 2020 byl pro nás všechny těžkou zkouškou, museli jsme takřka veš-
kerý program převést do online podoby a pevně doufáme, že společnou sna-
hou pandemii překonáme a budeme opět žít jako předtím. Letos nás totiž 
čeká důležitá věc. Abychom mohli otevřít skauting více dětem, plánujeme 
vybudovat novou klubovnu. Právě letos na podzim bychom rádi zahájili sta-
vební práce. A budeme moc vděční, pokud u toho budete s námi. Podpořit 
nás můžete např. darem na transparentní účet na: bit.ly/novaklubovna. 

Za středisko Oheň: Jakub Philipp



12 | 13

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace 
dočasně pozastavujeme osobní gratulace 
seniorům a společné Vítání občánků. Při-
hlášky pro Vítání občánků však přijímáme 
i nadále a společně je přivítáme v nejbliž-
ším možném termínu, kdy to bude možné. 
Přihlášku na vítání občánků naleznete 
na stránce https://www.pocernice.cz/
potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ a může-
te ji zaslat na e-mailovou adresu: vitani@
pocernice.cz. Do přihlášky je nutné napsat 
také příjmení matky, protože v mnoha 
případech není totožné s příjmením dítěte 
a nemohli bychom vám doručit pozvánku. 
Vítáme děti pouze z Městské části Praha 
20. Vítání občánků není povinné, je to ryze 
dobrovolná akce. Vítání občánků se koná 
v Obřadní síni Chvalského zámku.

Jubilanty, kteří oslaví 75, 80 a vyšší naro-
zeniny, uveřejníme ve společenské rubrice 
Hornopočernického zpravodaje, bohu-
žel z důvodu ochrany zdraví je dočasně 
nenavštívíme s osobní gratulací, tak jak 
bylo doposud zvykem. Pevně věříme, že 
za několik měsíců se současná situace nato-
lik zlepší, že budeme mít možnost se vrátit 
k dobré tradici osobních gratulací.

Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho 
jména v této rubrice NEMÁTE zájem, 
zavolejte prosím na číslo: 271 071 607  
Haně Vostré nebo pište na e mail:  
vitani@pocernice.cz.

Milan Hejkrlík, 
vedoucí Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE

Balík Jindřich
Balounová Věra
Bezchlebová Hana
Bien Luboš
Blechová Hana
Cochlár Dušan
Dušková Libuše
Dvořák Otto
Fíčková Eva
Florian Karel
Glozarová Jarmila
Habeová Stanislava
Hájek Pavel
Hampacherová Eva
Honsová Ludmila
Honsů Jiří
Hradecká Františka
Hrádková Marie
Janoušová Jiřina
Jenelová Jaroslava
Ježková Věra
Kalistová Anna
Kočka Petr
Kolář Ladislav
Kollingerová Eva

Konečná Marta
Králová Jarmila
Kršek Josef
Ladman Bohumil
Lapešová Drahuše
Lérová Irena
Lettlová Milena
Levá Marta
Lochová Věra
Lomická Marie
Lukeš Jiří
Marek František
Mareš Václav
Marešová Marie
Mikšová Alena
Moravec Jan
Němcová Hana
Nemethová Eva
Patrovská Jarmila
Pelcová Milada
Píšová Jaroslava
Pištěková Hana
Podzimek Miloslav
Pour Miroslav
Princová Milada

Radvan Zlatko
Runkasová Vratislava
Růžičková Karolina
Součková Hana
Srbová Alena
Strnadová Miroslava
Šebková Jaroslava
Špiller František
Štočková Jaroslava
Švestková Drahomíra
Tichá Irena
Tomanová Drahoslava
Turek Vladimír
Tyle Josef
Valešová Marta
Vasková Jana
Vinšová Květoslava
Vítová Fialová Marie
Zachoval Miroslav
Zálohová Věra
Zeman Ladislav
Zemková Maria

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

VÁŽENÍ SENIOŘI, MILÍ PŘÁTELÉ, 

jistě všichni víte, že epidemiologická 
situace je i s příchodem nového roku 
nadále pro seniory nebezpečná.

A tak si budeme dál ve svých domo-
vech navzájem držet palce, aby tento 
nepříznivý stav co nejdříve pominul 
a nastal krásný normální čas pro naše 
setkávání.

Uvítali bychom, kdybyste se za-
mysleli nad tím, co bychom v novém 
roce mohli, nebo měli podnikat, čím 
bychom mohli naši klubovou činnost 
obohatit a zlepšit, neboť stále je co 
vylepšovat.

Budeme vděčni, když nám své 
představy, nápady a připomínky sdělíte 
a navrhnete.

 
Tak ještě jednou – hodně sil a dobrou 
náladu, pevné zdraví a modré nebe 
nad hlavou po celý nový rok.

A nezapomeňte, že: „Teplý lidský 
úsměv hřeje přes celou zimu.“ 

(Japonské přísloví)

Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

SE ZÁRMUTKEM 
A LÍTOSTÍ VÁM 
OZNAMUJEME, 
ŽE NAŠE ŘADY 
NAVŽDY OPUSTIL 
NÁŠ DLOUHO-
LETÝ ČLEN, PAN 

JIŘÍ MACOUN. VZPOMÍNÁME 
NA NĚJ JAKO NA SKROMNÉ-
HO, PŘÁTELSKÉHO ČLOVĚKA, 
KTERÝ I PŘES SVÉ ZDRAVOTNÍ  
PROBLÉMY MĚL VŽDY DOBROU 
NÁLADU A ŽIVĚ SE ZAJÍMAL 
O DĚNÍ V NAŠEM KLUBU SENIORŮ.

BUDEME HO POSTRÁDAT

DNE 22. 1. 2021 OSLAVÍ SVÉ 90. NAROZENINY PAN 
ING. FRANTIŠEK ŠPILLER. K TOMUTO KRÁSNÉMU ŽIVOT-
NÍMU JUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ, HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, 
SPOKOJENOSTI, RADOSTI Z PRAVNOUČAT A POHODY 
DO DALŠÍCH LET PŘEJÍ

DCERY HANA A IVA  
S RODINAMI

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Útěcha – to staré slovo moc často nepo-
užíváme. Vždyť lépe než slova mnohdy 
slouží náruč, hudba nebo večeře.

DO SMUTKŮ A ÚNAVY

Hledáme útěchu. Když jsme skleslí, když jsme nešťastní, když se bojíme, co 
bude dál.

Jindy se útěše bráníme – protože nás už někdo zklamal? Protože potřebu-
jeme být silní? Protože ještě na tom nejsme tak zle?

Děti, ty to umí, nechat se utěšit. Nepřezkoumávat věrohodnost našich 
slov, vytrvalost naší náruče, složení cukrátek.

„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit,“ zazní prorokový-
mi slovy vzkaz od Hospodina (Iz 66, 13). Zní to trochu jako z dálky, vždyť 
kolikrát nám utěšení od rodičů chybí, kolikrát spíš už sami utěšujeme své 
děti, kamarády, dokonce mámy a dědy.

A přece – vždycky je tu Někdo, kdo ti chce udělat líp. Ulehčit tvému 
břemenu, vsakovat tvé slzy, rozsvítit tvou tvář. Snad ho potkáš v kuchyni, 
na procházce nebo na lince pomoci. Ve své péči o druhé. V Bibli, v cukrár-
ně, v písničce, někdy dokonce ve filozofii nebo na chatu. Možná lépe než 
slova utěší čin nebo prostá společnost. Útěcha. Staré slovo. Pro nový dech.

Alžběta Hanychová, 
farářka Českobratrské církve evangelické

CÍRKEV
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PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

MUDR. JARMILA BLAŽKOVÁ
Náchodská 380/184, tel.: 281 920 246, www.pediclin.cz

Ordinační doba:
Pondělí

7.00 – 11.00
11.00 – 12.00  

telefonní konzultace

Úterý
13.00 – 18.00

Středa
7.00 – 11.00

11.00 – 12.00  
telefonní konzultace

Čtvrtek
7.00 – 11.00

11.00 – 12.00  
telefonní konzultace

Pátek
7.00 – 11.00

11.00 – 12.00  
telefonní konzultace

MUDR. JAROSLAVA CHALOUPKOVÁ  
A MUDR. ZUZANA KŘÍŽOVÁ
Lhotská 2072/3, mobil: 607 118 888, 602 266 487,
www.pedimed.cz

Ordinační doba:
Pondělí 08.00 – 13.00 

ordinace pro nemocné 
14.00 – 16.00 
prevence na objednání

Úterý 08.00 – 10.00 
ordinace pro nemocné 13.00 – 15.00 

ordinace pro objednané10.00 – 13.00 
poradna pro kojence

Středa 08.00 – 11.00 
ordinace pro nemocné 14.00 – 16.00 

prevence na objednání11.00 – 13.00
poradna pro kojence

Čtvrtek 08.00 – 12.00 
prevence na objednání

13.00 – 18.00 
ordinace pro nemocné

Pátek 08.00 – 13.00
ordinace pro nemocné

14.00 – 16.00 
prevence na objednání

Od 1. 1. 2009 Objednávkový systém i při akutním onemocnění 
a kontrolách. Objednání předem zaručí, že zde nebudete zbyteč-
ně čekat. Život ohrožujících stavů se to netýká, budou ošetřeny 
přednostně a kdykoliv.

MUDR. ALENA HANZLOVÁ
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 800, www.mediclinic.cz

Ordinační doba:
Telefonické 
objednávky

Výhradně 
pro objed-
nané

Ambulance Informace 
na výsledky

Výhradně 
pro objed-
nané

Po 7.30 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.00

Út 7.30 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.00

St 7.30 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 18.00

Čt 7.30 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.00

Pá 7.30 – 8.00 8.00 – 9.00 9.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.00

Vážení rodiče, milí pacienti,
od 1. 1. 2020 v ordinaci trvale působí MUDr. Alena Hanzlová. Pro-
sím, věnujte pozornost změně ordinačních hodin a způsobu objedná-
vání. Některé úkony ordinace provádí výhradně na objednání, bližší 
informace najdete zde. Objednávejte se, prosím, k vyšetření v době 
7.30 – 8.00, zkrátí se tak doba čekání. Děkujeme za  pochopení.

Dětská ordinace MediClinic
www.mediclinic.cz

GYNEKOLOGIE

MUDR. JIŘÍ BASTL
Chodovická 484/10, tel.: 281 924 057, www.gynosan.cz

Ordinační doba:
Pondělí 7.00 – 15.00

Úterý 7.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Středa 7.00 – 14.00

Čtvrtek 7.00 – 15.00

Pátek Není

MUDR. ŠÁRKA PÁNOVÁ 
PRIM. MUDR. MARTIN PÁN
MUDR. MARKÉTA NOVÁKOVÁ  
MUDR. VERONIKA MINDŽÁKOVÁ 

Jívanská 634/4, tel.: 281 863 293, 602 179 991, 
www.gynekologiepocernice.cz

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 15.00 MUDr. Mindžáková

Úterý 8.00 – 14.00  
Prim. MUDr. Pán

15.00 – 19.00  
MUDr. Utracká Erika

Středa 8.00 – 14.00 MUDr. Pánová

Čtvrtek 8.00 – 14.00 MUDr. Pánová

Pátek 8.00 – 12.30 MUDr. Pánová

Čas vyšetření je možno domluvit v ordinačních hodinách.

