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CHVALSKÝ ZÁMEK

každý týden 
On-line soutěž pro děti s Leonardem da Vinci

od 12. 3. do 21. 3.
Strašidelný Chvalský zámek se strašidly 
z dob dávno minulých  od 18.00 hod.

do 30. 5. 
LEONARDO – cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda da Vinci, 
interaktivní výstava pro děti i dospělé

do 31. 3. 
Historická detektivní hra v on-line světě 
aneb pátrej na vlastní pěst!

do 4. 4.
Radovan Pauch – obrazy

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

3. 3.  
Čtení na pokračování – Tulák 
po hvězdách – on-line na Facebooku

 18.00 hod.

4. 3. 
Pohádkové čtení – on-line na Facebooku

 12.30 hod.

10. 3. 
Čtení na pokračování – Tulák po hvězdách 
– on-line na Facebooku  18.00 hod.

11. 3. 
Pohádkové čtení – on-line na Facebooku

 12.30 hod.

17. 3. 
Čtení na pokračování – Tulák po hvězdách 
– on-line na Facebooku  18.00 hod.

18. 3. 
Pohádkové čtení – on-line na Facebooku

 12.30 hod.

24. 3. 
Čtení na pokračování – Tulák po hvězdách 
– on-line na Facebooku  18.00 hod.

25. 3.  
Pohádkové čtení – on-line na Facebooku

 12.30 hod.MUMRAJ

MUMRAJ

8. 3. – 29. 3. 
Velikonoční tvoření pro radost seniorům

12. 3. – 21. 3.
Probouzení jara – venkovní hra

23. 3.
Velikonoční keramika pro děti  
(lze i z domova)  18.00 - 19.30 hod.

30. 3.
Mandala – keramický podvečer
(lze i z domova)  18.00 - 19.30 hod.

STODOLA

6. 3.
Burza rybiček 

 9.00 - 12.00 hod.

20. 3.
Burza rybiček 

 9.00 - 12.00 hod.

OČKOVACÍ MÍSTO  
V LRS CHVALY
LRS Chvaly se stalo prvním očkovacím místem v Horních Počernicích. V době uzávěrky 
Zpravodaje čekají na vakcínu, aby mohli spustit očkování. Aktuální informace o spuš-
tění očkování najdete na e-zpravodaji či Facebooku.

„Vakcína (Moderna) zatím není v České republice. Jakmile dorazí, bude se 
rozdělovat do očkovacích míst podle nějakého klíče, v němž největší rele-
vanci má délka fronty v Centrálním rezervačním systému. Již nyní se k nám 
mohou zájemci v Centrálním registračním systému registrovat a tvořit tak 
frontu,“ řekla nám hlavní sestra LRS Chvaly Dagmar Fialová.

Do systému se nyní mohou hlásit osoby starší 80 let. Od 1. března se mohou 
již registrovat i osoby starší 70 let. Prvním krokem je registrace, na jejímž 
začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem 
PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, 
rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se 
chcete nechat očkovat. Registrace k očkování probíhá prostřednictvím  
centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz).

Očkovací místo LRS Chvaly bude viditelně značené z autobusové zastávky. 
Zpočátku bude očkování probíhat v budově tělocvičny v areálu u dolního 
vjezdu (Tyrannus Hall), posléze bude postaven očkovací stan.

„Očkování bude probíhat v pracovních dnech 8.00 – 15.30 hodin. Budeme 
také tvořit seznam náhradníků, do kterého se může přihlásit každý, kdo bude 
schopen do 30 minut od telefonátu dorazit do očkovacího místa. Ze seznamu 
budou upřednostňováni zájemci z aktuálně platné skupiny. V každém případě 
je nutno každý den doočkovat naředěné vakcíny. Do této skupiny je možno 
se hlásit přes e-mail: sukova@chvaly.cz. Do e-mailu je nutné uvést příjmení, 
jméno, rok narození a telefonický kontakt. Pokud někdo z náhradníků dostane 
termín jinde a bude tam očkován, prosíme, aby nám to neprodleně oznámil, 
abychom mohli naočkovat další zájemce,“ dodala Dagmar Fialová. 



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, vážení a milí sousedé, 

v měsíci březnu čeká Českou republiku 
jedna významná událost, kterou stojí za to 
si připomenout. 27. března 2021 startuje, 
a to i za současné epidemické situace, 
sčítání lidu, které je povinné pro všechny, 
kteří mají v Česku trvalý či přechodný as-
poň 90denní pobyt nebo azyl. Od tohoto 
data až do 9. dubna 2021 budou moci lidé 
vyplňovat formuláře elektronicky. Od 17. 
dubna 2021 bude následovat, tzv. „terénní 
došetření,“ kdy sčítací komisaři doručí 
papírové tiskopisy nově už jen těm lidem, 
kteří informace přes počítač neodešlou. 
Uzávěrka sčítacích formulářů je 11. května 
2021. Je dobré vědět, že sčítání je povin-
né a tomu, kdo dotazník odmítne ať už 

v jakékoliv formě vyplnit, hrozí pokuta. 
Podrobnější informace k letošnímu sčítání 
lidu naleznete na webových stránkách Čes-
kého statistického úřadu www.czso.cz nebo 
na infolince 274 056 789, na které budou 
operátoři k dispozici každý pracovní den 
od 8.00 do 16.00 hodin. Elektronický 
sčítací formulář bude pro webové aplikace 
přístupný na adrese www.scitani.cz. Mobilní 
aplikace budou k dispozici v příslušných 
storech pro platformu iOS a Android 
po vyhledání „Sčítání2021“. 

Na začátku února napadlo po více jak 
deseti letech nebývalé množství sně-
hu. Sněhová nadílka přidělala starosti 
cestářům, našim dětem udělala pro změnu 

ohromnou radost. Sněhu bylo dost, sáň-
kujících i bobujících ratolestí také. Menší 
či větší svahy byly v Horních Počernicích 
po celé dny v plné permanenci. Již tradič-
ně k nejfrekventovanějším místům patřila 
malá sjezdovka v Jizbické ulici u Základní 
školy Chodovická. Protože úsek sjezdu zde 
není žádnou rovinkou a sklon pro divoké 
jízdy je velmi zrádný, museli jsme z bez-
pečnostního důvodu zajistit pevné pře-
kážky, kde by hrozil náraz, ochrannými 
matracemi. Jakmile sníh opadne a nebude 
již na čem sáňkovat, bezpečnostní prvky 
z kritických míst budou odstraněny.  

Děti mají před sebou vytoužený týden 
volna a ať se se svými rodiči vydají kam-
koliv, přeji jim spoustu pěkných zážitků. 
Hodně času pro sebe a dny plné odpo-
činku zase pro jejich učitele a všechny 
zaměstnance školy. 

Na závěr si dovolím malé zamyšlení nad 
současnou situací. I když se nacházíme 
v začarovaném kruhu vyčerpání a nevíme 
jak z něj ven, zdraví je opravdu to nejcen-
nější, co na tomto světě máme, tak s ním 
nehazardujte, prosím! 

Petr Měšťan, starosta

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA
Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat v měsíci 
březnu 2021. V úterý 9. 3. 2021 a 23. 3. 2021  
od 16.00 do 17.30 hodin.

Místa výdeje: 
parkoviště u obchodního domu Albert a Penny.

Děkujeme našim skautům, kteří dezinfekci plní  
a pomáhají s její distribucí!

 
Petr Měšťan, 

starosta

AKTUALITY

VÁŽENÍ OBČANÉ,
naše městská část nadále podpo-
ruje ochranu života a zdraví našich 
nejzranitelnějších spoluobčanů, 
a proto došlo v druhé polovině úno-
ra k distribuci respirátorů kategorie 
FFP2 / KN 95 mezi naše seniory 
80+. V dalších dnech budeme při-
pravovat distribuci respirátorů pro 
osoby 70+. Věříme, že s ohledem 
na váznoucí vakcinaci tímto dalším 
krokem přispějeme seniorům k je-
jich lepší ochraně a pomůžeme jim 
překlenout toto nelehké období.

Petr Měšťan, 
starosta
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Městská část Praha 
20 připravuje stavbu 
multifunkčního mezi-
generačního bytové-
ho domu na pozem-
cích KN parc. č. 1979, 
1980/1 v katastrálním 
území Praha – Horní 
Počernice. Pozemky 
MČ Praha 20 získala 
v roce 2017 vykoupe-
ním od soukromých 
vlastníků.

Na pozemku parc. č. 1979 se nacházel zchátralý rodinný dům 
č. p. 865, který MČ Praha 20 v roce 2018 nechala odstranit. 
Předmětem projektu je stavba bytového domu se sedmi byty, 
který bude sloužit jako bydlení pro seniory i jako startova-
cí bydlení pro mladé. Dům bude dvoupodlažní se sedlovou 
střechou, kdy v prvním nadzemním podlaží budou 3 bytové 
jednotky, včetně technického zázemí a ve druhém nadzemním 
podlaží 4 bytové jednotky, vše v kategorii 1+kk, s podlahovou 
plochou 24-35 m2 s tím, že souhrnná plocha všech sedmi bytů 
bude 205,5 m2. Byty v 1. nadzemním podlaží budou využitel-
né pro osoby s omezenou schopností pohybu (bezbariérové). 
Je zpracována projektová dokumentace pro společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení a v současné době probíhá 
společné územní a stavební řízení. Po získání pravomocného 
stavebního povolení bude zpracována realizační projektová 
dokumentace včetně položkového rozpočtu. Tím budou při-

praveny podklady pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby. Předpoklad zahájení stavby je 09/2021 s termínem 
dokončení 10/2022.

Odhadované rozpočtové náklady stavby se pohybují v částce 
20 mil. Kč bez DPH. Skutečná částka bude stanovena na zá-
kladě položkového rozpočtu, který bude součástí realizační 
dokumentace. Konečná cena díla bude stanovena na základě 

zadávacího řízení. MČ z vlastních zdrojů doposud uhradi-
la výkup nemovitosti a následné odstranění stavby a uhradí 
pořízení projektové dokumentace (celkové náklady 7,5 mil. 
Kč). Vlastní realizace stavby bude financována z fondu Rozvoje 
dostupného bydlení na území hl. m. Prahy v částce 14 385 tis.
Kč a z vlastních zdrojů MČ. 

Petr Měšťan, 
starosta

AKTUALITY

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO 
DOMU – KUPRŮV DŮM

SEVERNÍ POHLED

ZÁPADNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED

JIŽNÍ POHLED

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2021 



4 | 5

AKTUALITY



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2021 

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  přesunula finanční prostředky z důvodu předfinancování pro 

potřeby v rámci Covid-19 (zálohové financování) ve výši 300,0 
tis. Kč;

2)  zapojila do rozpočtu nevyčerpanou účelovou neinvestiční dotaci 
ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR na akci Místní akční plán II ve výši 2 738,3 tis. Kč;

3)  zařadila do rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z doplat-
ku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných technických herních zařízení ve výši 1 430,5 tis. Kč;

4)  přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na provozování 
sběrného dvora ve výši 6 400,0 tis. Kč (částka je o 300 tis. Kč 
vyšší než v roce 2020);

5)  přijala do rozpočtu účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu 
hl. m. Prahy na podporu re-
gistrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hl. 
m. Prahy pro rok 2021 ve výši 
680,0 tis. Kč;

6)  zařadila do rozpočtu účelovou 
investiční dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy (Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP) 
ve výši 14 385,0 tis. Kč – částka je určena na výstavbu tzv. 
„Kuprova domu“ na Chvalech, kde by mohlo vzniknout  
7 malometrážních bytů;

7)  převedla v rámci rozpočtu MČ částku 19,5 tis. Kč (OMH – 
doplatek na kontejnery);

8)  přesunula v rámci rozpočtu MČ částku 421,9 tis. Kč na oploce-
ní sportoviště v areálu základních škol Prahy 20.

PŘIJETÍ DARU PRO FZŠ CHODOVICKÁ

Rada městské části schválila přijetí účelově určeného peněžního 
daru v maximální celkové výši 5 880 Kč Fakultní základní škole, 
Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu strav-

INFORMACE  
Z RADNICE

ného ve školní jídelně ve II. pololetí školního roku 2020/2021, 
a to v období od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 pro dva žáky ze sociálně 
slabých rodin, kdy dárcem je Women for Women, o. p. s. Za po-
skytnutí daru děkujeme.

SCHVÁLENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ

Rada schválila odpisové plány pro příspěvkové organizace měst-
ské části na rok 2021.

PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI NA ZÁKLADĚ 
VÝZVY Č. 02_20_082 AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ 
V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, 
VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Rada schválila podání projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy 
č. 02_20_082 Akční plánování v území na projekt „Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání III" v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, v maximální výši 1, 435 mil. Kč. 
Rovněž schválila spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 
5 % z rozpočtu MČ Praha 20 za předpokladu obdržení dotace ze 
strany MŠMT na uvedený projekt.

INVESTICE

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z INVESTIČNÍ REZERVY 
PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HL. M. PRAHY V ROZPOČTU 
VLASTNÍHO HL. M. PRAHY NA ROK 2021

Rada městské části požádala hl. m. Prahu o dotace na investiční 
akce Tělocvična v ulici Jívanská (25 mil. Kč) a Obnova Nolčova 
parku a parku Chvaly (17 mil. Kč). Konečné slovo budou mít 
zastupitelé hlavního města Prahy.

ZATEPLENÍ PŮVODNÍ ČÁSTI BUDOVY  
ÚMČ PRAHA 20, JÍVANSKÁ 647

Rada městské části vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku, 
jejímž předmětem je zateplení obvodového zdiva, výměna otvorů 
a zateplení střechy staré části budovy Úřadu MČ Praha 20, 
Jívanská 647. Na akci je schválená dotace z Operačního progra-
mu Životní prostředí ve výši 1 405 703,92 Kč a dále byla schvá-
lena dotace hl. m. Prahy z fondu na spolufinancování EU/EHP 
projektů ve výši 2 284 400 Kč. Nabídky budou hodnoceny podle 
výše nabídkové ceny.
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ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ „PARK HOUSLOVÝ 
KLÍČ – VYBAVENÍ“

Rada městské části zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu z důvodu vyloučení vybraného dodavatele.

MAJETEK

PRODEJ VOZIDLA AVIA A31T - K S-3; RZ: 4A3 81 21

Rada schválila znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny 
vozidla AVIA A 31T - K S-3, RZ: 4A3 81 21 ve výši 31 tis. Kč, 
včetně DPH. Dále uložila OMH zveřejnit nabídku na prodej 
vozidla AVIA A 31T - K S-3 formou obálkové metody za nej-
vyšší cenu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KONCEPCE 
„PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 
AGLOMERACE PRAHA – CZ01: AKTUALIZACE 2020“

Rada městské části vzala na vědomí informaci, že závěr zjiš-
ťovacího řízení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020" (dále v textu jen 
„APZKO") nebude mít významný vliv na kvalitu životního 
prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona o po-
suzování vlivů na životní prostředí. Dále, že připomínka MČ 
Praha 20, která zněla: „Kvalitu životního prostředí významně 
ovlivní opatření Kompletní dostavba Pražského okruhu, která 
odvede dopravu z centrální části aglomerace Praha do částí 
okrajových, kde se výrazně zvýší intenzita dopravy, a tedy 
i znečištění ovzduší," byla vypořádána takto: „Nelze souhlasit 
s tvrzením, že opatření Kompletní dostavba Pražského okruhu 
bude mít negativní vliv na životní prostředí, protože před-
mětem APZKO je pouze doplnění časového harmonogramu. 
Opatření jako takové již bylo posouzeno v Programu zlepšo-
vání kvality ovzduší 2016." Obdobným způsobem byly vypo-
řádány připomínky ostatních účastníků k Pražskému okruhu. 
Rada rovněž vzala na vědomí informaci, že požadavek MČ 
Praha 20 na umístění měřicí stanice na katastru Horních Po-
černic, která by měřila imise z dopravy i stacionárních zdrojů 
celé východní části hlavního města, byl zamítnut s odůvod-
něním: „... v místech, kde není umístěna stanice imisního 
monitoringu, je pro jištění stávající úrovně znečištění použito 
modelování nebo modelování a měření v souladu s vyhláškou 
č. 330/2012 Sb.“ Přičemž není ve vypořádání upřesněno, jaká 
měření má MŽP ČR na mysli. Na závěr je odkaz na měření 
Českého hydrometeorologického ústavu na webu CHMÚ 
a konstatování, že: „Nic nebrání tomu, aby si městská část 
pořídila vlastní měřicí stanici.“ MŽP ČR tuto připomínku ba-
gatelizovalo, přestože se v textu koncepce několikrát opakuje 
konstatování, že „z analýzy příčin znečištění ovzduší (kapitola 

B. 3.) vyplývá, že výsledky modelového 
hodnocení jsou zatíženy mj. chybou 

ve vstupních emisních datech 
– to může zahrnovat jak 

chybějící dosud neidenti-
fikovatelné zdroje emisí, 

tak rozdíly ve způsobu 
výpočtu neohlašo-
vaných emisí.“ Toto 
bezesporu platí pro 
východní část aglo-
merace Praha, kde 
se nenachází žádná 
měřicí stanice.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ KOLEM DÁLNICE D11

Rada vzala na vědomí zápis ze 
schůzky o protihlukových opat-
řeních, která se konala dne 
1. 12. 2020. Dále zplno-
mocnila místostarostku 
paní Evu Alexovou -za a) 
jednat s ŘSD za účelem 
zjištění rozsahu, způsobu 
a termínu výměny stá-
vajících protihlukových 
stěn kolem dálnice D11; 
za b) vyvolat jednání s ŘSD 
za účelem zjištění parametrů a výš-
ky nově plánovaných PHS (v rozsahu daném 
závazným stanoviskem orgánu EIA č. j. 2257/ENV/17 
ze dne 10. 2. 2017 k záměru „D11, stavba 1001, km 0,0 - exit 
Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání"), 
protože tyto parametry nejsou v dokumentaci k územnímu 
řízení ke stavbě „D11 1101 Praha - Jirny, modernizace, km 
0,00 - 7,80" uvedeny; za c) jednat se ŘSD a MHMP za účelem 
snížení rychlosti na dálničních úsecích na katastru Horních 
Počernic na maximálně 100 km/hodinu.

KULTURA

ČARODĚJNICE 2021

Radní vzali na vědomí sdělení ředitelky Chvalského zámku, 
příspěvkové organizace, k akci Čarodějnice 2021, která by se 
měla konat dne 30. 4. 2021 na Chvalském zámku. Rozhodnutí 
o konání akce je plně v kompetenci paní ředitelky, rada městské 
části bude její rozhodnutí respektovat.

HPZ

JMENOVÁNÍ PŘEDSEDY REDAKČNÍ RADY

Rada městské části jmenovala s účinností od 1. února 2021 
předsedou Redakční rady HPZ pana profesora Martina 
Velíška.

SPORT

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA PROJEKT 
„SPORTOVNÍ HALA HORNÍ POČERNICE“ 
Z NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY 
A SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Rada souhlasila se spolufinancováním a předložením žádosti 
o dotaci na projekt „Sportovní hala Horní Počernice" do progra-
mu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, 
č.j.: NSA-0007/2020/D/1, výzvy 13/2020 Sportovní infrastruk-
tura – Investice nad 10 mil. Kč. Konečné slovo bude mít zastupi-
telstvo městské části. Bližší informace naleznete v příspěvku 
radního Jaroslava Kočího mladšího na straně 8.

Krásné jaro a pevné zdraví vám i vašim blízkým ze srdce přejí

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

radní městské části

AKTUALITY
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rád bych vás informoval o dalším průběhu a vývoji 
okolo plánované tělocvičny v ulici Jívanská.  Pro upřes-
nění by měla stát ve sportovním areálu FZŠ Chodovic-
ká, ve kterém se nachází nově zrekonstruovaný atletický 
ovál s fotbalovým hřištěm. V rámci dalších úprav byla v zim-
ních měsících nově postavena ochranná síť proti padání balonů 
do sousedících zahrad v ulici Javornická.

Avšak zpět k tělocvičně. V minulém roce byl dopracován projekt 
interiéru tak, aby odpovídal požadavkům dnešních sportovců 
a školnímu tělocviku. Jednalo se především o vybavení nářaďovny, 
šaten, sprch či místnosti pro výuku. Dořešily se detaily namalova-
ných hřišť na palubovce a přesné určení místa pro časomíry či kde 
bude stolek budoucích časoměřičů. Na základě těchto upřesňují-
cích informací byl projekční firmou zpracován položkový rozpočet. 
Asi se teď ptáte, jaká je výsledná cifra. Je to 121 milionů korun 
českých vč. DPH. Tato částka je za kompletní stavbu i s veškerým 
vybavením.

Diskuse o výstavbě této tělocvičny je již v Horních Počernicích 
dobře známa, protože se o ní hovoří už minimálně deset let. Díky 
studii sportu v Horních Počernicích, zpracovanou Mgr. Jakubem 
Popelkou Ph.D., bylo zjištěno to, co všichni, kdo se věnují rozvoji 
sportovní činnosti, vědí. Pro vytvoření lepších podmínek školního 
tělocviku či pro volnočasové sportovní aktivity DDM HP nebo pro 
trénování našich spolků je jednoznačně potřeba postavit kvalitní 
zázemí s přihlédnutím k tomu, že i děti jednou vyrostou. Proto 
po všech těch letech se konečně blížíme k cíli. Herní prostor je na-
vržen na rozměr 45 x 25 metrů a to znamená, že tam lze provozovat 
většinu halových seniorských sportů.

Spousta peněz, říkáte si. V letošním rozpočtu městské 
části bylo na výstavbu alokováno 20 mil. Kč. Víme, že 
z vlastních zdrojů tuto stavbu neufinancujeme, a tak 
se snažíme získávat peníze, kde je to možné. Jednáme 
na MHMP o možné podpoře, ale také jsme 19. 1. 2021 
podali žádost o dotaci na nově vzniklé Národní sportov-
ní agentuře. Žádali jsme v dotačním titulu Regionální 
infrastruktura nad 10 mil. Kč, kde je možné dostat 
až 50 milionů Kč. S novou agenturou přichází i nové 
požadavky. Jedním z nich je, že podanou žádost musí 
schválit Zastupitelstvo Horních Počernic. V tom by 
snad neměl být problém, protože za ty roky se na ce-
lém tomto procesu průběžně podílela spousta politiků 
ve vedení obce. Je to taková týmová práce jako v hokeji, 
akorát každá lajna hraje jinou část zápasu. Ve svých 
volebních programech o výstavbě tělocvičny a podpoře 
sportu psali snad všichni. Proto se domnívám, že to, co 
jsme slibovali hromadně občanům, v tom bychom v této 
záležitosti měli být jako jeden tým, který má před sebou 
jasný cíl – konečně to dotáhnout do zdárného konce.    

Jaroslav Kočí, radní

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ  
A PŘEDEVŠÍM SPORTOVCI,

R STAVBA INFRASTRUKTURY  
V LOKALITĚ V SLAVĚTÍNĚ – „STAVBA  
Č. 3295 TV HORNÍ POČERNICE, ETAPA 
0034 V SLAVĚTÍNĚ, VE ŽLÍBKU"
AKTUÁLNÍ INFORMACE A ODHADOVANÝ HARMONOGRAM JEJÍHO DALŠÍHO POSTUPU

Investorem stavby nových 
komunikací (povrchů), 
splaškové kanalizace, od-
vodnění komunikace a ve-
řejného osvětlení v ulici 
V Slavětíně, která je vedena 
pod společným názvem 
„Stavba č. 3295 TV Hor-
ní Počernice, etapa 0034 
V Slavětíně, Ve Žlíbku", je 
hlavní město Praha, Ma-
gistrát hl. m. Prahy - Odbor 
investiční.

Dne 13. 11. 2020 bylo Odborem výstavby 
a územního rozvoje ÚMČ Praha 20, jakož-
to příslušným obecným stavebním úřadem, 
vydáno na tuto stavbu územní rozhodnutí. 
Právní moci toto územní rozhodnutí naby-
lo dne 15. 12. 2020. 

V současné době probíhají projekční 
práce na projektové dokumentaci pro 
stavební povolení. Zpracovatel (společnost 
PROJEKT IV, s. r. o.) má projektovou 
dokumentaci dokončit a předat investo-
rovi podle smlouvy do 30. 3. 2021. Dle 
aktuálního stavu však projektant přislíbil 
dokončení a předání této dokumentace již 
do 20. 2. 2021.

Na základě zpracované projektové 
dokumentace bude zpracovatel zajišťovat 
podklady pro stavební řízení. Na stavbu 

budou vedena dvě – jedno na komunikace 
(povede opět Odbor výstavby a územního 
rozvoje ÚMČ Praha 20) a druhé na kana-
lizaci, které bude v kompetenci příslušného 
vodoprávního úřadu – Odboru životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20. Zpra-
covatel projektové dokumentace odhaduje 
vydání stavebních povolení koncem roku 
2021. Pokud bychom se na to dívali opti-
mističtěji, bylo by možné očekávat jejich 
vydání již ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Dále by mělo následovat vypracování 
prováděcí, tj. zadávací dokumentace, na což 
má zpracovatel lhůtu 10 týdnů od výzvy 
objednatele (investora). Výběr zhotovitele 
obvykle trvá cca 3 až 4 měsíce. 