MUDR. JAN JÍRA
Odbornost: gynekologie, dětská gynekologie
Lhotská 2072/3, tel.: 281 925 822, 606 631 652, 
www.gynrea.cz

Ordinační doba:
Pondělí 13.00 – 18.00

Úterý 07.30 – 13.00

Středa 07.30 – 13.00

Čtvrtek 13.00 – 18.00

Pátek 07.30 – 12.00

PRAKTICKÉ INFORMACE

I V LETOŠNÍM ROCE JSME PRO VÁS SPOLU SE ZASTUPITELEM PETREM RŮŽIČKOU DALI DOHROMADY 
SEZNAM LÉKAŘŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJICH ORDINAČNÍCH HODIN. VZHLEDEM KE COVIDO-
VÉ SITUACI JE MOŽNÉ, ŽE SE ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ MOHOU MĚNIT.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

INTERNA

MUDR. EVA ASTLOVÁ
Spojenců 1054/10, 
tel.: 281 924 825, 732 308 881 pouze v ordinačních hodinách, 
www.interna-astlova.cz

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 16.00

Úterý 8.00 – 15.00

Středa 8.00 – 14.00

Čtvrtek  8.00 – 12.30 Běloveská 656, Praha 9

Pátek klinický den, lékař není přítomen

UROLOGIE, SEXUOLOGIE

MUDR. ZDEŇKA HANZLÍKOVÁ
Obchodní 2694/2, 
tel.: 606 210 626

Ordinační doba urologie:
Úterý 9.00 – 14.00 pouze objednaní

Středa 8.00 – 12.00 pouze objednaní

Čtvrtek 8.00 – 13.00 pouze objednaní

Pátek 8.00 – 10.00 pouze objednaní

ORDINAČNÍ DOBA SEXUOLOGIE

Úterý 14.00 – 16.00 pouze objednaní

Čtvrtek 13.00 – 15.00 pouze objednaní

Pátek 10.00 – 14.00 pouze objednaní

ORL (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ)

MUDR. MARCELA RŮZHOVÁ
Václavická 366/12, tel.: 281 925 494, 
www.orl-ruzhova.cz

Ordinační doba:
Pondělí 08.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Úterý 08.00 – 12.00

Středa 08.00 – 12.00

Čtvrtek 13.00 – 18.00

Pátek 08.00 – 12.00

ORTOPEDIE

MUDR. MICHAL TRNOVSKÝ
Lhotská 2071/1, tel. 281 928 894, 
www.ortopedie-mudr-michaltrnovsky.webnode.cz

Ordinační hodiny:
Úterý 8.00 – 12.00

Čtvrtek 8.00 – 15.00

Pátek 8.00 – 12.00

NEUROLOGIE

MUDR. HANA TRNOVSKÁ
Lhotská 2071/1, tel: 603 739 683

Ordinační hodiny:
Pondělí 8.00 – 12.00  13.00 – 16.00

Středa 8.30 – 12.00  13.00 – 15.30

Pátek 9.00 – 11.00 pouze zvaní

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

MUDR. IRENA CHUDOMELOVÁ
Lhotská 2071/1, tel.: 281 920 785

Ordinační doba:
Pondělí 12.00 – 17.00,  17.00 – 18.00 (pro zvané)

Úterý 7.30 – 12.00, 12.00 – 13.00 (pro zvané)

Středa 7.30 – 12.00, 12.00 – 13.00 (pro zvané)

Čtvrtek 7.30 – 12.00, 12.00 – 13.00 (pro zvané)

Pátek 7.30 – 12.00, 12.00 – 13.00 (pro zvané)

MUDR. HANA JUKLOVÁ
Mezilesí 609/87, tel.: 270 006 017

Ordinační doba:
Pondělí 7.30 – 11.00,  11.00 – 13.00 (pro zvané)

Úterý 7.30 – 11.00,  11.00 – 13.00 (pro zvané)

Středa 13.00 – 18.00

Čtvrtek 7.30 – 11.00,  11.00 – 13.00 (pro zvané)

Pátek 7.30 – 11.00,  11.00 – 12.30 (pro zvané)

MUDR. JANA ŠVANDOVÁ, MUDR. ONDŘEJ ŠVANDA
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 815, 
www.ordinace-svandova.cz 

Ordinační doba:
Pondělí 13.00 – 17.00,  17.00 – 18.00 (pro zvané)

Úterý 07.30 – 12.30,  13.00 – 14.15 (pro zvané)

Středa 07.30 – 12.30,  13.00 – 14.15 (pro zvané)

Čtvrtek 07.30 – 12.30,  13.00 – 14.15 (pro zvané)

Pátek 07.30 – 11.30,  12.00 – 14.15 (pro zvané)

MUDR. IVANA VOBECKÁ
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 850

Ordinační doba:
Pondělí 07.00 – 12.30,  13.00 – 14.00 (pro zvané)

Úterý 13.00 – 17.00,  17.00 – 18.00 (pro zvané)

Středa 07.00 – 12.30,  13.00 – 14.00 (pro zvané)

Čtvrtek 07.00 – 12.30,  13.00 - 14.00 (pro zvané)

Pátek 07.00 – 11.30,  13.00 – 14.00 (pro zvané)
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MUDR. TAŤÁNA ŽELEZNÁ
Chodovická 466, tel.: 281 922 573

Ordinační doba:
Pondělí 12.00 – 15.00 (bez objednání),

15.00 – 18.00 (na objednání)

Úterý 07.00 – 10.00 (bez objednání),
10.00 – 13.00 (na objednání)

Středa 07.00 – 10.00 (bez objednání),
10.00 – 13.00 (na objednání)

Čtvrtek 07.00 – 9.00 (bez objednání),
9.00 – 13.00 (na objednání)

Pátek 07.00 – 10.00 (bez objednání),
10.00 – 13.00 (na objednání)

MUDR. JANA BRUOTHOVÁ
Náchodská 867/26, mobil: 732 554 188, 
www.tiliamed.cz

Ordinační doba:
Pondělí 08.00 – 10.00 akutní stavy bez objednání,

10.00 – 13.00 objednaní

Úterý 08.00 – 10.00 akutní stavy bez objednání,
10.00 – 13.30 objednaní

Středa 08.00 – 10.00 akutní stavy bez objednání,
10.00 – 13.00 objednaní

Čtvrtek 09.30 – 13.30 pro zvané,
13.30 – 15.00 akutní stavy bez objednání,  
15.00 – 18.00 objednaní

Pátek 07.00 – 09.00 akutní stavy bez objednání,
10.00 – 13.00 objednaní

STOMATOLOGIE PRO DOSPĚLÉ

MUDR. ARTEM REPA
Lhotská 2072/3, tel.: 281 923 737,
www.remadent.com

ordinační doba:
Pondělí 07.30 – 15.00

Úterý 07.30 – 15.00 

Středa 11.00 – 19.00

Čtvrtek 07.30 – 13.00

Pátek 07.30 – 12.00

MUDr. Repa převzal i ordinaci po MUDr. Gerákové

MUDR. LIBOR VAJZR, MUDR. MARCELA VAJZROVÁ
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 507

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 15.30

Úterý 8.00 – 15.30

Středa 8.00 – 15.30

Čtvrtek 8.00 – 15.30

Pátek 8.00 – 13.00

MUDR. TZVETANOV MLADEN, DR. PETYA DANDAROVA
Náchodská 816/10, tel.: 281 921 537, 603 268 958,  
 www.mindentist.cz

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 18.00

Úterý 8.00 – 18.00

Středa 8.00 – 18.00

Čtvrtek 8.00 – 18.00

Pátek 8.00 – 12.30

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE

MUDR. VĚRA RAUSOVÁ
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 508

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 11.30,  13.00 – 17.00

Úterý 8.00 – 12.00,  12.30 – 14.00

Středa 8.00 – 11.30,  13.00 – 18.00

Čtvrtek 8.00 – 12.00,  12.30 – 15.00

Pátek 8.00 – 13.00

ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. NATAŠA KAŇOVÁ, MUDR. GUDEVOVÁ
Lhotská 2071/1, tel.: 777 904 830,  
www.endopraha.cz

Ordinační doba:
Pondělí 8.30 – 16.30 – MUDr. Gudevová

Úterý 7.30 – 15.30 – MUDr. Kaňová

Středa 7.30 – 12.00,  12.30 – 15.30 – MUDr. Kaňová

Čtvrtek 7.30 – 14.00 – MUDr. Kaňová

Pátek 8.30 – 16.30 – MUDr. Gudevová

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ 
ORDINACE

MUDR. IVANA ONDRÁČKOVÁ
Obchodní 2, budova Oční kliniky 1. patro,  
www.lecbaduse.cz, mob.: 733 312 172, 728 706 373

Ordinační doba – vše na objednání:
Pondělí 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00  

MUDr. Ondráčková

Úterý 10.00 – 12.00, 12.30 – 19.00  
MUDr. Ondráčková, PhDr. Najbrtová

Středa 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00  
MUDr. Ondráčková,

Čtvrtek 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00  
MUDr. Ondráčková

Pátek 08.00 – 16.00  
MUDr. Ondráčková, PhDr. Najbrtová

PRAKTICKÉ INFORMACE
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OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OČNÍ KLINIKA HORNÍ POČERNICE
Obchodní 2694/2, tel.: 281 865 664, mob.: 602 105 355, 
www.ocniklinikahp.cz

Ordinační doba:
Pondělí 8.00 – 17.30

Úterý 8.00 – 17.30

Středa 8.00 – 17.30

Čtvrtek 8.00 – 17.30

Pátek 8.00 – 15.00

LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO CHVALY
Stoliňská 920/41, www.chvaly.cz

Lůžková rehabilitační péče
Lůžkové oddělení LRS I.
tel.: 281 040 771, 281 040 772
Lůžkové oddělení LRS II. Bethesda
tel.: 281 040 112
Rehabilitace pro lůžkovou část
tel.: 281 040 728
Ambulantní rehabilitační péče
tel.: 281 040 742
Domácí zdravotní péče
tel.: 281 040 730, Sestry domácí péče a sociální pracovnice:  
281 040 744, mobil: 605 457 152

SYNLAB CZECH, s. r. o. – ODBĚROVÉ PRACOVIŠTĚ
Lhotská 2072/3, mobil: 724 291 334, www.synlab.cz

Pondělí 6.30 – 12.00, 12.30 – 13.30

Úterý 6.30 – 12.00, 12.30 – 13.30

Středa 6.30 – 12.00, 12.30 – 13.30

Čtvrtek 6.30 – 12.00, 12.30 – 13.30

Pátek 6.30 – 12.00, 12.30 – 13.30

 
THERAPY POINT, s. r. o. – REHABILITACE A FYZIOTERAPIE
K Berance 2780/12, mobil: 732 312 445

Pondělí 8.00 – 20.00

Úterý 8.00 – 20.00

Středa 8.00 – 20.00

Čtvrtek 8.00 – 20.00

Pátek 8.00 – 15.00

MUDR. ŠIMON KOZÁK – ORDINACE PRO LÉČBU BOLESTI 
Náchodská 867/26 (areál Chvalské tvrze)
Nutno objednat předem telefonicky nebo online. 
774 590 100
www.lecbabolesti.cz

Pondělí – Léčba bolesti 15.00 – 20.00

Úterý – Neurologie 15.00 – 20.00

Středa – Léčba bolesti 15.00 – 20.00

Čtvrtek – Psychologie 15.00 – 20.00

Pátek – Fyzioterapie 15.00 – 20.00

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
Jívanská 647
tel: 271 071 611, 271 071 711
e-mail: urad@pocernice.cz
datová schránka: seibq29

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Pátek 8.00 – 11.00

MĚSTSKÁ POLICIE
www.mppraha.cz

Místní služebna
Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha, Horní Počernice
obecný telefon: 156
tel.: +420 607 666 977
e-mail: operacni.p14@mppraha.cz
podněty: zastupce2.p14@mppraha.cz

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
www.policie.cz

Místní služebna
Náchodská 2032/115, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
obecný telefon: 158
tel.: +420 974 859 750
e-mail: orp3.mop.hornipocernice.podatelna@pcr.cz

POŠTA NÁCHODSKÁ 701/95
tel.: +420 954 219 300

Pondělí 10.00–12.00, 13.00–18.00

Úterý 08.00–12.00, 13.00–16.00

Středa 10.00–12.00, 13.00–18.00

Čtvrtek 08.00–12.00, 13.00–16.00

Pátek 08.00–12.00, 13.00–16.00

Sobota 08.00–12.00

Neděle Zavřeno

SBĚRNÝ DVŮR
Chvalkovická 3 
tel.: 281 924 959

Provozní doba:
Pondělí – pátek: 8.30 – 18.00  

(v období zimního času do 17.00)

Sobota: 8.30 – 15.00

KOMPOSTÁRNA
Výdej kompostu probíhá každou středu  
od 1. 4. do 15. 11. od 8.00 – 12.00 hod.

Sobotní výdej v hlavní sezoně:  
od 1. 5. do 15. 6.  a od 1. 9. do 15. 10. od 8.00 do 12.00 hod.

Množství vydávaného kompostu zdarma je 0,5 m3 na číslo 
popisné.

PRAKTICKÉ INFORMACE
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

NAŠI MILÍ ČTENÁŘI,

uplynulý rok nebyl pro nikoho z nás jedno-
duchý jak v profesním, tak v soukromém 
životě.

Jsme svědky měnící se společnosti, mnohé 
musíme přehodnocovat, položit na misku 
vah a rozlišovat věci podstatné, z nichž čer-
páme sílu navzdory okolnostem a zkouškám. 
Tato doba nám otevírá oči a nastavuje zrca-
dlo, co máme opouštět, nad čím se povznést, 
od čeho přímo utíkat a čeho se držet.

Přejeme vám do nového roku 2021 
pevné zdraví, dostatek jasnozřivosti, síly 
a odhodlání. 

Ptákům nezabráníme létat nad našimi 
hlavami, ale můžeme jim zabránit udělat si 
hnízdo na našich hlavách. Chce to odvahu, 
přátelé.

Věříme, že i knihy, které si z knihovny od-
nesete, vám budou dobrou inspirací.

Těšíme se na setkání!

Za knihovnu: Božena Beňová

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 270 006 039

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 270 006 038

NAUČNÁ LITERATURA: 270 006 061

KANCELÁŘ: 605 700 774

E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK: KNIHOVNAHP.PRODLOUZENI@SEZNAM.CZ

FACEBOOK: MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

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

ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH: 
HANA SKÁLOVÁ, 
DARIA KLIMENTOVÁ 
(VYŠEHRAD)
Rozhovor s Dariou 
Klimentovou, českou 
baletkou s ohromující 
kariérou. 18 let pů-
sobila jako primaba-

lerína - první sólistka - v Anglickém 
národním baletu. 

Daria je původem naše „Počerňačka“ 
a ráda se domů vrací.

VĚCI, NA KTERÉ 
NASTAL ČAS: PETRA 
SOUKUPOVÁ (HOST)
Život nelze naplánovat ani 
se na něj nedá dopředu 
připravit. Trefná sonda 
do historie jednoho vzta-
hu, ve kterém se pozná 
spousta lidí. 

ZUZANIN DECH: JAKU-
BA KATALPA (HOST)
Zuzana Liebeskindová je 
dcera cukrovarníka. Nic 
jí nechybí, kráčí životem 
lehce, obklopena láskou. 
Vzduchem se vznášejí 
vlákna přepáleného cukru. 

Třicátá léta dvacátého století v malém měs-
tečku Holašovice jsou sladká. 

KDE ZPÍVAJÍ RACI:  
DELIA OWENS (JOTA)
Román Kde zpívají raci je 
překrásnou ódou na pří-
rodu, příběhem opuštěné 
dospívající dívky, která 
se učí důvěřovat lidem, 
a líčením záhadné vraždy 
s překvapivým koncem. 

Delia Owensová nám připomíná, že dětství 
nás všechny poznamená na celý život a že kaž-
dý z nás podléhá úžasným tajemstvím přírody.

ANTONIA A JEJÍ DCERY:  
MARLENA DE BLASI 
(JOTA)
Další z řady „italských“ 
memoárů od autor-
ky mezinárodního 
bestselleru Tisíc dnů 
v Tos kánsku přináší 
krásný i bolestný příběh 

Antonie, hrdé a dominantní matky rodu, 
vůdčí osobnosti čtyřgenerační rodiny 
silných toskánských žen. 

Poslední info po uzávěrce: Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o přechodu  
do 5. stupně PES sdělujeme, že knihovna bude po dobu 5. stupně pro čtenáře uza-
vřena. Nebude otevřené ani výdejní okénko a nebude možné vracet knihy. Výpůjčky 
budou automaticky prodlouženy a zpozdné za toto období nebude započítáváno.
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Milí diváci,

máme za sebou těžký rok, všechny 
obory lidské činnosti utrpěly obrovskou 
ránu, kulturu nevyjímaje. Přichází ale 
rok nový, rok, ve který vkládáme velké 
naděje. Věříme, že se svět opět nadech-
ne a budeme moci žít tak, jak jsme 
byli zvyklí. Moc nám chybí setkávání 
s vámi, ruch a smích, který k divadlu 
neodmyslitelně patří. Kultura se přesu-
nula do online světa, ale myslím, že se 
shodneme v názoru, že živou kulturu 
nic nenahradí. Jsme připraveni pro vás 
hrát, jakmile to vláda povolí. 

Děkujeme vám za přízeň, kterou nám 
věnujete a těšíme se, že se snad brzy 
osobně setkáme.

Do roku 2021 vám za celé divadlo 
přeji hodně zdraví a krásných kultur-
ních zážitků „na vlastní kůži“.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

ÚNOR 2021

sobota 6. února v 15.00 hod. 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

DS Agáta
Pohádka na motivy známé televizní před-
lohy je plná humoru i vtipných písniček 
Zdeňka Rytíře. V tomhle království 
je něco v nepořádku. Všichni ráčkují, 
protože rozmazlená princezna Karolínka 
to považuje za znak urozenosti. Je nejvyšší 
čas něco s tím udělat.
Vstupné: 120, 100, 80, Kč

úterý 9. února v 19.30 hod. 
(náhradní termín, přeložený koncert)
KAREL PLÍHAL

Koncert ojedinělého hudebníka, textaře 
a poety. 
Vstupné: 350 Kč

středa 10. února v 19.30 hod. 
BESÍDKA DIVADLA SKLEP

Divadlo Sklep
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 

NEBUĎ  KONZERVA

Fero Burda, Lenka Vychodilová, Marta 
Marinová a mnoho dalších

Tradiční představení divadla Sklep slo-
žené z mnoha humorných výstupů, skečů, 
gagů, písní a tanců, které polechtají 
bránici i tomu největšímu morousovi 
a kakabusovi.
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

neděle 14. února v 15.00 hod. 
POHÁDKA O TŘECH  
NÁMOŘNÍCÍCH

Divadlo Láryfáry
Hrají: Lukáš Jurek, Pavlína Jurková a Jar-
mila Vlčková

Kapitán Hrom a lodní kuchařka Mar-
meládka se ujmou výchovy piráta Kudlič-
ky. Společně s dětmi ho naučí slušnému 
chování a také všemu, co by měl námoř-
ník znát.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

čtvrtek 18. února v 19.30 hod. 
Norm Foster
FANTASTICKÁ ŽENA

3D Company / Agentura Familie
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Diana Šoltýsová / Patricie Pagá-
čová, Ondřej Volejník / Václav Krátký, 
Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna
Nemůžeš žít s někým, kdo nemá špatné 
vlastnosti.

Současná komedie úspěšného kanad-
ského autora, jejíž zápletka se točí kolem 
seznamu vlastností, které by měla mít 
ideální partnerka.
Vstupné: 260, 230, 200 Kč

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

DIVADLO



pondělí 22. února v 19.30 hod. 
SALOME KARLA KRYLA

Moderuje: František „Čuňas“ Stárek
Účinkují: Raven, Daniela Bakerová, Jiří 
Dědeček, František Stárek

Vzpomínkový hudební a literární večer 
je poctou tomuto „malému velkému 
muži“ domácí hudební i politické scény, 
který zůstává svědomím národa i dlouho 
poté, co nás opustil. Vstupné: 250 Kč

Změna programu vyhrazena.
Filmová představení jsou doplňována 
do programu průběžně. Aktuální pro-
gram najdete na www.divadlopocernice.cz

Přístupnost filmů je značena následovně: 
P – přístupný,  
12 – do 12 let nevhodný,  
15 – do 15 let nevhodný,  
18 - do 18 let nevhodný.

Pokud není uvedeno jinak, je film promí-
tán v českém znění. 
Pořady označené * jsou pronájmy.

DIVADLO

Zpívání pod vánočním stromem je krásná adventní tradice, která má v Horních 
Počernicích víc než třicetiletou tradici. V prosinci jsme se poprvé po dlouhé době 
nemohli s Ditou Hořínkovou potkat v Přírodním divadle Dády Stoklasy.

Protože jste nemohli přijít za námi, rozhodla se Dita se svými syny Filipem 
a Viktoriem Antoniem a neteří Kačkou vyjít za vámi a zpívat v ulicích a pod 
vašimi okny. Každou adventní neděli vyrážel průvod koledníků do ulic Horních 
Počernic a rozdával vánoční náladu. Nebyla nouze o krásná setkání a někdy i slza 
dojetí ukápla.

Děkujeme za krásné nedělní večery plné lásky, pohody a vánoční atmosféry 
a budeme se těšit příští rok opět na viděnou v Přírodním divadle Dády Stoklasy.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ  
V ULICÍCH
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PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ  
– VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

DIVADLO

pondělí 26. října v 19.30 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM  
HOTELU

sobota 7. listopadu v 19.30 hod.
PŘÍSÁMBŮH!

22. listopadu v 15.00 hod.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

středa 6. ledna v 19.30 hod.
TRENÉR

pátek 8. ledna v 19.30 hod.
VLASTA REDL

ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ  
– VRACÍME VSTUPNÉ

DÁRKOVÝ POUKAZ NA NÁKUP 
VSTUPENEK DO DIVADLA 
HORNÍ POČERNICE JE 
DLOUHODOBĚ OBLÍBENÝM 
DÁRKEM, KTERÝ POŘIZUJETE 
PRO SVÉ BLÍZKÉ NEBO 
TŘEBA ZAMĚSTNANCE ČI 
OBCHODNÍ PARTNERY. 
ROZŠÍŘILI JSME MOŽNOST 
NÁKUPU POUKAZU TAKÉ 
O ON-LINE NÁKUP A ZÁROVEŇ 
JE MOŽNÉ POUKAZ TAKÉ ON-
LINE UPLATNIT PŘI NÁKUPU 
VSTUPENEK. 

DÁRKOVÝ 
POUKAZ

23. 3. (14. 12.) 
ČAS POD PSA 
přeloženo na 16. 6. 2021

28. 4. (29. 11.) 
VE STODOLE U SLEPIC 
přeloženo na 15. 6. 2021

22. 10. a 10. 11. 
KAREL 
termín upřesníme

neděle 10. ledna v 15.00 hod.
CIRKUSOVÁ POHÁDKA

sobota 16. ledna v 19.30 hod.
TO JSME MY! ANEB  
NÁPLAVKA GROTESQUE

úterý 19. ledna v 19.30 hod.
BÁBOVKY

úterý 26. ledna v 19.30 hod.
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO,  
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ

25. 10. 
LÍZINKA 
přeloženo na 20. 3. 2021

18. 11. 
NORMÁLNÍ DEBIL 
přeloženo na 21. 4. 2021

26. 11. 
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ! 
přeloženo na 6. 5. 2021



22 | 23

DIVADLO

DIVADLO, JAK HO NEZNÁTE
Zažijte divadlo netradičně a podpořte jeho provoz 
v covidové době. Představujeme vám nové zážitky, 
které vám divadlo může nabídnout. Zážitek kupte 
sobě nebo třeba věnujte jako dárek. Veškeré podrob-
nosti s vámi rádi vyřídíme v kanceláři divadla. Pište 
na e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz nebo volejte 
ve všední dny mezi 9. – 15. hod. na tel.: 281 920 326.

VAŠE POPRVÉ NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT 

Pod vedením režisérky Barbory Jelínkové si připravíte monolog (případně dialog), 
který nazkoušíte a vypilujete, tak abyste ho mohli prezentovat na jevišti. Do hlediště si 
sezvete rodinu a přátele a předvedete jim své herecké umění, které možná dosud nikdo 
neobjevil. Ve váš velký večer budete mít k dispozici jeviště i hlediště, divadelního tech-
nika, který vás správně nasvítí a především svou režisérku, která vám bude oporou. 
Vyzkoušejte si pocit, který se dá zažít jen na divadelním jevišti. 

Cena za 4 – 6 hodin zkoušení + představení je 4 000 Kč.

VYDRAŽTE SI ROLI

Myslíte si, že vaše místo je na jevišti a jen 
váš nezpochybnitelný talent dosud nikdo 
neobjevil? Pak jste tady správně. U pří-
ležitosti jubilejního 50. festivalu Divadlo 
v přírodě dáváme do dražby roli v připra-
vovaném představení FIMFÁRUM, které 
právě zkouší počernický divadelní soubor 
PRÁVĚ ZAČÍNÁME. Hrát se bude pro 
veřejnost poslední víkend letošního červ-
na v Přírodním divadle Dády Stoklasy.
Dražba začíná v pondělí 4. ledna 2021 
a potrvá do pátku 15. 1. 2021. Přihazo-
vat můžete na Facebooku Divadla Horní 
Počernice nebo e-mailem na divadlo@
divadlopocernice.cz. Aktuální stav dražby 
najdete na stejných místech. 

Vyvolávací cena je 1 000 Kč.

PŘEDSTAVENÍ Z REŽIJNÍ KABINY

Využijte možnost zažít divadlo z netra-
dičního pohledu a zároveň nakoukněte 
pod ruce našim divadelním technikům. 
Uvidíte, jak se představení svítí, zvučí 
a možná i jaké to je, když se zachraňuje 
nějaká nečekaná situace. Zkrátka strá-
víte s našimi techniky celé představení 
v kabině a uvidíte, jaké je divadlo z druhé 
strany.