Eva Alexová, 
místostarostka
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

možná jste v posledních dnech zaznamenali diskusi ohledně 
plánované výstavby v lokalitě Robotnice, která proběhla na so-
ciálních sítích. Jedná se o lokalitu v jihozápadní části Horních 
Počernic, kde jsou značné rozvojové a transformační plochy. 
Převážná část zastavitelných ploch je sice v soukromém vlastnic-
tví několika subjektů, ale i naše městská část má ve své svěřené 
péči poměrně rozsáhlou centrálně umístěnou parcelu. Tato 
skutečnost nám dává zásadní manipulační prostor k prosazování 
požadavků městské části při jednáních s investory.

Záměr na výstavbu obytného souboru v této lokalitě se v růz-
ných formách a podobách projednává na místním úřadě již řadu 
let. Nejedná se tedy o nový úmysl a nově plánovanou výstavbu. 
Prvotní návrhy byly objemově značně předimenzovány. Vycházely 
ze snahy o maximální využití území v mezích územního plánu. 
Například v návrhu studie z roku 2007 se počítalo s výstavbou 
převážně bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími, 
předpokládaný nárůst obyvatel byl zhruba 1020 občanů. Navrho-
vaná zástavba měla spíše charakter sídlištního typu a nerespek-
tovala stávající urbanistickou stopu Horních Počernic vytvoře-
nou původní zástavbou.
Městská část takový typ výstavby nikdy nepodporovala. Poža-
dovala řešit dané území v kontextu s celkovou urbanistickou 
koncepcí širšího území a koordinovat záměr v kontextu se 
stávající dopravní infrastrukturou. Požadovala také zástavbu 
architektonicky různorodou a rozvolněnou, s velkým podílem 
veřejné zeleně a kvalitních veřejných prostranství. Dbala také 
na doplnění potřebné občanské vybavenosti a ploch pro venkovní 
pohybové aktivity obyvatel napříč generacemi. 

Záměr byl několikrát přepracován. Například v navrhované 
studii z roku 2013 je patrné větší rozvolnění výstavby, které mělo 
za následek ponížení počtu obyvatel na cca 690. 

V současné době je na městské části předložena další varianta 
návrhu zástavby tohoto území. Nově navržený obytný soubor 
je koncipován jako kombinace viladomů a rodinných domů 
v různých uspořádáních (řadové, individuální...). Předpokláda-
ný nárůst obyvatel je cca 711. Do této plochy ovšem není nově 
započítána parcela, která je svěřená do správy naší městské části. 
S touto plochou se zatím nepracuje a čeká se na rozhodnutí 
městské části, jak s parcelou nakládat. 

V současné době proběhlo několik informativních schůzek 
s některými zastupiteli a radními. 

Naše vedení radnice k tomuto záměru žádné stanovisko nevy-
dalo a Rada městské části Praha 20 nemá v úmyslu o výstavbě 
rozhodovat sama. Dle našeho názoru o zástavbě obdobného 
rozsahu musí být rozhodnuto v rámci veřejného zasedání Zastu-
pitelstva městské části Praha 20. Záměr by měl být také řádně 
projednán v příslušných komisích rady. 

Jaroslav Kočí, radní 
Jindřich Jukl, radní 

Kristine Karhanová Grigoryan, zastupitelka 

ROBOTNICE

ZASTUPITELÉ

„Program zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha – CZ01: aktualizace 
2020“ (PZKO)

Na území hl. m. Prahy se nachází 11 měři-
cích stanic. V září 2020 jsme za „Společně 
pro Počernice“ podávali námitky k návrhu 
PZKO v aglomeraci Praha. Jednou z mnoha 
námitek byl i nedostatek měřicích stanic 
a požadavek na měřicí stanici na území 
Horních Počernic.

K požadavku však Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) sdělilo: 

„Nic nebrání tomu, aby si městská část 
pořídila vlastní měřicí stanici.“

MŽP přitom dále sděluje, že podle zákona 
o ochraně ovzduší zajišťuje posuzování 
úrovně znečištění právě MŽP a sledováním 
a vyhodnocováním úrovně znečištění ovzdu-
ší je pověřen Český hydrometeorologický ústav 
(dále jen ČHMÚ).

Jak se provádí určení kvality ovzduší v hl. m. 

Praze? V rámci návrhové části PZKO byly 
provedeny modelové výpočty účinnosti stáva-
jících opatření na snížení znečištění ovzduší 
na území Prahy. Modelový výpočet, ze své 
podstaty zatížený nepřesnostmi, tedy má 
určovat skutečnou budoucí kvalitu ovzduší 
v místě! V místech, kde není umístěna stanice 
imisního monitoringu, je pro zjištění stávající 
úrovně znečištění použito modelování nebo 
kombinace modelování a měření v souladu 
s vyhláškou č. 330/2012 sb. Při hodnocení stá-
vající úrovně znečištění v České republice se 
vychází z map úrovní znečištění konstruova-
ných pro jednotlivé kraje v síti 1 × 1 km. Tyto 
mapy obsahují v každém čtverci uvedenou 
hodnotu klouzavého pětiletého průměru 
koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky. 
Oproti tomu „Atlas životního prostředí hl. 
m. Prahy“ poskytuje prostorově detailnější 
informace než imisní průměry ČHMÚ 
zobrazované ve čtvercích 1 x 1 km. Atlas mj. 
informuje o podílu jednotlivých typů zdrojů 

ve výpočetních bodech. Na území Horních 
Počernic v okolí Pražského okruhu a D11 je 
u rakovinotvorného benzo(a)pyrenu domi-
nantní podíl liniových zdrojů, tj. dopravy. 

Nejvyšší koncentrace dosahující imisního 
limitu jsou soustředěny v oblasti múk Chlu-
mecká (křížení Pražského okruhu s ulicemi 
Náchodská a Chlumecká), v určitých úsecích 
D11 a v oblasti velmi frekventované silnice Ná-
chodská. Takové detaily z map ČHMÚ vyčíst 
nelze, jelikož je na jejich výpočet používána 
jiná metodika. 

Problém je prostě ten, že se pro posouzení 
a hodnocení vlivu staveb na životní pro-
středí nepoužívají data a metody, které by 
dokázaly dobře popsat stávající míru znečiš-
tění ovzduší v konkrétních místech. Pak se 
rozhoduje na základě informací, které často 
nejsou pro dané místo relevantní.  

Milan Herian, Společně pro Počernice
www.spolecnepropocernice.cz
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Vydařená akce „Pečeme pro počernické 
zdravotníky“

Vážení spoluobčané a milí přátelé,

na konci ledna jsme zorganizovali úspěš-
nou dobrovolnickou akci „Pečeme pro 
počernické zdravotníky“ a rozvezli jsme 
všechny donesené bábovky, koláče, zá-
kusky, bagetky a další sladké nebo slané 
pečivo do Léčebného a rehabilitačního 
střediska Chvaly a také do Zdravotnic-
kého střediska Lhotská. Úžasná dobro-
volnice Markéta Čekanová odvezla koláč 
a domácí buchty i obětavým zaměst-
nancům do Domova seniorů Bethesda. 
Počerničtí zdravotníci si takové podě-
kování za svou každodenní, náročnou 
a velmi obětavou práci pro nás všechny 
právem zaslouží.

Rádi bychom však poděkovali všem, 
kteří přispěli dobrotami, a to jmeno-
vitě paní Ljudmile Kreidlové, Markétě 
Čekanové, Aleně Štrobové, Lence Malé 
a také paní místostarostce Evě Alexové.

V LRS Chvaly i v ordinacích prak-
tických lékařů ve Lhotské ulici měli 
obrovskou radost. Sami se můžete 
podívat na fotografiích na facebookové 
skupině: Máme rádi Horní Počernice. 
Byla to skvělá akce a těšíme se, že si ji 
v budoucnu třeba zopakujeme.

Za vděčné pořadatele 
s úctou

Petr Růžička a Daria Češpivová, zastupitelé
Petr_Ruzicka@pocernice.cz  

a Daria_Cespivova@pocernice.cz
www.facebook.com/groups/mameradihorni-

pocernice

Povede HPZ loajální člověk k vedení?

V říjnu 2015 Ing. Vilém Čáp psal ze své 
opoziční lavice článek v Počernickém zpra-
vodaji (HPZ), ve kterém měl velké obavy 
z toho, kdo se stane redaktorem HPZ.

A tak se Ing. Vilém Čáp ptal: „Povede HPZ 
člověk loajální k vedení?“

V textu si stěžoval, že si chce Rada MČ 
Praha 20 vybrat redaktora sama. Nakonec 
redaktor řádně zvolený na základě vý-
sledku výběrového řízení pracuje na po-
zici šéfredaktora dodnes a současnému 
místostarostovi Ing. Vilému Čápovi nevadí. 
Redaktor je, dle nového statutu vytvořené-
ho rukou legislativního odborníka Ing. Vi-
léma Čápa, zodpovědný vlastně za vše, co 
s vydáváním HPZ souvisí. Jak vyplývá ze 
Statutu HPZ, řídí přípravu vydání HPZ, 
je vázán Statutem HPZ a přijatými závěry 
a doporučeními celé redakční rady a jedna-
cím řádem komisí.

Dne 25. 1. 2021 jmenován Radou MČ 
Praha 20 do funkce předsedy redakční 
rady lídr kandidátky POČERNICE JINAK 
prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, 
Ph.D. A zde už pan místostarosta Ing. Vi-
lém Čáp kupodivu obavy nemá, funkce je 
přidělena! A vzhledem k tomu, že náplň 
činnosti komise stanoví sama rada, která jí 
ukládá úkoly, tak odpověď na otázku pana 
Ing. Vilém Čápa tedy zní:

„Ano, dnes opravdu povede Zpravodaj 
člověk velmi loajální k vedení!“

Poprosila jsem o konzultaci Občanské 
sdružení Oživení, což je organizace, která 
se kontinuálně věnuje tématům korup-
ce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti 
na všech úrovních veřejné správy a veřejné 
politiky, zda by byla ochotná sdělit svůj 
názor na současná vydaná čísla našeho 
periodika. 

Cituji z vyjádření: „Zpravodaj obnažuje 
celkem na dřeň problém špatného nastave-

ní ve vydávání. Veškeré informace z radnice 
jsou sepsané členy rady – ti nemohou být 
z podstaty věci objektivní a je to nejvyšší 
míra zneužití média hrazeného za veřejné 
peníze. Je to, jako by si vláda diktovala, 
o čem a jak se bude informovat v České 
televizi, a ještě by si ty zprávy ministři sami 
sepisovali. Ve výsledku, je tak váš Zpra-
vodaj nástroj politiků a není dělaný pro 
informování občanů, aby si mohli vytvořit 
svůj vlastní názor na dění v obci. Bohužel 
zrovna tento problém lze opravdu těžko 
řešit. Objektivita a vyváženost jsou sice 
požadavky tiskového zákona, ale není tam 
žádná cesta k vymáhání zákona.“

No zkušeností s médii, která v České 
republice ovládá vládnoucí představitel, 
máme dostatek.

Bohužel Horní Počernice nejsou výjim-
kou, jen jsme menší píseček.

Karla Polydorová,
Společně pro Počernice
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Park V Ladech

Pamětníci velice dobře vědí, že Horní 
Počernice přišly díky stavbě dálnic už 
v osmdesátých letech o rybník Paleček, 
náhradu přírodního zázemí mají nyní 
alespoň v nově vybudovaném parku 
V Ladech.

Díky jednání bývalé starostky Aleny 
Štrobové s Ředitelstvím silnic a dálnic 
o zachování dešťové vody a jejím svedení 
pod dálnicí do potoka bude zajištěná voda 
do meandrů a rybníků v parku V Ladech. 
Voda, která je tady maximálně potřebná! 
Magistrát právě jedná s ŘSD o výstavbě 
retenční nádrže. 

S dotazem, co nového se plánuje pro 
nadcházející období v parku V Ladech, 
který si lidé v Horních Počernicích velmi 
oblíbili, jsem proto oslovila člověka, který 
je v tomto směru nejkompetentnější. Je 
jím pan Ing. Petr Hlubuček, náměstek 

primátora hl. m. Prahy pro oblast život-
ního prostředí, infrastruktury, technické 
vybavenosti a bezpečnosti. 

„Pokud se prosadí přírodní charakter 
nádrže, tak by se krajinný park mohl roz-
šířit o další vodní plochu a pro jeho ná-
vštěvníky by to jistě bylo velmi příjemné,“ 
sdělil mi Ing. Petr Hlubuček. „V letošním 
roce se navíc ještě plánují doplnit v parku 
dřevěné povalové lavičky i několik laviček 
s opěrátkem. Úpravy zeleně se v letoš-
ním roce již neplánují, ale v příštím roce 
bychom rádi vysadili v místě bývalé polní 
cesty alej pod Biologickým rybníkem.“ 

Tolik tedy dobré zprávy, ale ze sdělení 
pana radního doplním i ty méně příznivé. 
Bohužel nebude možné vyhovět ma-
minkám s kočárky a zajistit přemostění 
bezpečnostních přelivů rybníků. Nic 
podobného se neplánuje, protože je tam 

příliš velké rozpětí a nesmí dojít k ome-
zení průtoku vody. Jinak by tu musela 
vzniknout skutečně obří konstrukce. Pro 
bariérový přechod jsou tam schody a navíc 
u Xaverovského rybníka se dá přeliv obejít 
bezbariérově, a sice po cestě pod hrází. 