Cena pro jednoho hosta režijní kabiny  
je 1 000 Kč.
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CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz, 
www.chvalskyzamek.cz

29. 8. 2020 – 31. 1. 2021, denně 
od 9.00 do 18.00 hod. PRODLOUŽENO

Interaktivní výstavu mistra Leonarda 
určenou nejen pro děti jsme prodloužili 
do 31. ledna. Vzhledem k tomu, že výstava 
byla prozatím otevřena pouze necelé dva 
měsíce místo plánovaných tří, jednáme 
v tuto chvíli, v případě dlouhodobějšího 
uzavření výstavních prostor, o jejím dalším 
prodloužení. Jedná se o unikátní výstavu, 
která nabízí interaktivní exkurz do světa 
slavného Leonarda da Vinci. Navíc díky 
spolupráci s počernickou společností 
VIRTUPLEX lze na výstavě některé Leo-
nardovy vynálezy prozkoumat i pomocí 
virtuální reality. 

LEONARDO 
– CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI RENESANČNÍHO 
GÉNIA LEONARDA DA VINCI 

VÁNOČNÍ LES 
NA ZÁMECKÉM  
NÁDVOŘÍ ANEB POJĎME 
SPOLU DO BETLÉMA

Vážení návštěvníci, po dobu trvání 5. stupně PES máme uzavřené nejen vnitřní výstavní prostory ale i venkovní expozici 
na zámeckém nádvoří. Nejmenším návštěvníkům přinášíme od prvního lednového pondělí nové online aktivity s výstavou 
Leonardo a umožní-li to vlídné počasí, srdečně zveme v neděli 10. ledna na netradiční zavírání Vánoc do venkovních pro-
stor Chvalské tvrze. Těšíme se s Vámi na setkání v novém roce.
Za celý zámecký tým Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

28. 11. 2020 – 31. 1. 2021, 
DENNĚ OD 9.00 DO 18.00 HOD. PRODLOUŽENO

Až do 31. ledna bude součástí zámeckého nádvoří i interaktivní 
stezka pro malé poutníky. V improvizovaném lesíku na děti čekají 
hravé úkoly, po jejichž splnění se dostanou až do Betléma. Chcete 
se zúčastnit sčítání lidu, stát se pastýřem oveček, poznávat stopy 
zvířátek, lovit ryby či zahrát melodii na netradiční hudební nástroj? 
Zavítejte do Vánočního lesa na nádvoří zámku! 



ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Neděle 10. 1. od 13 do 17 hod.

Umožní-li to vlídné počasí, uskuteční se tradiční Zavírání Vánoc 
letos netradičně ve venkovních prostorách na Chvalské tvrzi. 
Od 13 do 17 hodin bude poblíž vánočního stromu na Chvalské 
tvrzi vystaven slaměný betlém, jehož součástí budou i živá zvířátka 
v ohradě – lamy, oslík, poník a kozička. Tři králové ani tříkrálo-
ví koledníci letos kvůli opatřením nedorazí. Budete-li ale chtít, 
můžete charitní tříkrálovou sbírku podpořit online nebo příspěv-
kem do kasičky, která bude po celé odpoledne na tvrzi k dispozici. 
A pod vánočním stromem se můžete naposledy potěšit příspěvky 
počernických autorů v rámci Otevřené galerie.
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VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

AKCE PRO VŠECHNY
ONLINE SOUTĚŽ PRO DĚTI S LEONARDEM DA VINCI

Od 4. 1. až do otevření zámeckých prostor

Po dobu uzavření výstavních prostor jsme s našimi nejmenšími 
návštěvníky ve spojení prostřednictvím online soutěží s mis-
trem Leonardem. Navazujeme tak na jarní i podzimní online 
aktivity a každé pondělí zveřejňujeme na našich FB stránkách 
novou hádanku, úkol nebo otázku. Děti mohou do konce týdne 
odpovědět prostřednictvím FB profilu či emailové adresy zá-
konného zástupce. Na začátku dalšího týdne pak vybereme dva 
výherce a odhalíme nový soutěžní úkol. Můžeme tak společně, 
kousek po kousku, objevovat renesanční svět Leonarda da Vin-
ci! Soutěž je určena pro děti do 12 let.

RADOVAN PAUCH – OBRAZY

28. 11. 2020 – 31. 1. 2021, denně 
od 9.00 do 18.00 hod. PRODLOUŽENO

Chvalský zámek a Galerie La Femme srdeč-
ně zvou na výstavu OBRAZY počernického 
výtvarníka Radovana Paucha, který pracuje 
s libovolně taženými liniemi s mnoha prot-
nutími. Geometrické tvary figur a objektů 
vystupují z protínajících se linií a promlou-
vají k pozorovateli neuvěřitelnou lehkostí 
a jemností kompozice.

100 LET POČERNICKÉHO FOTBALU

9. 10. – 31. 1. 2021, 
denně od 9.00 do 18.00 hod. PRODLOUŽENO

Výstava k výročí 100 let xaverovského fotbalu představuje 
klubové tradice několika generací počernických fotbalistů 
i fanoušků. Prostřednictvím exponátů, od tiskových a foto-
grafických materiálů až po nablýskané trofeje, provede zájemce 
stoletím oblíbeného sportu naší městské části. 

ZÁMEK

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU,  
VÍLAMI I SKŘÍTKEM A CESTOU  
ZA POKLADEM

Noc o pololetních prázdninách  
– PŘIPRAVUJEME NOVÝ TERMÍN

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

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
Sobota 13. 2. od 14.00 do 16.00 hod.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD ANEB Z DIVADLA  
AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Srdečně zveme na masopustní průvod masek. Těšit se můžete 
na tradiční i netradiční masky, zastavení na trase s progra-
mem, volbu nejlepších dětských masek i ochutnávku zabíjač-
kových pochoutek v cíli. Nebude chybět veselá muzika ani ko-
níci jako doprovod průvodu. A pozor! Masky z průvodu budou 
mít po zásluze přednostní právo na zabíjačkovou ochutnávku 
:). Přidejte se také a přijďte do průvodu v masce! Vyrážíme 

ve 14 hodin jako loni od Divadla Horní Počernice. Masopustní 
průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, Spolek Molechet, 
Divadlo Horní Počernice, Skauti, DDM HP a Restaurace 
Sezóna.

Od Pá 21. 2. až do Ne 1. 3. od 9.00 do 18.00 hod.

PRODLOUŽENÉ DETEKTIVNÍ TÝDNY NA ZÁMKU  
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

V době jarních prázdnin, celé dva týdny – denně od pátku 19. 
února až do první březnové neděle, u nás můžete spolu se svým 
rodinným týmem pátrat po další záhadě na pozadí zámeckého 
příběhu. 
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz aktuální otevírací doba 

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan
P4H 60 kapslí

Vitamin C + zinek
30+15 tablet

Bioaktivní Vitamin D3 Pearls 
obsahuje 20 mikrogramů vitaminu 
D3 v jedné kapsli. Pomáhá udržovat 
správnou funkci imunitního systému 
a normální stav kostí a zubů.

597 Kč

69 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

Doplněk stravy ve formě cucavých 
tablet s vysokým obsahem Vitamin 
C, zinkem, echinaceou a šípkem. 
Výrobek přispívá ke správnému 
fungování imunity.

155 Kč

Vitamín D3
40 kapslí

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

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.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

Email: info@ocnioptikahp.cz

Darujte svým
 blízkým ostrý zrak

Tel.: 281 865 665

Vytvoríme Vám dárkovou poukázku 
na míru. Napište nám nebo zavolejte 

a my se o vše postaráme.
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BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ VÝSTAVA
AKVARIJNÍCH RYB
Soboty 16. 1., 6. 2. a 27. 2.
od 9.00 do 12.00 hod.
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.
Více informací na: www.burzarybicek.cz

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pátek 29. 1. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít 
příjemný večer s hudbou a tancem. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod. 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Pondělí 1. 2. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si 
při ní zazpíváte či zatančíte? Zveme vás 
na sousedské posezení s harmonikou! 
Akci připravujeme každé první pondělí 
v měsíci. Sál i bar otevřen od 16.30 
hod. Dotované vstupné 50 Kč.

10. PLES SPORTOVCŮ
Sobota 6. 2. od 19.00 hod. 
TJ Sokol Horní Počernice srdečně zve 

AKCE PRO VEŘEJNOST  
LEDEN/ÚNOR:

STODOLA

HORNÍ  
POČERNICE  
ČERNOBÍLÉ 
Vážení účastníci tradičních fotogra-
fických soutěží, máme pro vás výzvu 
roku. Pokuste se zachytit emoce a nála-
du Horních Počernic pomocí černobílé 
fotografie! Nejzajímavější fotografie vy-
brané komisí budou vystaveny v měsíci 
červenci 2021 v Kočárovně Chvalského 
zámku ve formátu A3. 

Zúčastnit se může každý občan či pří-
znivec Horních Počernic od 13 do 100 
let. Výherci získají nabité karty do ob-
chodního Centra Černý Most. Uzávěr-
ka pro příjem fotografií je 16. května 
2021. V komisi, která vybere nejlepší 
snímky, zasednou i profesionální foto-
grafové. 

Velikost fotografií: ideálně 3 500 pixelů 
na kratší straně, minimálně však 1 750 
pixelů na kratší straně. Jeden autor může 
zaslat maximálně 5 fotografií.

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

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

ZÁMEK

na již 10. ročník Plesu sportovců. Těšit 
se můžete na skvělou hudbu k tanci, 
bohatou tombolu i předtančení. Před-
prodej vstupenek v kanceláři TJ Sokol, 
tel.: 724 155 088.

VESELÁ STODOLA II 
Sobota 13. 2. od 15.00 hod.
Spolek Chvalská beseda srdečně zve na od-
poledne se skvělou hudbou i občerstvením. 
K tanci a k poslechu bude hrát Pražský 
lázeňský orchestr pod vedením heligonkářky 
Ludmily Koutské. Součástí programu bude 
i módní přehlídka dobového oblečení z 30. let.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pátek 26. 2. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjem-
ný večer s hudbou a tancem. Akci pro vás 
připravujeme ve spolupráci s taneční ško-
lou Artimo každý poslední pátek v měsíci. 
Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením 
se otevírá v 18.30 hod. 

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

Czech Point v Horních Počernicích
aneb neskutečná cesta za 1 listem v pondělí 7. 12.  2020

Krátce úvodem proč tato služba vůbec vznikla? Aby umožnila občanovi získat na jednom místě a hlavně na počkání více požadovaných informací, 

nebo lépe řečeno dokladů. V době pandemie Covid-19 ovšem tato služba v této podobě v Horních Počernicích nefunguje. Při příchodu na úřad máte 

smůlu, pokud nejste objednán přes internet. Toto vám sdělí pracovnice s tím, že objednávací doba je v nynější situaci nejméně 14 dní pro vyřízení 

vaší záležitosti. Je jasné, že pro vyřízení dokladu jako občanský průkaz či cestovní pas je celkem jedno, jestli si počkáte 14 či více dní, jelikož si 

pro nový doklad jdete vždy s předstihem a víte o tom, že končí platnost těchto dokladů. A jestli tedy máte přístup k internetu, tak se objednáte. 