Věřím, že se všichni určitě těšíte 
na nadcházející jarní měsíce a procházky 
v krásném parku V Ladech.

Alžběta Cibochová,  
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

1.  Na pozici předsedy Redakční rady 
HPZ (na rozdíl od redaktora HPZ) 
neprobíhá výběrové řízení – osobu 
do této funkce, stejně jako do pozic 
místopředsedy a členů jmenuje Rada 
městské části Praha 20. Tento stav je 
dán jednacím řádem rady a tato praxe 
funguje řadu let.

2.  Předseda Redakční rady HPZ nevede 
Hornopočernický zpravodaj, ale v sou-
ladu s Jednacím řádem komisí RMČ 
Praha 20 řídí činnost této komise. Při 
rozhodování Redakční rady HPZ má 
předseda 1 hlas, stejně jako každý jiný 
člen tohoto orgánu.

3.  Děkuji za jakékoli názory na kvalitu 
a obsah našeho periodika – předám je 
k rukám předsedy Redakční rady HPZ.

Vilém Čáp, 
I. místostarosta pro HPZ

O Počernickém sběrném dvoře

Před více než rokem psala Šance pro 
Počernice (dále jen Šance) o neschopnos-
ti našeho vedení (starostky Mgr. Aleny 
Štrobové) řešit situaci kolem sběrného 
dvora (dále jen SD). Šance psala o tom, 
jak mohlo být na základě jejího zamít-
nutého návrhu už dávno vše vyřešeno 
a jak mohl SD už dávno skvěle fungovat. 
A jakým způsobem se tedy situace ve SD 
změnila po cca ročním působení nového 
vedení? Žádným! Soukromý pozemek 
je stále stejně ohrazen a příjezd a výjezd 
do sběrného dvora je stále tak, jak byl 
zřízen za našeho vedení. A tak se ptám: 
„Kam se poděl ,geniální‘ návrh Šance 
k vyřešení situace, když ta stávající je 
údajně tak špatná?“ 

Ve spojitosti s výše uvedeným nezbývá 
dále než konstatovat, že situace ve SD se 
nezměnila ani v rámci vlastnických vztahů 
k pozemkům, na nichž je SD umístěn. 
V dané souvislosti je nutné zdůraznit, 

že vzhledem ke skutečnosti, že vlastník 
pozemku, který je součástí SD a na němž 
je umístěna stavba skladu ve vlastnictví 
MČ Praha 20, využívá tento sklad bez 
smluvního ujednání a zdarma, byla z naší 
strany dne 5. 11. 2019 odeslána výzva, 
a to v návaznosti na neúspěšná jednání 
ohledně nápravy shora uvedeného stavu, 
k ukončení tohoto užívání. Tomuto kroku 
předcházela řada jednání, kdy vlastník 
pozemku požadoval odkoupení jeho po-
zemku nejdříve za 7 500 Kč/m2 a násled-
ně za 5 500 Kč/m2. Nicméně jelikož dle 
cenové mapy pozemků je cena pozem-
ků, na nichž je umístěn SD, vyčíslena 
na částku 2 500 Kč/m2, nemohlo bývalé 
vedení MČ Praha 20, s ohledem na jeho 
povinnost jednat s péčí řádného hospodá-
ře, požadovanou cenu akceptovat. Nutno 
zdůraznit, že bývalé vedení bylo připra-
veno řešit nastalou situaci právní cestou. 
Nicméně z důvodu jeho odvolání v březnu 

2020 se k tomuto kroku již nedostalo. 
Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, bylo 

na současném vedení, aby celou situaci 
řešilo a právně vyřešilo. Bohužel se tak 
nestalo a vlastník dotčeného pozemku 
užívá sklad ve vlastnictví MČ Praha 20 
bez smluvního ujednání nadále a součas-
ně taktéž ve stejném režimu užívá i část 
dalšího pozemku ve vlastnictví MČ Praha 
20, který si vědomě oplotil. I přes tyto 
skutečnosti nové vedení MČ Praha 20 nic 
neřeší a jediné, co učinilo, je přijaté usne-
sení ze dne 17. 4. 2020, kterým schválilo, 
že prozatím nebude činit žádné kroky 
k dořešení bezesmluvního užívání skladu 
a pozemku ve vlastnictví MČ Praha 20 
a odloží podání žaloby na vydání tzv. 
bezdůvodného obohacení. Od této chvíle 
je situace beze změny. 

Jiří Beneda,
Společně pro Počernice

www.spolecnepropocernice.cz

Stávající vedení městské části se snaží 
situaci, kterou popisuje pan Beneda, 
vyřešit bez dalších soudních sporů 
a v ideálním případě dohodou obou 
zainteresovaných stran.

Obdobným způsobem došlo k vyřeše-
ní mnoha let se táhnoucího soudního 
sporu s TJ Sokol Horní Počernice.

S ohledem na výše uvedené nečiní 
vedení městské části mediální ani jiné 
výpady směrem k druhé zaintereso-
vané straně a preferuje konstruktivní 
jednaní.

Stále věříme v možnost vzájemné 
dohody, byť je pravdou, že přenese-
ní odpovědnosti orgánu samosprávy 

na soudní moc je výrazně snazším 
a pohodlnějším, byť zrovna ne rychlej-
ším řešením.

Vilém Čáp, 
I. místostarosta pro majetek
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Zastupitelé řešili lokalitu Robotnice 

I v době pandemie, kdy se veřejný život 
omezil, přijali někteří zastupitelé mé po-
zvání k vůbec prvnímu on-line jednání, aby 
se za účasti developerů seznámili s novou 
koncepcí lokality Robotnice.

Vlastníci pozemků O. Gattermayer, 
S. Němec a J. Hermann představili za-
stupitelům návrh zástavby samostatných 
rodinných domů a viladomů. Vlastní 
výstavba domů je pak podmíněna prvotním 
vybudováním celého komunikačního skele-
tu a veškerých inženýrských sítí.

Otázka, kterou budou zastupitelé muset 
vyřešit, je, která z představených variant 
využití pozemků naší městské části dostane 
přednost.

Zastavovací studie schválená předchozím 
vedením Mgr. Aleny Štrobové umísťuje 
na pozemcích městské části nový park. 
Předkládaná koncepce z října loňského 

roku zpracovaná developery, dosud nikým 
neschválená, zde umísťuje kromě parku 
zároveň viladomy. 

Na názor ohledně využití pozemků 
městské části jsem se zeptala Ing. arch. 
Věry Gabrielové, která je autorkou 
studie lesoparku Robotnice zpracované 
v srpnu 2019.

„Podíváme-li se do předloženého návrhu 
skupinou developerů vlastnících soused-
ní pozemky, vzniká zde několik otázek. 
Postup pro zastavitelnost takového území, 
pokud by se odehrával v režii MČ, by měl 
probíhat z hlediska právně-legislativní-
ho postupu úplně jinak. V součinnosti 
s MHMP a IPR by si měla městská část 
diktovat podmínky, a ne si je nechat určit 
developerem chránícím své zájmy. Pozemek 
MČ je jasně daný a nevidím jediný důvod 
k jeho zastavění. MČ si musí určit, pokud 
chce zastavět pozemek, tak čím?  Develo-
peři navrhují na pozemku MČ celkem 7 

rodinných domů a 7 viladomů. V návrhu 
nového Metropolitního plánu je navržená 
plocha výškové regulace omezená na dvě 
podlaží. Rodinný domek samostatně stojící 
o ploše 60 m2 je nesmysl a viladům pouze 
s jedním patrem také. Navíc je potřeba si 
uvědomit, že pokud by MČ chtěla z vlast-
ních zdrojů něco stavět, tak se bude jednat 
o sociální byty, tudíž žádné rodinné domky 
ani luxusní viladomy. To, co v Horních 
Počernicích chybí, jsou zelené plochy. Na-
vrženou zástavbou by úplně zmizel plánova-
ný lesopark Robotnice. Jeho velikost by se 
scvrkla v nejlepším případě na polovinu, ale 
spíš na plochu daleko menší, bez volno-
časových aktivit. Navíc v území katastru 
Horních Počernic je velké množství ploch, 
které je možno zastavět. Tak proč zastavovat 
území vhodné pro vznik zelené enklávy, 
možnosti sportovních aktivit a relaxaci?“

Jana Hájková, zastupitelka

Nedávno jsem potřeboval ověřit podpisy 
a vypravil se na náš úřad. Tedy, řádně se 
objednal a v určený termín se dostavil. 
Předem jsem si připravil dokumenty 
k podpisu a rovnou k nim dal i občanský 
průkaz. K ověření jsem měl čtyři podpisy 
za celkem 120 Kč. Když došlo na place-
ní, uvědomil jsem si ke svému zděšení, 
že nemám peněženku, protože jsem 
vyrazil pouze s připravenými dokumen-
ty a občankou. Moje chyba, měl jsem 
si připravit i peníze na zaplacení anebo 
nezapomenout peněženku, kterou běžně 
nosím. Mám ale karty nahrané v ho-
dinkách, tak se zkouším zeptat: „Berete 
karty?“ „Bereme, ale pro minimální 
platbu 200 Kč,“ dostávám odpověď. 
„Výborně, tak mi místo 120 Kč naúčtujte 
200 Kč a bude to vyrovnaný.“ „To nejde, 
nemůžu zadat platbu na 200 Kč za úkony 
v hodnotě 120 Kč,“ zní odpověď úřed-
nice. Naděje na platbu kartou pohasla, 

vyrážím na Náchodskou k bankomatu 
pro hotovost. Peníze mi nakonec půjčila 
sousedka, která šla ověřovat podpisy 
po mně. Na rozdíl ode mě byla připrave-
ná jak na ověření, tak i na platbu a já tak 
nemusel zdržovat s dodatečným place-
ním po návratu od bankomatu, protože 
časové okno pro vyřízení mých podpisů 
již vypršelo. Úřednice byla milá a já si 
odnesl zkušenost, že nesmím zapomínat 
peněženku doma a pro poplatky na úřadě 
mít příště připravenou hotovost. Neuply-
nul ani týden a já zastavil na benzinové 
pumpě. Zaplatil jsem kartou benzin, 
když přišel můj syn, že chce ještě nějaké 
pití za 15 Kč. Trochu nejistě říkám 
pokladní: „To asi budete chtít v hoto-
vosti, co?“ A hledám po kapsách drobné. 
Pokladní mi ale říká: „To my tady vůbec 
neřešíme, pípněte to ještě jednou kartou 
a je to.“ Vyvstal mi ten kontrast mezi 
úřadem a jakýmkoliv běžným obcho-

dem. Na úřad se kvůli koronavirovým 
opatřením sice musíte objednat, ale 
běžné poplatky reálně kartou nezaplatíte. 
Chápu, že transakční poplatky provo-
zovatelům karet nemusí být úplně malé 
a že u obchodníků existují různé snahy 
platbu kartou znevýhodnit a převést 
poplatky na zákazníka. Úřad by zde ale 
neměl být pro primární zisk, ale službu 
občanům. A pokud byl zaveden zvláštní 
režim fungování pro ochranu úředníků 
a občanů, měl by být zrušen i limit pro 
platbu kartou. Nemělo by se tak stát jen 
pro ty zapomnětlivé, ale hlavně pro ty, 
kteří se v dnešní době snaží dodržovat 
protiepidemická doporučení a platit 
bezkontaktně. 

Zbyněk Mucha, 
zastupitel za HOP

Zprávy nejen kolem očkování

Všichni už toužíme po tom, aby se náš život 
zase dostal do normálu. Neznám nikoho, 
kdo by si nepřál zajít na pivo, koncert, 
představení do divadla nebo se obyčejně 
setkat s rodinou a přáteli. Jedním z kroků, 
který nám to má umožnit, je očkování proti 
nemoci Covid-19. Stejně, jako celý systém 
řešení koronavirové krize v naší zemi, pro-
vází i očkování slušný zmatek. Koordinátoři 
jsou jmenováni, aby záhy byli nahrazeni 
novými. Na vakcínu se čeká. Centrální 
registr občas trucuje.