Co však udělat, když naléhavě a neplánovaně potřebujete Výpis z trestního rejstříku, který musíte předložit společně s dalšími dokumenty či 

ověřit podpisy u důležitých smluv, které nepočkají 14 a více dní? Pracovnice úřadu vám bude přes dveře vysvětlovat 5-10 minut, že to nejde a to 

z těchto a tamtěch důvodů. Závěrem vás pošle  na pobočku pošty v HP, kde po vyčkání fronty vám pracovnice sdělí, že Czech Point na této poště 

nefunguje a celkem ochotně vám sdělí, že pokud máte vozidlo, můžete si dojet do Běchovic či na Černý Most do Globusu, popřípadě do jiných 

částí Prahy. A konečně se zadařilo. Po další frontě vám ochotný pracovník na pobočce České pošty  Globus 1 list vytiskne a tuto službu do 2 minut 

vyřídí. Závěrem chci říci, pokud by pracovnice Odboru občanskosprávních agend místo sáhodlouhého vysvětlování proč to nejde projevila trochu 

ochoty a vstřícnosti a tuto službu během chvíle provedla, aniž by nějak vystavila čekání již objednané občany, ušetří vám spoustu času a hlavně 

zbytečného cestování. A víte, že úřad a jeho zaměstnanci jsou pro občany HP a ne opačně.
Jiří Trkovský, občan HP

DOPISY ČTENÁŘŮ

Reakce Odboru živnostenského a občanskosprávních agend:
Aktuální omezení úředních hodin na dvakrát pět hodin týdně vyplývá z usnesení vlády přijatých v souvislosti s vyhlášeným nouzovým sta-vem a je dále upraveno pokynem tajemnice Úřadu. Zároveň aby bylo zabráněno shlukování čekajících, je třeba být pro návštěvu našeho úřadu předem objednán (telefonicky či přes internet). Narozdíl od pisatele se domníváme, že vyřízení osobních dokladů, nahlášení jejich ztráty či přihlášení k trvalému pobytu jsou agendy, které jsou pro občany naprosto nezbytné, proto zabezpečení provozu těchto agend je naším úřadem priorizováno, ve srovnání s jinými agendami. Z tohoto důvodu nabízíme občanům rozšířené úřední hodiny právě pro tyto nezastupitelné agendy a také více termínů pro rezervaci. Důvod je vcelku jednoduchý – bez platného průkazu totožnosti si občan nevyřídí většinu jiných úředních i běžných záležitostí. Navíc osobní doklady si občan může vyřídit jen na omezeném počtu úřadů, v případě ohlášení změny trvalého pobytu v Horních Počernicích jen na našem úřadě. Kdežto agendu ověřování či CzechPOINT vykonávají i další úřady a instituce a většinu výpisů z infor-mačních systémů veřejné správy si mohou občané obstarat též online, a to včetně zmiňovaného výpisu z rejstříku trestů. V neposlední řadě je třeba uvést, že v porovnání s ostatními úřady městských částí (například s Prahou 14, Prahou 9 nebo Prahou 8) má náš úřad pro agendu osobních dokladů a evidenci obyvatel jednoznačně nejdelší úřední hodiny.

Mrzí mne, že pisatel nebyl obsloužen, neznám však bližší podrobnosti daného případu. V obdobných situacích mají kolegyně instrukce snažit se občanu vyhovět, i pokud nebyl předem objednán a aktuální situace to dovoluje. Běžně během této „covidové doby ” obsluhujeme i neobjed-nané klienty, kteří přišli v aktuálních úředních hodinách – například ve středu 9. prosince bylo obslouženo 40 objednaných klientů a 18 klientů neobjednaných. Neobjednané klienty však upozorňujeme, že budou obslouženi až po předem objednaných klientech a také nemůžeme upřesnit dobu čekání, která může být i v řádu vyšších desítek minut. V případě ověřování nebo agendy CzechPOINT je standardně poskytována informace o možnosti využití služeb České pošty v obchodním Centru Černý Most nebo u stanice metra Rajská zahrada. Pokud klient přijel autem, může být tato varianta rychlejší, než delší čekání na úřadě do odbavení předem příchozích klientů s rezervovaným termínem návštěvy.

Milan Hejkrlík, vedoucí odboru

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice 
Mobil: 602 621 719, tel: 224 25 27 67 

Pracovní doba od:  9.00 – 18.00 hod.  
a i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě 
E-mail: mgr.svobodova@seznam.cz 

›› právo nemovitostí 
›› rodinné právo 
›› korporátní právo

Poskytuje právní služby zejména v oblastech práva: 
›› exekuce 
›› správní řízení 
›› zastupování před soudy

Advokátní  kancelář

Mgr. Iva Svobodová
advokátka
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UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

Začátek roku 1631 je v zaznamenávané 
historii našich původních obcí uve-
den zmínkou o vstupu švédského krále 
Gustava Adolfa do německých záleži-
tostí spolčením se se saským kurfiřtem. 
Společně se jim pak podařilo 17. srpna 
1631 porazit císařského generála Tillyho. 
Sasové vtrhnuvše do Čech a nesetkávajíce 
se nikde s větším odporem obsadili 15. 
listopadu Prahu. Pod jejich ochranou se 
ve velkém počtu počali z vyhnanství vra-
cet nekatolíci vyhnaní rozkazem císaře 
Ferdinanda II. roku 1627.

Jezuité byli z Prahy vyhoštěni. Za pro-
bošta Karlovy koleje byl zvolen Mistr 
Samuel Martinus z Dražova a stal se 
novou vrchností nad majetky u nás. 
Nebylo to však nadlouho, protože 24. 
května 1632 byla Praha dobyta vojskem 
Valdštejnovým a probošt byl zajat. Útěk 
Sasů z Prahy znamenal velké utrpení 
v okolních vsích, protože ti zde loupili, 
co se dalo. Nekatolíci odcházeli zpět 
do vyhnanství.

Další utrpení do naší oblasti přinesl rok 
1634 poté, co ku Praze znovu přitáhlo 
vojsko saské spolu se Švédy. Po odraže-

ní jejich útoků na Prahu 
tato vojska přesunující 

se východ-
ním směrem 
na Nymburk 
cestou loupila 
a vypalovala, což 
ve velké míře 

postihlo i naše 
původní vsi.

Po smrti císaře Ferdinanda II. nastoupil 
dne 15. února 1637 a počal vládnout Fer-
dinand III. Válčení pokračovalo a tak pro 
tento rok bylo zaznamenáno, že proto 
zůstalo mnoho polí neobděláno a k tomu 
nebývalé sucho a horko od samého jara 
způsobilo nedostatek píce a zaschnutí 
obilí, takže už v listopadu nastal veli-
ký hlad v celé zemi se všemi dalšíma 
důsledky.

Dne 20. června 1638 císař Ferdinand III. 
vydal rozhodnutí, jímž vyňal Karlovo 
učení ze spojené Karlo-Ferdinandské 
univerzity a určil je jako samostatné 
učení se dvěma fakultami, a to právnic-
kou a lékařskou. Současně ale určil, že 
jejich Mistři budou podřízeni dozoru jím 
ustanoveného prorektora Fridricha z Tal-
mberka, který byl současně prezidentem 
královského soudu. Z ustanovení mu 

vzniklo i právo spravovat kolejní statky. 
K jejich převzetí došlo 13. července 1638, 
kdy se tak stal i novou vrchností u nás.

Kolejní statky však v tomto čase vyná-
šely velmi málo, a tak se mnozí Mistři 
museli o svoji obživu starat i jinými 
způsoby, například poskytováním 
soukromých služeb. Situace se vyhro-
tila po novém vpádu švédských vojsk 
v následujícím roce, kdy jejich vojevůdce 
Banner po neúspěšném dobývání Prahy 
odcházel s vojskem směrem na Bran-
dýs nad Labem a na Poděbrady, cestou 
všechna sídla drancujíce, mnohé boříce 
a vypalujíce. Postihlo to i naše původní 
vsi, kdy po poboření a vypálení zanikly 
Babice, zcela vypálené zůstaly Chvály, 
vydrancovány a částečně vypáleny byly 
Hořejší Počernice i Čertousy a s pouhým 
vyndrancováním nejlépe dopadly Svépra-
vice stranou od tahu vojska, opírajíce se 
o temný hvozd, kde se obyvatelé i s částí 
dobytka ukryli. Přechody vojsk a loupení 
se opakovalo ještě několikrát v dalších 
letech a skončilo až po uzavření míru 3. 
listopadu 1648, který tak ukončil třiceti-
leté válečné utrpení.

Ke zmírnění bídy selského lidu a usnad-
nění obnovy pobořených a vypálených 
stavení a znovuobdělání většiny půdy 
vydal Zemský sněm roku 1650 usnesení 
o osvobození od všech poplatků po dobu 
tří let od data konání sněmu. V letech 
1654 a 1658 pak sněmy vyhlásily morato-
rium, podle něhož dlužník byl na stano-
vený čas povinen splácet svým věřitelům 
dluh.

Konec třicetiletého válčení přinesl však 
také kruté omezení svobody. Zatímco 
před válkou byl poměr poddaných k vrch-
nosti založen na smluvním vztahu, nyní 
závisel jen na libovůli vrchnosti. Poddaný 
tak například bez dovolení vrchnosti ne-
směl opustit obdělávanou půdu, nesměl se 
ženit, dát syna na řemeslo, děti musely tři 
roky u vrchnosti sloužit apod. Vrchnost 
měla v rukou soudnictví, policii, určovala 
povinnosti a vybírala dozorčí nad jejich 
plněním. Rychtář se tak stal více vrch-
nostenským úředníkem než samostatným 
vykonavatelem zákonů. Tomu odpovídala 
i změna úvodu jeho nové přísahy:
„Přísahám Pánu Bohu, Jeho Milosti pánu 
svému i Úředníku nad námi od Jeho 
Milosti ustanovenému…“ Až do roku 
1848 byl pak rychtář do úřadu vrchností 
ustanovován, nikoliv volen.

V roce 1756 pruský král Fridrich II. začal 
vést válku s císařovnou Marií Terezií. 
Po porážce císařského vojska u Lovosic 
vtrhnul následujícího roku s velkou 

vojenskou mocí až ku Praze. Zde se mu 
v poli postavil s vojsky císařskými Karel 
Lotrinský a svedl s ním bitvu v posta-
vení na návrších od Žižkova až k Štěr-
boholům. V bitvě dne 6. května 1757 jej 
Fridrich, přes ztrátu svého nejlepšího 
vojevůdce, porazil. Naše území a vsi ne-
byly přímo místy bojiště, ale prušáckým 
vojskem byly přesto obsazeny. O vlastní 
bitvě u Štěrbohol bylo z vyprávění účast-
níka, pozdějšího vikáře J.V. Paroubka 
z Líbeznic, který v roce 1777 vysvětil 
založený hřbitov ve Chvalech, zapsáno: 
„V bitvě toho 6. května od půl desáté do-
poledne až do šesté hodiny večerní trvala 
hřmotná střelba počínající od Vysočan 
až ke Kolodějům. Po odchodu přeživšího 
vojska vítězů i poražených počali do míst 
bojišť chodit lidé a odnášeli si odtud šaty 
a zbraně. Pro kulky a prach si pak cho-
dili ještě po několik dalších dní. Za jed-
nu libru kulek (51,4 dkg) dostávali 7 
krejcarů.“ Před odchodem dne 10. května 
pruští vojáci naše vsi ještě vyrabovali.

V roce 1760 byla pro všechny statky uni-
verzitní zřízena v Michli zvláštní admini-
stratura. V následujícím období pak císař 
Leopold I. nařídil, aby se roztroušené vsi 
a další univerzitní příslušenství prodalo 
a za utržené peníze aby se koupil jeden 
velký statek. Docházelo tak postupně 
k majetkovým změnám i k přesunu lidí. 
Tak například z prodaného statku v Dra-
helčicích a statku Doubek u Kounic byli 
Jiří Kyzis a Petr Polčan i s rodinami pře-
místěni do Hořejších Počernic. Z peněz 
z prodejů byly zbývající statky v případě 
potřeby opravovány. Opraven tak byl 
panský dvůr v Čertousích. U popisu zde 
prováděných oprav bylo mimo jiné po-
znamenáno, že zdi nynějšího stavení, kde 
chlévy a ratejny se u rybníka nachází, 
dávájí svědectví o stáří stavby nejméně 
dvěstě let. 0 stavbě panského stavení 
na návsi, které má do výše poschodí silné 
zdi, není pamětníka. V majetkové knize 
z roku 1765 je k tomuto stavení uvedeno, 
že v minulém století bylo někdy také 
nazýváno Tvrz Počernická.

O dalším dění opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,  

kronikář

VÝROČÍ V ROCE 2021

2. 1. 1896 - 125 LET – Zahájeno 
vyučování v nové hornopočernické 
škole (Bártlova).
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Co Vás motivovalo vstoupit do komu-
nální politiky?
Jak dlouho žijete v Horních Počernicích?

Jsem rodákem z Horních Počernic. 
Chodil jsem zde do fakultní základní 
školy Chodovická do třídy s rozšířenou 
výukou tělocviku. Následně jsem vystu-
doval obor Diplomatické služby na SOŠ 
pro administrativu EU Lipí, která je také 
v katastru Horních Počernic. Mám tu 
nespočet přátel, známých a rodinu a je to 
místo, které mi opravdu přirostlo k srdci.

Proč jste se rozhodl podílet se na komu-
nální politice?