Snažila jsem se proto v uplynulých 
týdnech jako zastupitelka alespoň troš-
ku počernickým zdravotníkům pomoci. 
Zájem očkovat mají Léčebné a rehabilitační 
středisko Chvaly i někteří praktičtí lékaři. 
Velice děkuji vedení LRS Chvaly, které 
od samého počátku usilovalo o zřízení 
očkovacího centra. Po dohodě s paní Fialo-

vou, vrchní sestrou tohoto zdravotnického 
zařízení, jsem postupně také kontaktovala 
s žádostí o podporu ředitele Odboru zdra-
votní péče VZP MUDr. Milana Prokopa 
nebo koordinátory pro očkování z pražské-
ho magistrátu. Jsem ráda, že úsilí chval-
ských zdravotníků bylo nakonec úspěšné 
a v Horních Počernicích máme díky nim 
očkovací centrum.

V únoru ale přišly přívaly sněhu a očko-
vací stan v zahradě LRS Chvaly během noci 
zlikvidovaly. Po dohodě s paní Fialovou 
jsem oslovila s prosbou o pomoc Evu Ho-
rákovou, předsedkyni Výboru pro sociální 
politiku Zastupitelstva hl. m. Prahy. Ozvala 
se okamžitě a nasměrovala nás na zástupce 
Českého červeného kříže. V době uzávěrky 
tohoto časopisu už mířili na Chvaly s tím, 
že chybějící stan tato organizace zapůjčí.

Psala jsem o všech potížích na Face-
booku. Moc chci poděkovat skautům ze 
Střediska Oheň Horní Počernice. Hned 

reagovali, že pokud nevyjde stan od Červe-
ného kříže, poskytnou chvalským zdra-
votníkům svůj. A obrovský dík si zaslouží 
náš Sbor dobrovolných hasičů Chvaly. Pod 
vedením starosty sboru Petra Růžičky hned 
večer po kalamitě zamířili do areálu LRS 
Chvaly. Můj kolega zastupitel Miloš Vacek 
přivezl lopaty, hrabla a košťata. Uklidili celé 
prostranství od sněhu tak, aby tu nový stan 
mohl být bez problémů postaven. Navíc 
nabídli vedení LRS Chvaly i další po-
moc. Pokud bude opět hodně sněhu, jsou 
schopni pomáhat i v noci tak, aby sněhové 
zatížení očkovací stan opět nezničilo. Jsem 
moc ráda za dobrovolné hasiče v Horních 
Počernicích. A jsem ráda i za to, že nás stá-
le potkávají dobré zprávy. Covidu navzdory.
Přeji vám všem pevné zdraví.

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

www.facebook.com/HOPHorniPocernice
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Stěhovaní, vyklízení, levné brikety

Na jednom 
příkladu, kte-
rý je denně 
na očích všem 
občanům 
Horních Po-
černic, si do-
voluji ukázat, 
proč nejsem 
spokojen se 
současným 
vedením, jeho 
způsobem 
komunikace 
a souvisejí-

cím děním. Na desítkách informačních 
tabulí, které má obec na zastávkách 
autobusů a dalších místech, visí již 
několik dní nelegální reklamy a jejich 
vzhled je tristní.

1.  Vedení městské části skrze tyto 
nástěnky špatně komunikuje. Proč 
nevyužije příležitosti k informování 
okolo pandemie, očkování, atp. Nebo 
se skutečně v naší obci neděje ani 
žádný společenský a kulturní život, 
na který je možné pozvat? Opravdu 
jsme na úplném dně v možnosti infor-
mování o plánovaných akcích?

2.  Proč úřad a jeho vedení občany něja-
kým způsobem psychicky nepodpoří 
a nevyvěsí pozitivní a zajímavé informa-
ce (spíše než staré lednové upoutávky)? 
Proč je v těchto těžkých dobách při 
pohledu na nástěnky městské části, kde 
žijeme, nám občanům ještě více úzko, až 
do pláče? Co teprve lidé přespolní, co si 
o takové prezentaci naší obce pomyslí?

3.  Proč se o plochy nikdo nestará a vypadá 
to, že vedení úřadu ve svém sídle spí 
a spí. Vnímám, že je doba, kdy vedení 
úřadu skutečně neřeší, kam dříve skočit 

a co dříve realizovat. Proč tedy alespoň 
nezajistí pravidelnou údržbu?

4.  Proč úřad neřeší dlouhodobý ilegální vý-
lep s nabídkou briket, stěhování, paliva, 
atp.? Vždyť plochy jsou nyní běžně po-
kryté až z poloviny nelegální reklamou.

5.  Proč jsme v ročním spánku bez nových 
nápadů a vedení na úřadě je odtrženo 
od skutečnosti a občanů? Škoda, že 
radnice nepřijde s něčím pozitivním, 
inovativním, nepřinese svěží vítr, vždyť 
zvláště v této době by měly tabule ždímat 
maximum z úřadu, obce a ukázat všem, 
že my to zvládáme. Aktuální vedení se 
bohužel zavřelo a zamrzlo.

To vše mě bohužel napadá, když čekám 
na zastávce a můj pohled padne na obec-
ní nástěnky, které příkladně poukazují 
na způsob komunikace a dění v naší obci. 
Je mi z toho smutno.

Pavel Skalický, 
zastupitel za HOP

Informační tabule

Předpokládám, že pan zastupitel Pavel 
Skalický má na mysli informační desky, 
které k propagaci služeb využívají spolky 
a příspěvkové organizace. O údržbu těch-
to plakátovacích ploch se stará Odbor 
místního hospodářství Městské části 
Praha 20 (dále jen OMH), který tabu-
le od starých letáků čas od času čistí. 
OMH v současné době intenzivně zajiš-

ťuje mimořádný úklid v rámci sněhové 
pohotovosti, proto kontroly reklamních 
ploch nejsou dostatečně prováděny. 
Pevně však věřím, že se situace v dohled-
né době brzy zklidní a pracovníci OMH 
budou tak moci opět spustit jejich údrž-
bu naplno. Co se týče informovanosti 
v souvislosti s pandemií Covid-19, vedení 
radnice preferuje operativnější informač-

ní kanály, jako je web MČ nebo sociální 
sítě. Informace ohledně očkování a při-
jímaných opatření se často mění, někdy 
i ze dne na den a na těchto tabulích by 
nebyly aktuální. 

Petr Měšťan,
 starosta

Myslíme na naše seniory, na očková-
ní vás odveze senior auto, respirátory 
zajistí radnice

Očkování je velké téma v celé naší 
republice. Když se podařilo provést 

registraci, většinou už nebyly vakcíny. 
Naše městská část poskytla počernic-
kým seniorům pomoc při registrování 
do systému prostřednictvím našeho 
Odboru sociálních služeb. Oslovili 
jsme předsedkyni Klubu seniorů, zda je 

pomoc radnice účinná a jak ještě můžeme 
seniorům vyjít vstříc. Jak se senioři dosta-
nou na očkování? Senior auto nefunguje 
v rámci svého standardního provozu, ale 
proč by nemohlo být vyčleněno právě 
na dovoz na očkování?

Oslovili jsme starostu Petra Měšťa-
na, který obratem zajistil, aby městská 
část poskytla seniorům službu dovozu 
do očkovacího centra. Senior auto tedy 
bude sloužit svému účelu a jeho dezinfek-
ce bude zajištěna tak, aby bylo opravdu 
bezpečné.

Prohlášení vlády, že budou povinné re-
spirátory v MHD a v obchodech způsobi-
lo, že trh s těmito ochrannými prostředky 
byl vykoupen. I na to jsme mysleli, aby 
senioři nemuseli kupovat drahé respirá-
tory, které budou možná muset používat. 
Radnice objednala 3 000 respirátorů, 
které budou počernickým seniorům po-
skytnuty zdarma. První skupinou budou 
senioři 80+, následovat budou další. O je-
jich distribuci budou všichni informo-
váni prostřednictvím webových stránek. 
I kdyby vláda tuto povinnost neschválila, 
mohou si počerničtí senioři chránit své 
zdraví i do budoucna. 

zastupitelé Šance pro Počernice
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Uz jste si zašli pro svou 
slevu 40% na brýlová skla?

*c
en

y 
pl
at

í d
o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob

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

ˇ

40%
sleva
40%
sleva

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
281 865 665info@ocnioptikahp.cz

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
284 818 267vysocany@oohp.cz

Horní
Pocernice

Vysocany

ˇ

ˇ

oční optika
Horní Počernice

*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob 

INZERCE

Kopeme za zdravotníky a za bobra  
(je přece chráněný)

Naši malí počerničtí fotbalisté se rozhodli 
pomáhat. V rámci distančního tréninku, 
kdy se nemohou sportovci osobně setkávat, 
jsme společně s trenérem Martinem Nagy 
vymysleli projekt, jak se děti zapojí na po-
moc počernickým restauracím a zdravot-
níkům. Za fotbalový klub SC Xaverov za-
čínají kluci ročníku 2010, kterým přislíbili 
následnou pomoc i naši mladší a starší žáci.

Malí sportovci budou plnit tréninkový 
limit, který jim určili jejich trené-
ři a za splnění limitu bude oběd pro 
zdravotníky, kteří v současné nelehké 
době potřebují i naši podporu. Začíná-
me 20. února ve Fakultní Thomayerově 
nemocnici. 

Obědy pro zdravotníky uvaří Restau-
race U Bobra Xaverov, obědy zaplatí 
počernická firma. Pomoc přislíbil za rad-
nici i Jaroslav Kočí mladší, který má 
v Horních Počernicích na starosti sport.

Děti vytvořily kruh solidarity. Sportovci 
jsou motivováni k trénování, počernické 
firmy se zapojí v rámci sponzorství, našim 
restauracím dáme finanční podporu v rám-
ci zaplacení jídla, zdravotníkům poskyt-
neme zdarma stravování při jejich službě 
v nemocnici, kde se starají o nemocné. 

Pomáhat si přece musíme.

Hana Markulinec Moravcová  
a Martin Nagy
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V souvislosti s nadále trvající nepříznivou epidemiologickou situa-
cí v ČR nebudou za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí 
probíhat dny otevřených dveří v mateřských školách a základních 
školách, které MČ Praha 20 zřizuje. V případě zájmu lze však školu  
či školku kontaktovat písemně či telefonicky.

Zápisy do mateřských škol a základních škol proběhnou v sou-
ladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů a dle případných opatření MŠMT.

ZÁPISY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápisy do MŠ proběhnou v souladu s právními předpisy 
a uskuteční se v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. 
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví 
ředitelka školy, a to v souladu s §34 odst. 2 školského zákona. 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní do-
cházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 
2021/2022 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2021 dovrší pátý 
rok věku).  

ZÁPISY K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Zápisy do ZŠ proběhnou v souladu s právními předpisy a usku-
teční se dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna 
2021 do 30. dubna 2021. Konkrétní termín zápisu do prvního 
ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel/-ka školy, a to 
v souladu s §46 odst. 1 školského zákona.

Informace o stanoveném konkrétním termínu a instrukce 
k organizaci zápisů do MŠ i ZŠ (mohou probíhat stejně jako 
v loňském roce na základě opatření MŠMT, tj. bez osobní 
přítomnosti dítěte a podání žádosti bez osobní přítomnosti zá-
konného zástupce), kritéria přijímání a kontakty budou v návaz-
nosti na pokyny MŠMT včas zveřejněny na webových stránkách 
jednotlivých mateřských a základních škol.

KONTAKTY NA ZŘIZOVANÉ MŠ:
•  Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900 

http://www.ms-chodovicka.cz/

•  Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, 
Křovinovo nám. 115 
http://www.msurybnicku.cz/

•  Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Spojenců 1408, detašované pracoviště mateřské školy – Spo-
jenců 2170/44 
http://www.skolkaspojencu.cz/

KONTAKTY NA ZŘIZOVANÉ ZŠ:
•  Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 

http://zs-hp.cz/

•  Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 
http://www.zschvaly.cz/

•  Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodo-
vická 2250 
http://www.fzschodovicka.cz/

•  Základní škola a Mateřská škola,  
Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 
http://www.zsspojencu.cz/

Helena Víchová, 
Odbor sociálních věcí a školství

INFORMACE KE DNŮM OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ A ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH 
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2021/2022REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ ZA ZASTUPITELSKÉ PŘÍSPĚVKY,  

NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ. 
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Dne 30. 3. 2021 (úterý) proběhne 
mobilní tříděný sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu a potra-
vinářských olejů. 

Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů 
bude na uvedených stanovištích přijímat 
pouze níže uvedené odpady. Stavební odpa-
dy, objemné odpady a elektrozařízení není 
možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotoche-

mikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsa-
hující nebezpečné látky (čisticí prostředky), 
léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné 
nebezpečné látky musí být předány v pevně 
uzavřených nádobách.

V rámci mobilního sběru je možno 
odevzdávat také jedlé potravinářské tuky 
a oleje z domácností. Budou přijímány 
v uzavřených PET lahvích.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje 
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat 
zdarma. Před odevzdáním odpadů při 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:

1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti restauraci) 15.00 - 15.30 hod.

2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 15.40 - 16.10 hod.

3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice - u kamenictví) 16.20 - 16.50 hod.

4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská 17.00 - 17.30 hod.

5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 17.40 - 18.10 hod.

6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ) 18.20 - 18.50 hod.

mobilním sběru jsou občané povinni pro-
kázat se občanským průkazem za účelem 
potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. 
Občané mohou využívat všechny trasy mo-
bilního sběru na území města a není tedy 
nutné mít trvalý pobyt na území příslušné 
městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete 
na příslušné zastávce dle harmonogramu, 
kontaktujte řidiče tohoto vozidla na te-
lefonním čísle: 739 412 393, 731 686 777 
nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují 
vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné 
řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce 
svozu se nacházíte.

Celoročně je tento odpad možno odevzdá-
vat také ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, 
Horní Počernice.

Nebezpečné odpady, stejně jako další 
vytřiditelné druhy odpadu je zakázáno 
ukládat do nádob na směsný odpad nebo 
dalších nádob určených na jiné než nebez-
pečné odpady. V případě odložení nebez-
pečných odpadů do těchto nádob hrozí 
občanům pokuta ve výši až 100 000 Kč 
dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích.

Marie Novotná, 
OŽPD

PRODEJ VOZIDLA  
AVIA A 31T – K S-3
Odbor místního hospodářství MČ Pra-
ha 20 nabízí k odprodeji výše uvede-
né vozidlo formou obálkové metody 
s nejvyšší nabídkovou cenou.

VOZIDLO AVIA A 31T – K S-3
Druh vozidla: nákladní automobil – N2, 
sklápěcí,
Obsah, výkon a druh motoru: 3 596 cm3, 
vznětový, 65 kW
Stav vozidla odpovídá stáří (uvede-
né do provozu r. 1995) a stavu ujetých 
km (stav počítače ujetých km: 67 514) 
a způsobu užívání. Patrná je místy 
koroze na výfukovém potrubí, zvýšená 
vůle v řízení. Na vozidle byly prováděny 

pouze běžné opravy a údržba, vozidlo 
nebylo v minulosti poškozeno. Technická 
kontrola vozidla je platná do 25. 5. 2021. 
Prohlídka vozidla je možná po předchozí 
domluvě. 

Kontakt: vojtech_simacek@pocernice.cz 
nebo petr_bacek@pocernice.cz.
Vaše nabídky zasílejte v zalepené obálce 
s popisem - „Prodej vozidla Avia A 31T – 
K S-3“, na adresu: MČ Praha 20, Odbor 
místního hospodářství, Jívanská 647/10, 
Praha 9, 193 21. Nabídky podávejte nej-
později do 31. 3. 2021.

Vojtěch Šimáček, 
Odbor místního hospodářství

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
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KONTEJNERY NA BIO A VOK 
PRO 1. POLOLETÍ ROKU 2021
Vážení občané, 

i v letošním roce budou přistaveny kon-
tejnery na odkládání velkoobjemového 
odpadu a kontejnery na BIO. Celý tento 
systém je financován z rozpočtu hlavní-
ho města Prahy a nikoliv z rozpočtu MČ 
Praha 20. Vzhledem ke skutečnosti, že 
do rozpočtu zasáhla i pandemie, došlo 
ke snížení rozpočtu na oddělení odpadů 
OCP, a proto nás Magistrát hlavního 
města Prahy informoval o snížení kvóty 
na svoz velkoobjemových kontejnerů 
a kontejnerů BIO.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH  
KONTEJNERŮ VOK + BIO NA 1. POL. 2021
místa Místo přistavení březen duben květen červen

1. místo
parkoviště u křižovakty 
Mezilesí – Běchorská
za benzinovou pumpou

BIO  18. 4.

VOK 7. 3. VOK 4. 4. VOK 2. 5. VOK 6. 6.

2. místo
Ratibořická
u odbočky k DDM a ZUŠ

BIO  11. 4.

VOK 7. 3. VOK 4. 4. VOK 2. 5.

3. místo
křižovatky Jeřická
Chvalkovická

BIO  4. 4.

VOK 21. 3. VOK 19. 4. VOK 16. 5.

4. místo Křovinovo nám.
VOK 21. 3. VOK 19. 4. VOK 16. 5. VOK 13. 6.

BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, trávu, odvoz  vždy v neděli od 9.00 - 12.00 hodin (označeno žlutě)
VOK - kontejnery na objemný odpad, odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin (označeno zeleně)

V PÁTEK 26. 3. 2021 OD 8.00 HOD. – DO 14.00 HOD.
bude prováděno blokové čištění sídliště I. Mezilesí a sídliště II. Lhotská včetně  
přilehlých ulic - Libošovická, Běchorská.
 
V PÁTEK 9. 4. 2021 OD 8.00 HOD. – DO 14.00 HOD.
bude prováděno blokové čištění sídliště III. Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická,  
Ratibořická, Komárovská a Chodovická. 
 
Ostatní komunikace budou čištěny v průběhu následujících měsíců. 
Všechny čištěné úseky budou označeny dopravními značkami.
Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného  
úklidu komunikací přeparkováním svých vozidel. Děkujeme.
 

Irena Dorňáková, referentka Odboru místního hospodářství

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

U velkoobjemových kontejnerů došlo 
ke snížení kvóty na 1. pololetí roku 
2021 o 4 ks a u kontejnerů na BIO 
o 5 ks. Jen pro vaši informaci – v loň-
ském roce byla kvóta stanovena na 18 ks 
kontejnerů na VOK a 8 ks na BIO pro 1. 
pololetí 2020.

I přes tuto komplikaci je nadále 
možné využívat služeb sběrného dvora 
v ulici Chvalkovické, kam občané hl. 

města Prahy mohou bezplatně odvážet 
jak komunální, tak bio odpad.

Věříme, že tato omezení se budou do-
týkat pouze 1. pololetí roku 2021 - tzn., 
že budou dočasná, protože naší snahou 
je zachovat a zajistit maximální možnost 
standardu služeb poskytovaných obča-
nům naší MČ.   

Vojtěch Šimáček, 
Odbor místního hospodářství
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Už delší dobu se mi Hornopočernický zpravodaj přestává líbit, ale únorové číslo, to je fakt vrchol! Šest stránek s názvem 

Zastupitelé. Myslí si snad redakční rada, že někoho zajímají hádky zastupitelů mezi sebou? Ať si to vyříkají mezi sebou 

a neotravují s tím lidi.

Beneda: Zpětvzetí žaloby. To ani neumí jednoduše vysvětlit, o co jde? MHMP, MVČR, RMČ, TJ Sokol. O co se vlastně jedná? Kradou? Nebo už ne? Nebo 

už to vrátili? Nebo co vlastně?

Češpivová: Tomu rozumím, hasiči, málo peněz, je třeba jim pomáhat.

Cibochová: Procházka Svépravicemi. Pozitivní je dokončení chodníku u mostu a nádherné jsou meandry u rybníků. Ale proč nám zastupitelka 

vykládá, jak občany trápí létající papíry z kontejnerů nebo linka autobusu? Proč to neřeší na úřadě? Zastupitelka.

Hájková: Vrátila jsem víno. Proč si radnice kupuje rakouský víno? Sám jsem vinař a vím, že za poloviční peníze se dá na Moravě koupit lepší. Asi 

bylo potřeba někde přimazat, že? A stejně tak roušky. Ty levný asi byly moc levný. Nebo zase malá domů?

Měšťan: Reakce. To je typické. Ve Zpravodaji se objeví kritický článek a jako náhodou potrefená husa vycítí, o co jde, a ještě do uzávěrky stihne 

napsat odpověď na něco, co teprve vyjde. A ten léty prověřený dodavatel vína – to je přesně ono. Starosta je na radnici pár měsíců, ale zná léty 

prověřeného.

Herian: Silniční okruh. Zase blábol, ze kterého nepoznám, o co vlastně jde. Celý příspěvek je vlastně jen citace nějakého rozhodnutí. To autor 

neumí dvěma větami vysvětlit, o co jde? Kdy už se konečně dočkám toho, že budu z Počernic moct jet na D1 a nebude muset kamion z Plzně do Bo-

leslavi jet mezi paneláky na Spořilově? Rozhodnutí naleznete na www nebo na jiném www. To nám to neumí říct sám?

Polydorová: Odměny. Proč s tím otravuje lidi? Ať si to vyřídí na radnici.

Růžička: Rezignace. No, děkujeme za práci. Ale zajímá nás vůbec, že Petr nemůže kamarádit s jinými?

Mucha: Myslí se na chodce? No asi moc ne, ale to je problém celé země. Ono jen osadit jednu značku trvá díky legislativě dva roky. A kolik práce muse-

lo dát, než se dole ve Svépravicích vyřešil úplně zbytečný kruháč? Za polovinu vynaložených peněz mohla být tamtéž opravená silnice plná děr. 

Vacek: Hasiči. Děkujeme jim, mají to těžké. Ale proč se řeší nedostatek peněz ve Zpravodaji? Proč ne na radnici?

Skalický: Koalice se rozpadá. To je tedy opravdu průšvih. A divíte se?

Stára: Rybníky. Je tam hezky.

Šebek: Krade se, krade se.

Čáp: Ale nekrade. Jak jen to mohl vytušit, že to ten Šebek bude kritizovat?

Čáp, Stára: Kopanec s pochvalou...

Štrobová: Očkování. No snad jo.

Šance: Studie a cyklostezka. Regulace, koordinace, garant, koncepce, urbanisti, eliminovat... Tak co a kdy tam tedy bude?

 
To je asi stručně vše. Jinak se osobně domnívám, že hnůj by si měli vykydat mezi sebou na radnici,  

a ne s tím otravovat lidi. A na závěr, abych jen nekritizoval – ta dvoustrana s fotografiemi zasněžených  

Počernic je špičková. Tož tak. To je názor na kvalitu radničního časopisu jednoho z těch, kterým je určen.
  Přemysl Frýda

DOPISY ČTENÁŘŮ

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

INZERCE

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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 nejbližším 
možném termínu, kdy to bude možné. 
Přihlášku na akci Vítání občánků naleznete 
na stránce https://www.pocernice.cz/po-
trebuji-vyridit/vitani-obcanku/ a můžete ji 
zaslat na e-mailovou adresu: vitani@pocer-
nice.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 dobrovol-
ná 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. Z dů-
vodu ochrany zdraví je dočasně bohužel 
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

Barcal Jaroslav
Brychta Jaroslav
Brychtová Alena
Cenková Alena
Czitalová Lenka
Čížková Marcela
Denková Vlasta
Faltýn Jiří
Havránková Ludmila
Chlad Karel
Chromý Vladimír
Jamborová Jiřina
Janda Zdeněk
Jůnová Jaroslava
Kokošková Helena
Kolář Josef
Kopecký Karel

Kost Oldřich
Koštel Jaromír
Kubíčková Marta
Kulová Libuše
Ledererová Hana
Malina Michal
Marečková Zdeňka
Matušů Alena
Mouchová Miluše
Oberleitnerová Jarmila
Peterová Milada
Petrášková Jaroslava
Podzimková Drahomíra
Pochmanová Libuše
Poláčková Irena
Polák Václav
Procházka Jiří

Přibíková Libuše
Půček Jiří
Semerád Jan
Siostřonek Jiří
Smetanová Jitka
Staňková Helena
Šebek Josef
Šefl Jiří
Šrytr Jiří
Šulc Ladislav
Tomášková Alice
Tůmová Zuzana
Václavíková Marta
Vágnerová Anna
Vaněk Slavoj
Veberová Helena
Veverka Miroslav

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

VÁŽENÍ SENIOŘI, PŘÁTELÉ,

na první jarní měsíc u nás zatím nic 
nového... žádný program, žádná setká-
ní, žádné společné vycházky za příro-
dou a kulturou.

Ještě vydržte, kdo si počká, ten se 
dočká. Alespoň si užívejte sluníčka, 
snad už bude občas i hřát.
 
A zeptali jsme se Pavla, co říká 
na současnou situaci:
 
Dopřáli mi textu kousek,
abych vás dnes v době roušek
pozdravil.
 
Vězte, že jsa staroušek,
myslím na vás, i na doušek
z hospody.
 
Ale šeptám do oušek:
pozor, je čas zkoušek,
daleko do pohody! 
 
A dodává:
 
Nó, chlapi jsou na tom 
moc špatně, žádný 
stadion, žádný fotbal, 
hokej, žádná hospůdka!

Ženský jsou na tom 
krásně, jako dříve: 
vaření, praní, žehlení 
a úklid!
 
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
a Pavel Barcal

DNE 5. 3. 2021 UPLYNE UŽ 10 LET OD CHVÍLE,  
KDY NÁS NAVŽDY OPUSTIL PAN ANTONÍN CIMPL. 

STÁLE VZPOMÍNÁ  
MANŽELKA BLANKA  
A DCERA LENKA S RODINOU.