O politiku komunální, celostátní či 
zahraniční se zajímám od svých mladis-
tvých let. Nikdy mi nebyl lhostejný osud 
země či obce, ve které žiju. Dlouhodobě 
jsem vnímal zdejší problémy a podněty 
na zlepšení od mého okolí. Nejsem typ 
člověka, který by jen kritizoval v hos-
podě u piva nebo na sociálních sítích. 
Do politiky jsem vstupoval s představou 
a odhodláním, že něco pozitivně změ-

Zbyňku Římalovi nebyl lhostejný osud naší městské části, a tak 
se rozhodl vstoupit do komunální politiky. Na starost má sdíleně 
informatiku, kulturu a podporu podnikání.

ním a ovlivním. Chci se aktivně podílet 
na rozvoji naší městské části. 

Naplnila realita fungování komunální 
politiky Vaše očekávání?

S odstupem času mohu říct, že mé 
ideá ly byly konfrontovány s tvrdou rea-
litou. Ne všem zastupitelům záleží na li-
dech z jejich okolí, spíše jen na vlastních 
zájmech. Měl jsem pozitivnější úsudky 
o politické kultuře. Jednání některých 
zastupitelů mě tak nepříjemně překva-

DO POLITIKY JSEM 
VSTUPOVAL S PŘEDSTAVOU 
A ODHODLÁNÍM, ŽE NĚCO 
POZITIVNĚ ZMĚNÍM A OVLIVNÍM
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pilo a myslím, že někdy je vážně těžké 
nepodlehnout a ty svoje ideály si uchovat 
a řídit se jimi.

Osobně nechápu, jak někteří nedokáží 
dát stranou svoje osobní nebo stranic-
ké antipatie a nedokáží se kvůli tomu 
domluvit. Já jsem dialogu otevřený 
a myslím, že kdybychom všichni vždyc-
ky měli na paměti to, že jsme zvoleni 
kvůli rozvoji naší obce, pracovalo by se 
všem lépe, bez politikaření a zbytečného 
handrkování.

Na starost máte sdíleně informatiku, 
kulturu a podporu podnikání. Na čem 
pracujete v těchto gescích a co plánujete 
do budoucna?

Kultura v době covidové nezažívá 
nejlepší časy. Většina plánovaných akcí 
byla zrušena, nebo přesunuta na rok 
2021. Naše divadlo, knihovna a Chvalský 
zámek jsou na základě epidemiologické-
ho opatření provozně omezeny, ale přesto 
část provozních nákladů přetrvává. Ak-
tivně hledáme provozní úspory u všech 
kulturních příspěvkových organizací. 
V příštím roce se také chceme zaměřit 
na zvýšení využití Chvalské stodoly pro 
kulturní, společenské i soukromé akce. 
Pracuji na organizaci nových kulturních 
akcí, na které, pokud vše dobře dopadne, 
se můžete v letošním roce těšit. Mezi ně 
patří již přesunutý první ročník Počer-
nického street food festivalu a psí festival 
Dogfest pro všechny miláčky čtyřnohých 
přátel.

V oblasti IT chystáme na základě 
potřeb občanů a odborů úřadu inovace 
našich webových stránek a informační-
ho systému. Připravujeme ve spolupráci 
s Odborem informatiky uživatelské roz-
hraní pro podávání žádostí o individuální 
dotace elektronicky. Podávání žádostí tak 
zjednodušíme pro naše spolky i indivi-
duální žadatele a také zefektivníme jejich 
zpracování zaměstnanci úřadu. V sou-
časnosti nejsou Počernice dostatečně 
pokryty optickými sítěmi a kvůli tomu 
je v některých částech obce problém 
s připojením k internetu. Jednáme o roz-
místění optických sítí s cílem vytvořit síť 
s co nejlepším pokrytím Počernic, aby 
zde byl rychlý, stabilní a silný internet.

Podnikatelé to nemají jednoduché 
s ohledem na současnou koronaviro-
vou situaci a státní opatření. A právě 
primárně stát by měl dostatečně pod-
porovat trpící podnikatele, kterým je 
znemožněno podnikat. Místním podni-
katelům odpouštíme nájmy v obecních 
provozovnách. Také jsme začali vydávat 
katalog místních podnikatelů s bezplat-
nou inzercí, který měl velmi pozitivní 
ohlasy a budeme v této činnosti pokračo-
vat i letos.

Spolupracujeme s Klubem podnikatelů 
Horních Počernic a sdílíme si užitečné 
informace. Snažíme se tak všemi dostup-

nými prostředky snížit dopady krize prá-
vě na skupinu podnikatelů tak, aby byly 
zachovány jejich služby pro obyvatele.

Vaše profese je manažer v marketingu, 
pomáhají vám zkušenosti z profesního 
života i v kumunální politice?

Pomáhají, co se týče plánování, nasta-
vení procesů a jejich kontroly nebo i pro-
jektového managmentu, tedy celkově 
organizace a řízení práce. 

V mé firmě máme nastaveny procesy, 
kde je jasné, kdo má jaký úkol a kdo 
za co zodpovídá. Dokážeme tak efektiv-
ně využívat čas a pracujeme na několika 
projektech paralelně.

Veřejná správa je ale velmi odlišná, 
většina procesů je zatížena velkou byro-
kracií a bohužel někdy i celkem jednodu-
ché úkony trvají i týdny či měsíce.

Poslední dobou čím dál více mladých 
vstupuje do politiky. Vnímáte, že je 
těžší se mezi služebně staršími politiky 
prosadit?

Myslím, že je pravda, že roste zájem 
mladých o politiku, o to, co se kolem 
nich děje a začínají zjišťovat možnosti, 
jak mohou dění sami ovlivnit. Nevní-
mám to, že být mladým v politice je 
nějaký handicap, ba naopak. Mladý věk 
s sebou přináší jistou naivitu a hlavně 
odhodlání, to je něco, co prostě v po-
litice chybí. A ano, někteří zkušenější 
politici mohou mladým házet klacky pod 
nohy. Je to stejné jako s politiky, kteří 
nechtějí pracovat pro obec, ale pro sebe. 
I ta politika je ale předně o lidech a ne-
jde úplně paušalizovat. Složení zastupi-
telstva by podle mě věkově mělo odrážet 
složení společnosti. Máme se od sebe 
co učit a využívání vzájemných synergií 
nám všem může jen pomoci.

Jak by se dle Vás měly Horní Počernice 
vyvíjet?

Základem je hospodárné nakláda-
ní s veřejným majetkem a smysluplné 
investice.

Pro mě je nejdůležitější, aby byla stále 
zlepšována životní úroveň obyvatel Po-
černic, aby se staly atraktivnějším mís-
tem pro život celých rodin. Jednou zde 
chci vychovávat svoje děti a chci, aby zde 
vyrůstaly a žily stejně spokojeně jako já. 

Co rád děláte ve volném čase?
Většinu volného času trávím s rodinou 

nebo přáteli. Jsem velmi společenský 
a nerad jsem sám. Pravidelně trénuji 
thajský box, jezdím na kole a cvičím. 
V posledních měsících, kdy jsou zavřená 
sportoviště, jsem si velmi oblíbil venkov-
ní workoutové hřiště. Také rád čtu knihy 
o psychologii a osobním rozvoji.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Nepřestáváme pro vás plánovat a připravovat 
nejrůznější aktivity. Jejich uskutečnění a průběh 
musíme však vždy přizpůsobit okamžité situaci. 
Sledujte proto naše stránky www.ddm-hp.cz,  
kde naleznete aktuální informace.

NABÍZÍME:
KAMÍNKY
Pojďte s DDM sbírat a zdobit kamínky, abychom z nich společ-
ně vytvořili landart v podobě dlaždice. Pod ni ukryjeme časovou 
schránku s vašimi vzkazy budoucím generacím. Navíc od nás 
získáte odměnu v podobě naší pamětní mince. Po Horních 
Počernicích jsme rozmístili 10 krabiček s logem DDM. Mapu 
sběrných míst a další informace naleznete na našich webových 
stránkách www.ddm-hp.cz. Přidejte se i do naší facebookové 
skupiny Kamínky DDMHP a sdílejte s námi fotografie svých 
kamínků!

PO STOPÁCH ZVÍŘAT 
Vydejte se s námi po stopách zvířat do parku Houslový klíč 
v Jizbické ulici. Pro velký úspěch stopované v Xaverovském 
háji jsme pro vás připravili další trasu, kde na vás čeká opět 
10 otázek, tentokrát ze zvířecí říše. Bližší informace na:  
www.ddm-hp.cz.

KLUB ANONYMNÍCH ZÁŠKOLÁKŮ
O pomoc s učením můžete stále požádat prostřednictvím spo-
lečného internetového portálu středisek volného času a domů 
dětí a mládeže mitkamjit.cz. Navíc portál nabízí celou řadu 
aktivit, nápadů, návodů i cvičebních lekcí.

ONLINE PODPORA S PŘIPOJENÍM
IT pražských domů dětí a mládeže vám i nadále nabízí pomoc 
s technikou při on-line výuce. Konzultace můžete objednat 
na adrese: www.pomocskolam.cz 

V době, kdy chystáme podklady pro lednové číslo Zpravodaje, 
stále nevíme, zda budeme moci uskutečnit naše zimní akce. 
Zde je přehled těch, které jsme připravili:

LYŽAŘSKÉ SOBOTY REBE-LS
Tradiční lednové sobotní výjezdy na lyže a snowboard plánujeme 
na 9., 16., 23. a 30. 1. První dva termíny jsou určeny přednostně 
pro začátečníky. Děti se přihlašují na jednotlivé soboty zvlášť.
Vyrazíme buď do Skiareálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou, 
nebo nově do Herlíkovic v Krkonoších.

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK
Prázdninový kurz v termínu od 27. 2. do 6. 3. 2021 bychom 
rádi uskutečnili v krásném penzionu Lenoch v Rokytnici nad 
Jizerou. 

BIATLONOVÝ TÁBOR
V termínu jarních prázdnin od 27. 2. do 6. 3. 2021 se můžete 
těšit na tradiční zimní tábor s biatlonem na Masarykově chatě 
v Orlických horách. Bližší info V. Horváth na tel.: 608 208 668.

OHLÉDNUTÍ
ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
Videa s návody na tvoření 
na každý den v podobě ad-
ventního kalendáře pro vás 
vytvořili společnými silami 
naši zaměstnanci i účastníci 
kroužků. Doufáme, že vás 
kalendář inspiroval k vytvoře-
ní adventní a vánoční výzdoby 
a pomohl vám ukrátit čekání 
na Ježíška.

MIKULÁŠ V ZOO CHLEBY
Děkujeme všem, kdo podpořili zvířátka 
v ZOO Chleby. S vaším přispěním jsme 
jim odvezli dvě auta plná dobrot. Mi-
kulášská nadílka přinesla velkou radost 
zvířátkům i zaměstnancům!

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY! PŘIJMEME 

Trenéra - pedagoga na kroužek florbalu  
(info: koci.lenka@ddm-hp.cz, tel.: 777 620 696)

Pedagoga na kroužek Hrátky s písničkou  
(info: fejtkova@ddm-hp.cz, tel.: 775 298 814)

Pedagoga na kroužek hry na kytaru  
(info: simecek@ddm-hp.cz)

VOLNÝ ČAS
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MUMRAJ

RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6 
Praha 9 – Horní Počernice 
Více info k programu a rezervace u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585 
WWW.DOMUMRAJE.CZ

Milí přátelé Mumraje,

těšíme se na společné zážitky v roce 2021, 
plánů pro tento rok máme mnoho. Pevně 
věříme, že nový rok přinese znovu pohodu  
a klid do našich životů. Přejme si, aby 
omezení brzy pominula a my se mohli s vámi 
setkávat osobně v Mumraji i mimo něj. 
Přejeme pohodový a radostný rok v blízkosti 
milých lidí.

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

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

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

HRY SE ZIMNÍČKEM
do 10. 1. 2021 
Skřítek Zimníček se ujal vlády nad Počer-
nicemi a v adventní době pozval tvořivé 
rodiny k budování městečka u Otevřené 
galerie pod vánočním stromem na Chval-
ské tvrzi. Pokud máte chuť, můžete při-
dat svůj domeček k ostatním. Skřítek 
Zimníček má pro každého stavitele dárek.

Do nového roku vám přejeme rodinnou 
pohodu a skvělé přátele.

OHLÉDNUTÍ ZA HRAMI SKŘÍTKŮ PODZIMKA A ZIMNÍČKA

Od října minulého roku skřítci Podzimek a Zimníček vyzývali celé rodiny k tvoření  
a poznávání do různých zákoutí Horních Počernic. Velmi je těšilo velké nasazení  
a účast vás všech a moc vám děkují, že jste se do jejich her zapojili. Oba momentálně 
odpočívají, ale již se těší i s kamarádkami Jaruškou a Letničkou někdy na viděnou.

 foto: archiv Mumraje

I na tento rok máme smělé plány. 
A budeme rádi, když si naše akce 
přidáte do svých kalendářů.

• PLES 17. 4. 
• MAŠKARNÍ BÁL 18. 4.
• DOBROČINNÝ BAZAR oblečení 

a hraček  14. 5.
• POHÁDKOVÝ LES 6. 6. 
• LETNÍ ŠKOLIČKA , PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR srpen
• ZAŽÍT MĚSTO JINAK 18. 9.

PLÁNY NA ROK 2021 

SNĚŽNÁ SOVA
Keramický podvečer
19. 1. od 18.00 do 19.30 
Rádi tvoříte z keramické hlíny? Tentokrát  
budeme vytvářet sněžnou sovu. 
NOVINKA 
Nově nabízíme možnost vyrobit si sovu  
v bezpečí domova. Stačí si pouze u nás 
vyzvednout keramickou hlínu s podrobným 
návodem a poté přinést hotový výrobek 
zpět k vypálení a nabarvení. 
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 320 Kč 

DEKOROVÁNÍ KERAMIKY A SKLA  
Dračky – rukodělné dílny 
3. 2. od 19.00 do 22.00 
Proměňte s námi obyčejnou keramiku ve 
vaši vlastní designovou řadu nádobí za po-
moci malování na porcelán a leptání skla. 
Cena: 370 Kč 

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPISY DO KURZŮ 
na 2. pololetí   

Tento rok začínají kurzy rozdílně. 
Přinášíme vám přehled.
OD 1. 2.
• kurzy Aj a Nj pro dospělé
• dětský pěvecký sbor Rokytka
OD 8. 3.
• výtvarka pro děti ZŠ, mládež  

a dospělé
• keramika pro děti, pro rodiče  

s dětmi 
• zpívání pro radost
• hudební kurzy Z. Bartošové
• parkour pro děti
• hatha jóga
• jóga pro zdravá záda
• jemná jóga pro ženy 
• létající jóga pro děti ZŠ, mládež 

a dospělé (i s hlídáním dětí)

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete 
nerušeně pracovat, zatímco se vám profe-
sionální chůvy postarají o vaše děti. 
Kdy: po – čt 8.00 – 12.30, pá 8.00 – 12.00,   
čt 15.00 – 18.00
K dispozici máte: sdílenou kancelář či 
studio (masáže, kosmetika), notebook,  
šicí stroj, overlock.
Nový ceník: 120 Kč/h. jednorázový vstup  
Permanentky 900 Kč/1600 Kč/2200 Kč 
(včetně hlídání dětí).
Více informací: 775 720 587,  
zuzana.dubova@domumraje.cz

COWORKING*

 foto: archiv Mumraje

Děkujeme 
všem dárcům 
za podporu  
v této nelehké 
době.  
Díky, že jste  
v tom s námi.
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FZŠ CHODOVICKÁ

MŠ CHODOVICKÁ

CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ...
V mikulášském týdnu se vydala třída 
Broučků z MŠ Chodovická na výpravu 
do azylového domu na Křovinově nám. Děti 
přivezly na dvou vozíčkách houpacího ko-
níka a vlastnoručně zabalené krabice. A co 
v nich bylo? Hračky, jejich vlastní hračky, 
které doma vybraly, aby se mohly rozdělit 
s dětmi z potřebných rodin. A že to bylo pro 
některé tříleté špuntíky docela těžké roz-
loučit se s panenkou nebo autíčkem...

Děkujeme tímto i rodičům, že pochopili druhý rozměr této akce 
a pomohli svým dětem prožít radost z možnosti obdarovat druhé.

Krásné Vánoce vám přejí učitelky z Broučků 

CHODOVICKÁ 
POMÁHÁ
V této nelehké době se FZŠ Chodovická rozhodla udělat si radost tím, že 
udělá radost někde jinde. Rozhodli jsme se podpořit zdravotníky, kteří se 
nacházejí už dlouhou dobu ve velmi nelehké situaci, jsou vyčerpaní, una-
vení, odloučení od svých rodin. Proto jsme vyhlásili už v listopadu sbírku 
kávy, čajů, čokolád a jiných energetických potravin a nápojů – vlastně 
čehokoliv, co potěší. Děti mohly namalovat přáníčka či napsat povzbuzu-
jící vzkazy. Potěšilo nás, že se zapojily nejen děti, ale i jejich rodiče a sa-
mozřejmě také zaměstnanci školy. Všem moc děkujeme. Dárky a přáníčka 
jsme rozvezli před Vánocemi na pražská covid oddělení. Snad potěšila.

Školní družina se zapojila do akce MČ 
Praha 20 „Nadělujeme radost – vyrábí-
me vánoční věnce pro seniory“. Pokusili 
jsme se vlastnoručně vyrobenými věnci 
s osobním přáním rozzářit domovy po-
černických seniorů. Přednost měli senioři 
z místních klubů a ti, kteří jsou sami. 
Děkujeme MČ Praha 20 a Mumraji za po-
skytnutí potřebného materiálu na výrobu 
věnců a předání našich výrobků a přání. 
Věříme, že udělala radost.

ZPÁTKY DO LAVIC

I naše škola v říjnu a listopadu na dlouhou 
dobu utichla, s dětmi jsme komunikovali 

pouze přes obrazovky počítačů. V prosinci 
jsme se konečně vrátili do tříd a lavic. Pro 
děti jsme připravili několik překvapení. 
Herny školní družiny byly nově vyzdobe-
ny. V přízemí školy vznikl multifunkční 
prostor, který je rozdělen do dvou částí. 
V jedné čeká na děti nově uspořádaná 
knihovna, doplněná o spoustu nových 
knih, časopisů a společenských her. 
V druhé části vznikla vybavená učebna, 
kde bude probíhat praktická výuka příro-
dovědných předmětů. Snad budou moci 
být už brzy naplno využívány, až se školní 
život vrátí k normálu. Těšíme se všichni. 

Pedagogvé FZŠ Chodovická

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2021
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ZŠ STOLÍŇSKÁ

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

TÝDEN VĚDY NA GYMNCHOD: 
POHLED DO ZÁKULISÍ  
JAZYKOVÉ PORADNY ÚJČ
Navzdory koronavirovým opatřením se i tento rok naše škola 
zapojila do festivalu Týden vědy a techniky zaštiťovaného 
Akademií věd ČR. Kvůli bezpečnosti nás všech se setkání 
uskutečnilo pouze online, o to speciálnější však bylo tím, 
že se naším letošním hostem stala bývalá studentka 
a úspěšná absolventka počernického gymnázia 
Bc. Viktorie Schödelbauerová, která v současnosti 
pracuje v Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český.

Přednáška poskytla oživení výuky v pátek 
6. listopadu 2020, zúčastnilo se jí takřka 
osmdesát studentů vyššího gymnázia. 
Během hodiny a půl jsme se dozvěděli 
řadu zajímavostí o práci instituce, která 
úspěšně funguje již od roku 1946 a je-
jíž zaměstnanci ve své telefonické sekci 
každodenně zodpovídají desítky dotazů 
týkajících se českého jazyka a správného 
pravopisu. Lidé se sem často obracejí, 
pokud nenaleznou uspokojivou odpověď 
v Internetové jazykové příručce. Ta se stá-
vá stále oblíbenější, nicméně značná část 
společnosti o její existenci doposud neví, 
či s ní neumí efektivně pracovat. Proto 

nám byla poskytnuta i praktická ukázka 
vyhledávání na tomto portálu. Občas 
však odpověď vskutku nelze nalézt zcela 
bezprostředně, protože jazyk se stejně 
jako společnost neustále vyvíjí. Snadno se 
tak stane, že kodifikační příručky začnou 
zaostávat za běžnou jazykovou normou, 
tedy tím, co v jazykové oblasti považuje 
za správné většina rodilých mluvčích. 
Neohraničují ji žádná psaná pravidla 
a většinou funguje na bázi intuice. 

Každodenní život v poradně však 
přináší i řadu bizarností. Ani ona se totiž 
nevyhne škádlení vtipálků, kteří se nebojí 
peprných dotazů. Přednášející se s námi 

o své zážitky ochotně podělila a leckdy to 
byly skutečné perličky.

Práce v tomto oboru evidentně není 
žádná nuda, což dokazuje i nadšení, které 
z přednášející přímo vyzařovalo. Celé 
virtuální setkání považuji za přínosné, po-
odhalilo nám zákulisí významné veřejné 
instituce a navíc představilo jeden zajíma-
vý životní příběh člověka, který kdysi stál 
na stejné startovní čáře jako dnes my, tedy 
v maturitním ročníku našeho gymnázia.

Eliška Volencová, 
oktáva A

CHVALŠTÍ ANDĚLÉ 
NA CHVALSKÉ ŠKOLE
Kde se u nás vzali andělé? 
Přišli k nám z Chvalského 
zámku. V adventním čase 
jsme si krásné anděly vy-
barvili, vystříhali, ozdobili 
si s nimi okno a také jsme si 
četli jejich krásné příběhy. 

A co nás nejvíce zaujalo? Anděl Felix, 
který pro své kamarády vyrábí různé dob-
roty a také jim dělal ze sladkého mléka, 
kokosu a mandlí výborné felixovky. A my 
jsme si je podle jeho receptu udělali také. 
A víte, co znamená „felix“? Šťastný. Tak 
vám přejeme šťastný rok 2021. 

5. A
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI 
ANI COVID NEZABRÁNÍ
Již řadu let se zapojujeme do různých mezinárodních projektů. Ačkoliv 
by se mohlo zdát, že koronavirus bude přeshraniční spolupráci bránit, 
opak je pravdou. Moderní technologie umožňují i v této podivuhodné 
době pracovat společně na důležitých aktivitách, a tak jsme se nově  
zapojili hned do několika najednou.

„Global Goals Ambassadors – European 
teens fighting for a better future“ pod 
hlavičkou Domu zahraniční spoluprá-
ce a Erasmu+ je dvouletý mezinárodní 
projekt, do nějž jsou zapojeny střední školy 
z Německa, Španělska, Itálie, Finska a my, 
jakožto zástupci za Českou republiku. 
V jeho rámci je formulováno sedmnáct 
cílů udržitelného rozvoje, přičemž každá 
ze zúčastněných škol bude zpracovávat ty, 
které si sama vybrala. Zapojení studenti 
i pedagogové se zúčastní různých webinářů 
nebo eTwinningových aktivit a samozřejmě 
– pokud to situace dovolí – se budou vzá-
jemně navštěvovat. Z minulých podobných 
aktivit víme, že tato část je vždy nejpřínos-
nější, a tak věříme, že se uskuteční. Stejné-
mu tématu se věnuje i další projekt „Global 
Challenge“, který organizuje Wageningen 
University & Research z Nizozemska.

Nedávno jsme také navázali úzkou spo-
lupráci s Europa-Berufsschule z bavor-
ského Weidenu. Naše školy mají mnoho 
společného – němečtí studenti se učí 
česky, naši naopak německy a zároveň 
nabízíme stejný studijní obor – ban-
kovnictví. Jednou z prvních společných 
akcí byla návštěva bavorských vrstevníků 
na on-line hodině němčiny, kde si všich-
ni vyzkoušeli v praxi oba jazyky.

DALŠÍ ON-LINE DEN  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V rámci Týdne odborných dovedností, 
jehož jsme už tradičními účastníky, se 
uskutečnil druhý letošní den otevřených 
dveří. Více než sto zájemců z řad sou-
časných deváťáků se v doprovodu našich 
studentů zúčastnilo virtuální prohlídky 

školy, všichni také zhlédli spoty k jed-
notlivým studijním programům a díky 
streamu mohli pokládat otázky řediteli 
školy PhDr. Romanu Liškovi a jeho zá-
stupkyni Mgr. Šárce Flašíkové. Už si ani 
neděláme iluze, že by snad příští DOD 
mohl proběhnout v běžném režimu, 
a tak vás co nejsrdečněji zveme na další 
on-line setkání 6. ledna 2021.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU
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NOVOROČNÍ LADĚNÍ
Užili jste si Vánoce? Tato otázka může mnohé potěšit a jiné 
naopak zaskočit. Vánoce? Letos? Vždyť přeci každý rok je 
vánoční čas plný shonu a obzvlášť nyní bylo kvůli pandemii 
všechno zařizování náročnější než jindy. Nemohli jsme na-
kupovat dárky jako obvykle, protože většina obchodů byla 
dlouho zavřená, nemohli jsme pořádat vánoční besídky, 
nemohli jsme se setkávat, nemohli jsme zpívat koledy. Co 
všechno jsme ještě nemohli? Bylo toho mnoho.