Vidnerová Hana
Vojtěchová Zdenka
Volianský Alexandr
Vošterová Vlasta
Votavová Marie
Vrběcká Anna
Vrkočová Miroslava
Vyhnálková Libuše
Waraus Pavel
Wiedenová Marie

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomáhali při registraci a odvozu 
na očkování proti Covid-19. Jsme senioři starší 80 let a jsme rádi, že se našli 
lidé, kteří mají o nás starost. Nejvíce se o to zasloužili manželé Barcalovi, 
místní úřad, paní Švrčulová a autíčko s ochotným řidičem panem Kočím. 

Za všechny očkované seniory ještě jednou děkujeme.

Libuše Nováková, Zdeňka Králíčková a ostatní senioři
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V úterý 9. 2. večer jsem se 
z článku zastupitelky Ale-
ny Štrobové na sociálních 
sítích dozvěděl, že sníh 
nevratně poškodil stan 
na očkování proti Covidu-19 
v areálu Léčebného a reha-
bilitačního střediska Chva-
ly. Právě tady úřady před 
pár dny potvrdily očkovací 
centrum.

Hned po získání této informace jsem svo-
lal mužstvo ve složení Petr Čermák, Jan 
Rukavička a Martin Puchýř. Ve 20.35 ho-
din jsme dorazili do areálu LRS Chvaly. 
Očkovací stan byl už rozebrán a uklizen. 
K nám se připojil i zastupitel Miloš Vacek, 
který přivezl hrabla, košťata a lopaty. 

Provedli jsme kompletní úklid pro-
stranství tak, aby bylo možné tady po-
stavit okamžitě stan nový. Nyní se jedná 
o tom, že poskytnout by ho měl Český 
červený kříž. 

Vedení LRS Chvaly naši hasiči určitě 
nabídnou další pomoc. Po domluvě s nimi 
můžeme dohlížet na stav stanu a v přípa-

dě náhlé sněhové kalamity jsme schopni 
být na místě i v noci a zabránit tomu, 
aby zatížení sněhem tak důležité místo 
nezničilo.

I v takové situaci je vidět, jak moc je 
důležité, aby v městské části dobrovol-
ní hasiči působili. Pomohou i v případě 
náhlých přírodních kalamit a v mnoha 
dalších oblastech. Jsme proto rádi, že 
náš sbor se opět obnovuje a jsme od-
hodlaní navázat na slavnou tradici, jakou 
ve Chvalech - Horních Počernicích hasiči 
historicky zanechali.

Petr Růžička,  
starosta SDH Praha - Chvaly

Hornopočernický 90. oddíl skautek 
Fénixea neusnul a funguje i v době 
koronaviru! Protože se nemůžeme 
a nechceme scházet v naší klu-
bovně, vytvořily jsme si klubovnu 
virtuá lní a svou aktivitu jsme pře-
nesly do online podoby.

V lednu se u nás tradičně konají družinkové víkendy - máme 
v oddíle tři družinky (skupinky holek, které vedou ty nej-
starší z nich – patnáctileté rádkyně). „Družinkáče“ připravují 
rádkyně úplně samy, jen s minimální podporou vedoucích 
– je to pro ně taková příprava na vedoucování. Věřte nebo ne, 
i patnáctileté holky se dokážou popasovat s takovou zkouškou 
a přijmout zodpovědnost za druhé a připravit kvalitní program 
pro svoje mladší kamarádky! A naše rádkyně se letos opravdu 
předvedly. Nenechaly se odradit tím, že připravit program 
online je násobně náročnější a vrhly se do toho s plnou vervou. 
Každá z našich družinek – Pokličky, Mango a Dlažební kostky 
– měla svůj víkend zcela originální. Vedoucí poprosily rádky-
ně, aby se podělily o svých zkušenostech a zážitcích z prvních 
online družinkáčů v historii skautingu. A tady jsou! 

DRUŽINKA POKLIČEK
Naše víkendová schůzka probíhala v jeden den, v sobotu, 
rozdělená na tři části. První jsme strávily hraním online 
hry, druhou společným hraním gamebooku o svatém Jiřím 
a drakovi a na třetí část jsme se i s počítači a telefony pře-
sunuly do kuchyně, a společně si udělaly a následně i snědly 
palačinky.

DRUŽINKA MANGO
Naši víkendovou schůzku jsme nechtěly dělat zbytečně dlouhou 
už jenom proto, že by to bylo dalších několik hodin u počíta-
če. Zkrátily jsme ji jen na sobotu, aby holky stihly dělat věci 
do školy nebo trávit čas s rodinou. Dívaly jsme se na film, hrály 
online hry a začaly pracovat na úkolu, co nám zadaly naše ve-
doucí – vytvořit družinový filmeček.

DRUŽINKA DLAŽEBNÍCH KOSTEK
Naše družinka Dlažebních kostek zažila dlouhý, ale propraco-
vaný víkend. Protože jsme se kvůli coronaviru nemohly vydat 
na společnou chatu, jak jsme plánovaly, alespoň jsme si udělaly 
hezký víkend online na téma princezen. Holky se stejně jako 
hlavní hrdinka příběhu Giselle ocitly v reálném světě místo 
pohádkového. Kromě vymýšlení sebe jako princezny a promítání 
filmu nás neminula ranní rozcvička, služby stejně jako na oprav-
dovém víkendu a bodované hry, ke kterým jsme připravily 
i velkou výhru. Víkend byl sice hodně nabitý, ale přesto byl 
i čas na nějaký ten odpočinek. K našemu velkému překvapení se 
setkal s velkým ohlasem, za což moc děkujeme!

Za středisko Oheň: 
skautky z oddílu Fénixea

DRUŽINOVÉ 
VÍKENDY 2021

HASIČI POMÁHALI 
V LRS CHVALY

NEZISKOVKY
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CÍRKEV

Každý den se budím do stejné situace: 
Stále je tu ten covid! 

Naše domovy se staly naším vězením 
a byli jsme vytaženi ze všeho, co jsme 
znali.

Plány zrušeny, dovolené zrušeny, naše 
rutiny zničeny, vyhnáni z našeho nor-
málu a vrženi do neznámého způsobu 
života. Každý den vypadá stejně.

Naše životy se zdají být pozastaveny. 
Jsem jako ty. Nemůžu se dočkat, až se 
vrátíme do normálu. Skoro se zdá, jako 
bychom byli posláni do exilu do našich 
domovů a nic není jako předtím. Zdá 
se, že je zbytečné dělat si plány do bu-
doucna.

Ale teď, ano, obzvláště teď, musíme 
snít a plánovat, když jsme v takovém 
„vyhnanství“.

Když byly děti Izraele v exilu v Baby-
lonu, cítily se také beznadějně a myslely 
si, že přišly o život, který měly před-
tím a o svou budoucnost. Ale Bůh byl 
s nimi, dokonce i v tom exilu, a řekl 
svému lidu, aby mu věřil a stavěl domy, 
měl děti, snil o budoucnosti. Uprostřed 
tohoto vyhnanství k nim Bůh mluví: 
(Jeremiáš 29:11-13)

„Vždyť já znám úmysly, které s vámi 
zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly 
o pokoji a ne o zlu, abych vám dal bu-
doucnost a naději. Když mě budete vo-
lat, půjdete a budete se ke mně modlit, 
vyslyším vás. Když mě budete hledat, 

naleznete mě, pokud mě budete hledat 
celým svým srdcem.”

Páni, jaké zaslíbení od Boha! Chce 
nám dát naději a budoucnost uprostřed 
těžkých časů. Ano, právě teď můžete vo-
lat k Bohu a modlit se k němu a on vás 
vyslyší. Pokud ho budete hledat celým 
svým srdcem, najdete ho. A s ním mů-
žeme vidět a zažít život a naději upro-

střed této covid pandemie i mimo ni.
Pokud se chcete dozvědět více 

o tomto tématu „Život v exilu“, zveme 
vás, abyste si poslechli naše zamyšlení 
o tomto tématu, které je na našem You-
Tube kanále: Life Church TV Prague. 

 Pastor Jerry Lillard, 
Life Church

Viděli jste film „Na Hromnice o den více“? Samolibý a naštvaný moderátor Bill Murray má 
na starosti natáčení zpráv o každoročních oslavách Hromnic. Na cestě z města se dostane 
do obrovské bouře, která přeruší dopravu. Od toho momentu se ocitá v časové smyčce, 
díky níž má spoustu času přemýšlet o sobě. Probudí se na zvonění budíku a každý den je to 
stále ten stejný den dokola. Znovu a znovu prožívá celý den. Tak se cítím od momentu, co 
začala covid pandemie. 

NEPŘESTÁVEJ SNÍT!
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

PRO NAŠE ČTENÁŘE JSME PŘIPRAVILI 
NOVOU SOUTĚŽ PŘELOUSKEJ KNIHU
Pravidla jsou jednoduchá: každý měsíc, počínaje únorem, 
ve Zpravodaji naleznete záložku se čtyřmi úkoly. Můžete 
si ji i stáhnout na: www.knihovnapocernice.cz v rubrice 
„Co se děje v knihovně“. Záložku si vystřihnete a vždy 
po splnění úkolu si vybarvíte příslušný obrázek. Celou 
vybarvenou záložku nám můžete vyfotit a zaslat e-mailem 
na: detske@knihovna-hp.cz. Napište nám také krátce, jak 
jste úkoly plnili – které knihy jste četli, které hry hráli, 
kterou audioknihu poslouchali atd. Abychom poznali, že 
jste úkoly opravdu splnili, můžeme se vás zeptat na různé 
doplňující otázky. Až bude knihovna otevřená, můžete nám 
záložku přinést - my vám ji zalaminujeme a při nejbližší 
příležitosti vrátíme. Doporučujeme splnit všechny úkoly ze 
všech záložek. Kdo bude mít nejvíc načteno, ten vyhrává 
a obdrží od knihovny cenu, ceny útěchy máme připravené 
pro každého soutěžícího. www.knihovnapocernice.cz 

Soutěž probíhá od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021. Během 
června soutěž vyhodnotíme a účastníky odměníme.  
Zúčastnit se mohou děti, mámy, tátové, babičky  
i dědové - zkrátka každý. 

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

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

Konečně! Výdejní okénko funguje! Sledujte naše webové 
stránky, Facebook, pište na e-mail, volejte!
Knihy si musíte zarezervovat a po našem upozornění 
(nejlépe e-mailem), si je můžete vyzvednout. Vchod 
z ulice v komunitním centru. Těšíme se na vás!
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ŠIKMÝ KOSTEL 2: 
KARIN LEDNICKÁ 
(BÍLÁ VRÁNA)
Skvělé, skvělé, skvělé! 
Komu se líbil první díl 
románové kroniky ztrace-
ného města a je zvědavý, 
jak se dál odvíjí osud 
Barky, Ludwika a Julky, 

ten si jistě rád přečte i druhý díl. Dopo-
ručujeme.

LOUTKOVÉ DIVADLO 
STRÝČKA OTTA: BRIGID 
GRAUMAN (PROSTOR)
Paměti předků Brigid 
Graumanové představují 
pozoruhodný dar z mi-
nulosti, zároveň neodola-
telnou pozvánku k ob-
jevování světa, do něhož 

rodina patřila. Rodinnou historii mapuje 
prostřednictvím sedmi předků, ztěles-
ňujících rozličné formy židovství, kteří 
po sobě zanechali memoáry.

MŮJ ŽIVOT MEZI 
SLZAMI A SMÍCHEM: 
JIŘINA BOHDALO-
VÁ, JIŘÍ JANOUŠEK 
(PRÁH)
Knižní událost – Jiřina 
Bohdalová téměř v de-
vadesáti letech vypráví 
o svém životě. Poprvé 

knižně. Fotografie z osobního archivu.

CESTY ZÁRMUTKU: 
JULIA SAMUEL (HOST)
Příběhy života, smrti 
a přežívání. Smrt se týká 
všech. I tak nás pokaždé 
zaskočí.
Umírání je jedno 
z témat, které západ-
ní společnost úspěšně 

vytěsnila. Kultura zapudila myšlenku 
smrtelnosti, jako bychom měli žít věčně. 
Samuelová pozůstalé, a teď i své čtenáře, 
učí, jak se zármutkem a vlastním stra-
chem pracovat. Skrze příběhy konkrét-
ních lidí ukazuje, že smutek je nevyhnu-

telnou součástí života a že nemusí jen 
bolet, ale může také pomáhat.

DÍVKA, ŽENA, JINÉ: 
BERNARDINE EVARISTO 
(HOST)
Kniha Dívka, žena, jiné 
sleduje strhující osudy 
dvanácti britských žen 
na strastiplné pouti na-
příč uplynulým stoletím. 
Nebojácná farmářka, 

lesbická feministka, uklízečka středního 
věku, úspěšná bankéřka, přísná učitelka 
či žena v domácnosti s poporodní depresí. 
Román na pomezí prózy a poezie oceněný 
Bookerovou cenou je oslavou černošských 
žen a jinakosti.