Ani na naší škole neprobíhal advent stejně 
jako v předchozích letech. Neměli jsme 
tradiční Mikulášskou besídku, nezpívali 
jsme koledy v domově důchodců a nekonala 
se ani vánoční slavnost všech žáků školy. 
Ale děti se přesto na Vánoce těšily. Vyráběly 
přáníčka a ozdoby, malovaly obrázky, psaly 
Ježíškovi a koledy si pobrukovaly alespoň 
potichu pod rouškou. Nemohli jsme se 
sejít ve škole? Nevadí. Sešli jsme  se venku, 
u ozdobeného stromečku, který potěšil 
nejen děti a dospělé, ale také zvířátka, která 
i v mírné zimě ocenila něco k snědku. 

To dětské těšení je nakažlivější než 
všechny pandemie světa a nezadrží je ani 
ten nejkvalitnější respirátor. Hezky to 
vyjádřil básník František Halas ve sbírce 

Ladění, která vyšla v roce 1942, v době 
mnohem mrazivější a těžší než je ta naše: 
„Já chodím k dětem pro rozumy, všelicos 
z nebe ještě umí.“

A tak všem Počerňákům přejeme, 
abyste se nechali nakazit touto dětskou 
radostí, která je zároveň tou nejlepší 
vakcínou proti nemocem horším než je 
Covid – proti pocitu skepse a ochrome-
nosti. Stále se můžete naladit na očekává-
ní něčeho dobrého. Přijďte si prohlédnout 
náš stromeček a máte-li nějakou ozdobu, 
na které si ptáčci pochutnají, neváhejte 
ji na něj pověsit. Radostný nový rok vám 
všem přejí žáci a učitelky ZŠ Spojenců. 
 

Učitelky ZŠ Spojenců

LÉČBA DUŠE – PSYCHIATRICKÉ  
A  PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM
ve spolupráci s jazykovou školou ANDRESIUS

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY, FALEŠNÉ 
ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
v útulném prostředí a za vedení přívětivého lektora chceme spojit učení  
a trénování paměti 

čas:  skupinová výuka v úterky od 16,30 a od 17,45 cena 100 Kč  
individuální výuka v pátky během celého dne cena 250 Kč

místo: Léčba duše – terapeutická místnost, Lipí 2556/3 Praha - Horní Počernice

Lektor: Mgr. Václav Ondráček  

telefon: 737 770 363, 739 396 965
e-mail: andresius@post.cz

www.andresius.cz

otevírá v ÚNORU 2021 pro všechny lidi mladé duchem

ZŠ SPOJENCŮ
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Stejně jako všechny sporty, i sezona 
MTB závodů byla těžce ovlivněna zná-
mými problémy. Závodit se stabilně 
začalo až začátkem června. Do té doby 
ale nikdo přesně nedokázal určit, kdy 
se opět tyto podniky rozjedou. A tak 
bylo nesmírně těžké držet celé jaro 
závodní formu, aniž by měli naši jezdci 
srovnání s konkurencí. Naštěstí se s tím-
to vypořádali velmi dobře a již v prv-
ních kláních předváděli vysoce kvalitní 
výkony navzdory tomu, že v podstatě 
na každém závodě byla kompletní čes-
ká špička, ve které samozřejmě nechy-
běli ani závodníci nominovaní na zruše-
nou olympiádu v Tokiu.

Náš nejzkušenější Michal Bubílek ukazo-
val celou zkrácenou sezonu svoje stabilní 
výkony a kromě dvou lehkých zaváhaní 
nechyběl při Českém poháru v bikemara-
tonu v TOP5. To mu vyneslo v celkovém 
pořadí skvělé 3. místo. Navíc se zapsal 
do historie českého MTB díky vítězství 
na legendárním závodě Rallye Sudety. 
Největším úspěchem ale byl zisk titulu 
mistra ČR v ultramaratonu. Na velmi 
náročné trati dlouhé 172 km, s převý-
šením 4 305 m, po 7 h a 55 min nenašel 
mezi Čechy přemožitele. V celkovém 
pořadí seriálu Nova Cup pak skončil 2. 

Jana Pichlíková dominovala na ma-
ratonských tratích. V Českém pohá-
ru neměla konkurenci a s přehledem 
brala příčku nejvyšší. Na maratonském 
mistrovství republiky na brutální trati 
a v horkém počasí získala bronz. Růžky 
vystrkovala i v olympijském cross-coun-
try, kde zajížděla velmi kvalitní výsledky 
včetně 4. místa při MČR v Peci pod 
Sněžkou v kategorii Ženy Elite. Je zároveň 

HORNOPOČERNICKÝ KROSS 
BIKERANCH TEAM SBÍRAL 
ÚSPĚCHY NA HORSKÝCH  
KOLECH I V COVIDOVÉM ROCE

SPORT

celkovou vítězkou série Nova Cup. Díky 
těmto všem úspěchům byla nominována 
na mistrovství světa v maratonu do tu-
reckého města Sakarya a vybojovala tam 
v reprezentačním dresu parádní 16. místo!

Naši dva mladíci Adam Lávička a Ja-
kub Šimek se neustále posouvají a nám 
dělá radost vidět a podporovat jejich růst. 
Adam byl nejlepším juniorem v celkovém 
pořadí Českého poháru v bikemaratonu 
a při závodě v rámci MČR bral bronz. 
Zkušenosti získával i v olympijském 
cross country, a to zejména při závodech 
Juniorské světové série na českém území.

Jakub si prožil velmi těžký přechod 
z juniorů mezi dospělé, i tak ale ve své 
první sezoně mezi muži dokázal kon-
kurovat těm nejlepším v Čechách. 
Za všechny výkony jmenujme celkové 11. 
místo na kultovním Šela maratonu či 5. 
místo při finále domácího BikeRanch 
Cupu, kde většinu závodu trápil českou 
špičku. Oba chlapci jsou velkým přísli-
bem do dalších let.

Zapomenout nesmíme ani na naše 
nejmenší. Pro náš Junior Team to byla 
velmi úspěšná sezona, a to jak z pohledu 
výsledkových, tak především z pohledu 
velikého posunu u jednotlivých mladých 
závodníků, kdy udělali spolu s trenéry 
velký kus práce a jsou na nejlepší cestě 
jak se stát kvalitními sportovci. Uka-
zovali se pravidelně na stupních vítězů 
Pražského MTB poháru, domácím Bike-
Ranch Cupu a vidět byli i při závodech 
Nova Cupu či Kola pro Život. V cel-
kovém hodnocení týmů na Pražském 
MTB poháru dosáhli na velmi kvalitní 
6. místo!

Pevně věříme, že sezona 2021 již nebu-
de poznamenaná současnými událostmi 
a budeme se opět moci těšit z malých 
i velkých úspěchů.

 
Za Kross BikeRanch Team:  

Vojtěch Dobšovič  
a Michal Douša
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Tato skutečnost nás velmi těší i zavazuje. 
O to více nás mrzí, že jsme jak na jaře, 
tak na podzim museli tréninky z důvodu 
vládních nařízení přerušit a zrušit většinu 
plánovaných akcí. Na podzim jsme se 
v době, kdy jsme se nemohli scházet 
osobně, spojili s dětmi prostřednictvím 
on-line tréninků, které vedly Verča a Věr-
ka. Trénovat společně jsme začali, jakmile 
nám to nařízení umožnila. Ale i tak jsme 
se letos prvně se zimou nepřesunuli do tě-
locvičny a trénujeme se všemi věkovými 
skupinkami stále venku. 

I přes vládní omezení jsme se v roce 2020 
zapojili do oddílového klání mezi několika 
pražskými kluby v rámci Pražského poháru 
mladších žáků, který se však letos smrskl 
na dvě zářijová kola. Naši atleti poda-
li v obou kolech skvělé výkony a mnozí 
z nich se umístili na bodovaných příčkách. 
K lepšímu celkovému umístění bychom 
potřebovali i vyšší počet reprezentujících 
atletů a pevně věříme, že v příštím roce se 

bude těchto závodů účastnit více našich 
atletů. Zapojili jsme se také jako jeden ze 
37 oddílů v ČR do projektu Atletika pro 
rodinu, což je projekt Českého atletické-
ho svazu směřující ke zvýšení pohybové 
gramotnosti dětí i rodičů a posílení aktivně 
tráveného společného rodinného času. 
V průběhu roku se naši atleti neztratili 
ani na různých bězích, které se uskuteč-
nily. Na jaře i na podzim se nám podařilo 
uspořádat také atletický oddílový přespo-
lák a v létě příměstský tábor a soustředění 
na Orlíku. V průběhu roku jsme přivítali 
do týmu nové trenérky - Romanu a Janu.

CO ATLETY ČEKÁ V ROCE 2021
V novém roce chystáme pro atlety spous-
tu zajímavých akcí a závodů, oddílových 
i veřejných a doufáme, že tentokrát se jich 
již většina uskuteční. Opět se plánujeme 
účastnit Pražského poháru mladších žáků, 
tentokrát s dětmi narozenými v letech 
2008 - 2010. Jako každoročně plánujeme 

během letních prázdnin soustředění a pří-
městský tábor.  

Atletický oddíl rád uvítá do svého týmu 
nové trenérské posily. Předpokladem je 
kladný vztah k dětem a k atletice; školení 
trenérů atletické přípravky zájemcům za-
jistíme. V případě zájmu vám více infor-
mací poskytne na tel.: 602 796 208 Jana 
Petráňová.

Nové zájemce budeme od února přijímat 
pouze v případě uvolnění míst v trénin-
kových skupinách. V případě zájmu pište 
prosím na e-mail: atletikahp@email.cz. 

Více informací o atletickém oddíle najdete 
na stránkách: www.atletikahp.cz.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme všem 
vydařený start do roku 2021 a hodně 
zdraví. 

Za všechny trenérky: 
Klára Hlaváčková

V září 2020 jsme zahájili již 9. rok 
existence atletického oddílu v TJ Sokol 
Horní Počernice. Opět se projevil velký 
zájem dětí o atletiku v Horních Počer-
nicích, který rok od roku roste – v letoš-
ním roce máme v oddíle opět přes 100 dětí 
od předškoláků až po mladší žactvo.

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL 
HORNÍ POČERNICE
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VŠECHNY  

OBRUBY ZDARMA  

PLATÍTE  

JEN SKLA 

• MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA  A BEZ ČEKÁNÍ• DROBNÉ OPRAVY ZDARMA • ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA
800 OBRUB ZDARMA
+
Běluňská 2913/11,  
193 00 Praha 9, Horní Počernice
Tel.: 777 700 278
E-mail.: hpocernice@doctoroptic.cz

  OutletOpticCZ       www.doctoroptic.cz

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

MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

 

celoroční program

„učíme se venku“
Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

www.victoria-school.cz
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Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

angličtina a španělština 
s rodilými mluvčími 
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400

Servis, revize plynových spotřebičů –
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818

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

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

Koupím byt či dům v Horních Počernicích. 
604 617 788

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

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

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě CLIMAX.                     
Mail: p.mikez@hotmail.com, 
tel: 607 719 539

Koupím originální filmové a hudební nosiče 
(VHS, CD, DVD, MC- kazety, LP desky). 
Mail: vhscddvd@seznam.cz
Tel: 704 142 317

Malování bytu či domu rychle, 
kvalitně a čistě, tel.: 736 734 947       
 
Kácení a řez rizikových stromů. 
Tel.: 606 527 091  
 
Velkoobch. hutním mat. v Praze 9 přijme: 
SKLADNÍKA.
Výhodou jeř.,vazač.průkaz,  
vzv. mzda 26 - 28 tis. Kč.  
Tel.: 731545839,  
e-mail: knourek@technimat.cz

Nabízím pomoc se zpracováním 
podkladů pro daňové přiznání 
fyzických osob za rok 2020. 
Možnost pravidelné spolupráce pro FO i PO, 
vedení daňové evidence a účetnictví.
K. Pecková
Info na 737 441 877  
nebo info@pecka-ucto.cz

Výuka, doučování NJ.
Zkušenosti s výukou na ZŠ.
Kontakt: k.bartova@volny.cz
Tel: 602 330 668

Restaurace v H. P. přijme obědovou 
servírku prac. doba Po-Pá 10.30-13.30, 
tel.: 728 607 652

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize.
775 132 921

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

P r o d á m  3 ks starožitných postelí  
- cca rok 1900, dřevěné skládací,  
drátěnky, dřevo třešňová dýha - dobrý 
stav, cena dohodou - tel. 602236259.