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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MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
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nad Lesy

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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V komunální politice nejste nováčkem, 
působila jste jako zastupitelka i v minu-
lém volebním období. Co Vás přimělo 
kandidovat? 

V komunální politice jsem od roku 
2010. Tehdy jsem se ještě zastupitelkou 
nestala, ale pracovala jsem v tomto vo-
lebním období v sociální komisi. Za další 
4 roky jsem se stala opoziční zastupitel-
kou. Byla jsem opravdu nováčkem, ale 
za ty 4 roky působení v roli zastupitelky 
jsem se mnohé naučila a poznala, jak to 
v politice chodí. Dalo mi to opravdu moc. 
V dalších volbách již naše hnutí HOP 
s podporou Pirátů volby vyhrálo a já byla 
zvolena místostarostkou.

A co mě tenkrát přimělo kandidovat? 
Proč jsem vůbec vstoupila do politiky? 
Chtěla jsem prostě v Počernicích změnu. 
Nelíbilo se mi chování a prospěchářství 

tehdejšího vedení naší městské části. Po-
sledním impulzem pro můj vstup do po-
litiky bylo to, když si jedna tehdejší radní 
vystavěla bez stavebního povolení další pa-
tro na svoji komerční budovu vedle našeho 
pozemku. Tím nám zastínila celou zahradu 
a narušila naši pohodu bydlení, a to nená-
vratně. Tehdejší starosta i místostarosta 
stáli při ní, nic se nenapravilo, naopak se 
nám vysmáli. Tak jsem si tenkrát řekla, že 
jedinou možností, jak tyto praktiky změ-
nit, je vstup do komunální politiky.

Poznala jste práci zastupitele v opozi-
ci i v koalici na pozici místostarostky, 
můžete srovnat tato období? Co se Vám 
v koalici podařilo vytvořit a jaká je práce 
z opozice?

V opozici jsem byla své první volební 
období. Vše pro mě bylo nové, postupně 

Daria Češpivová 
(HOP) se ve vodách 
komunální politiky 
pohybuje již 11 let. 

Za tu dobu poznala 
práci zastupitele 

v opozici i koalici, kde 
v roli místostarostky 

pomáhala spolkům 
a podařilo se jí 

například vybudovat 
psí hřiště.

jsem se vše učila a nebylo to jednoduché. 
Funkce zastupitele je velká odpovědnost, 
byl jste zvolen občany a máte jim to 
v dobrém vrátit, pracujete pro ně.  O to 
těžší je to v opozici, kdy vlastně skoro 
nic nemůžete ovlivnit, vládnoucí koali-
ce vás ve všem přehlasuje. V roce 2018 
naše hnutí HOP s podporou Pirátů volby 
vyhrálo, složili jsme s ostatními subjekty 
koalici a byli jsme ve vedení obce v čele 
se starostkou Alenou Štrobovou. Bohužel 
po několika měsících nás jeden subjekt 
opustil a my se stali menšinovou koalicí. 
Dnes už vím, že to na nás bylo vše dopře-
du připravené. Městskou část jsme pak 
řídili jen 1 rok a 4 měsíce, protože někteří 
zastupitelé neodolali tlaku určitých osob 
a my se dostali opět do opozice. Moje prá-
ce ve funkci místostarostky mě nesmírně 
naplňovala a těšila. Ráda totiž dělám pro 

CHTĚLA JSEM 
V POČERNICÍCH ZMĚNU
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ostatní lidi. Věnovala jsem se činnosti 
spolků, snažila se pomoci občanům, kteří 
mě o pomoc žádali, sehnala jsem pro 
obecní akce mnoho sponzorů, vyjednala 
jsem s bankou navýšení roční úrokové 
sazby 300krát vyšší, než byla celé roky, 
zajistila jsem tisk HPZ na rok zdarma 
atd. Ráda jsem přijímala účast na různých 
akcích a setkáních v naší obci. Vyslyšela 
jsem také přání občanů pejskařů, kterým 
v obci chybělo psí hřiště, a protože jsem 
sama pejskař, tak to pro mě byla výzva. 
Začala jsem ihned jeho vybudování řešit. 
Bohužel díky různým úředním dokladům 
se to protáhlo na rok a před otevřením 
hřiště už jsem na radnici nebyla. Velice 
mě mrzí, že na hřišti nebyly instalová-
ny mnou původně vybrané profi prvky 
určené na psí hřiště. Po našem odvolání 
se tam nainstalovaly prvky, které jsou 
dle mě méně funkční a pro okolí rušivé. 
Slyšela jsem, že některé z nich už se něko-
likrát opravovaly. Na slavnostní otevření 
hřiště jsem ani nebyla pozvána. Pokud 
mám shrnout celý ten víc jak rok našeho 
působení na radnici, tak mě velice těšilo, 
že jsem obec mohla spoluřídit se slušnou, 
pracovitou a obětavou partou lidí. Lidí, 
kterým šlo opravdu jen o rozvoj a dobro 
Horních Počernic a prospěch jejich ob-
čanů. Nesmím také zapomenout na vy-
nikající spolupráci s některými úředníky, 
kterým rozvoj naší obce není lhostejný 
a pracují pro občany k jejich spokoje-
nosti. S čistým svědomím můžu říct, že 
jsem celou dobu ve funkci místostarostky 
pracovala čestně, se vší slušností a v zá-
jmu obce. Odešla jsem s čistým štítem. 
Bylo mi ctí být v koalici v čele s Alenou 
Štrobovou, tehdejší starostkou. Těším 
se na příští volby a budu věřit, že se vše 
v dobré obrátí. Chci, aby se na radni-
ci vrátila slušnost, otevřenost, čestnost 
a lidskost.

Jak by se podle Vás měly rozvíjet Horní 
Počernice? Co Vás tady nejvíce těší, a co 
naopak trápí? 

Vzhledem k tomu, že jsem rodačka 
z Horních Počernic, tak mohu hodno-
tit. Naše městská část se od doby mého 
dětství neskutečně změnila. Za sebe to 
vidím tak, že k horšímu. Dřívější vilová 
čtvrť je nyní obklopena halami, kam 
proudí kolony kamionů, ale přesto nové 
haly stále rostou. Kolony aut na naší 
hlavní ulici vám znemožňují dostat se 
normálně domů. Bohužel toto poškození 
naší obce je nenávratné, toto již napravit 
nejde. Nikde žádná pěkná zeleň. Tady je 
jasně vidět důsledek nesprávného rozho-
dování dřívějšího vedení obce. O to víc 
mě mrzí a trápí, že ti, kteří toto všechno 
v minulých letech povolili, dnes opět sedí 
na radnici a řídí Horní Počernice. Rozho-
dovali o osudu našich Počernic od 90. let 
a v současnosti je jim to zase umožněno 
a tím jsou v ohrožení poslední pozem-

ky v majetku městské části, kde má být 
zeleň a ne výstavba. Aktuálním příkladem 
je právě výstavba na Robotnici. Mým 
přáním je, abychom my i naše budoucí 
generace žili v klidné, upravené, příjemné 
čtvrti obklopené zelení. Na druhou stranu 
mě těší to, že je u nás na vysoké úrovni 
společenský život. Působí u nás mnoho 
spolků, ať už sportovních či kulturních. 
Občané, a hlavně děti, mají z čeho vybírat, 
každý si to své určitě najde. Koná se u nás 
celoročně i poměrně dost zajímavých 
akcí pro širokou veřejnost. Z toho mám 
radost, když se lidé mohou potkávat a vy-
užít smysluplně svůj volný čas. Samozřej-
mě v loňském roce to díky pandemii příliš 
možné nebylo, ale věřme, že bude líp a vše 
se vrátí do normálu.  Radost mám také 
z restartu našeho Sboru dobrovolných 
hasičů Chvaly, kteří v posledních letech 
postupně ztráceli svoji vážnost a význam.  
Dopomohla k tomu také nepodpora ze 
strany obce za celá desetiletí. Ale od doby, 
kdy se jeho starostou stal Petr Růžička, se 
sbor začal zase rozvíjet a jeho cílem je pl-
nit svoji funkci ve prospěch obce tak, jako 
je tomu jinde.  SDH Chvaly byl založen 
v roce 1878 a dodnes jsou v něm potomci 
zakládajících členů. Jsem hrdá na to, že 
i můj předek byl jedním ze zakládajících 
členů. Nový starosta sboru Petr Růžička 
je aktivní a motivuje ostatní k vytvoření 
hasičské jednotky. Moc mu držím palce 
a budu se snažit mu v rámci svých mož-
ností pomáhat.

Působíte i ve sportovním klubu Water 
Ski Neratovice, kde sbírá na sportov-
ním poli úspěchy Vaše dcera. Co Vás 
přitáhlo k vodnímu lyžování?

Do klubu WS Neratovice u jezera Ov-
čáry-Křenek jsem se dostala právě díky 

dceři Aničce. Od mala měla ráda vodu, 
tak ji jednou manžel v jejích 5 letech 
zkusil vzít na vodní lyže a už u toho zů-
stala. Já ji začala pravidelně vozit na tré-
ninky a při čekání jsem v klubu pomá-
hala se vším možným. U nás v klubu se 
totiž členové starají o celý areál sami. 
Za nějaký čas jsem byla zvolena ekono-
mem klubu a poté místopředsedou. Je to 
právě 17 let, co jsem v této funkci. Tyto 
funkce dělá člověk zdarma, ve svém vol-
ném čase, dělá to pro klub, pro ostatní, 
pro závodníky. Jsem moc hrdá na svoji 
dceru, že toho ve vodním lyžování tolik 
dokázala, že získala tolik titulů. Nic však 
není zadarmo, je za tím spousta dřiny 
a disciplíny. Všichni vrcholoví sportovci 
to moc dobře znají. Dcera se rozhodla 
předávat své zkušenosti i mladším ly-
žařům, proto právě dokončila trenérský 
kurz a získala trenérský certifikát.

Jak ráda trávíte volný čas?
Za svého působení na radnici jsem 

svůj volný čas trávila tím, že jsem se 
spolu s bývalou starostkou Alenou Štro-
bovou účastnila ve všední dny odpoledne 
i večer různých počernických akcí, skoro 
každou sobotu jsem pak oddávala. Moc 
mě to naplňovalo a přiznám se, že mi to 
chybí. Jinak ráda čtu, a to psychologické 
knihy a zajímám se o ezoteriku. V létě se 
starám o zahradu a záhony, které mám 
plné zeleniny a bylinek. Miluji plavání 
a ráda vyjedu na kole. A nesmím také 
zapomenout na naše dva psí miláčky 
a procházky s nimi.

Lenka Bartáková, 
redaktorkaCHTĚLA JSEM 

V POČERNICÍCH ZMĚNU
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Středa 3. 3. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Vězeň Darrell Standing, původně profesor 
agronomie, byl za vraždu svého kolegy 
odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil 
ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací 
kazajce. Ovšem i v těchto podmínkách 
dokázal získat svobodu, jako nejpřísněji 
izolovaný vězeň se toulal nejen světem, ale 
i časem. Z románu Jacka Londona čte 
on-line na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 4. 3. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Ze sbírky pohádek Karla Jaromíra Erbena 
on-line na Facebooku Divadla Horní 
Počernice čte Vlaďka Držmíšková. 
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

středa 10. 3. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Poetický a zároveň tragický příběh z Ame-
riky počátku tohoto století sepsal Jack 
London na podkladě skutečné události. 
Každou středu čte on-line na Facebooku 
divadla Barbora Jelínková. Stream je volně 
dostupný, ale budeme moc rádi, když si 
na podporu divadla koupíte virtuální vstu-
penku na: www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 11. 3. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Ze sbírky pohádek Karla Jaromíra Erbena 
on-line na Facebooku Divadla Horní 
Počernice čte Vlaďka Držmíšková. 
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Středa 17. 3. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Jack London byl inspirován skutečným 
příběhem nevinně odsouzeného Ed Mo-
rrella, který si vytrpěl pět let samovazby. 
Na základě jeho vyprávění autor vytvořil 
skutečnou báseň o svobodě a utrpení 
bezmocného jedince. Každou středu čte 
on-line na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 18. 3. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Ze sbírky pohádek Karla Jaromíra Erbena 
on-line na Facebooku Divadla Horní 
Počernice čte Vlaďka Držmíšková. 
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Středa 24. 3. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Na základě vyprávění nevinně odsouze-
ného Ed Morella vytvořil Jack London 
skutečnou báseň o svobodě a utrpe-
ní bezmocného jedince. V románu 
pak ostře obžaloval americkou justici 
a odhalil barbarsky surové metody 
vězeňských správců. Každou středu čte 
on-line na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 25. 3. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Ze sbírky pohádek Karla Jaromíra Erbena 
on-line na Facebooku Divadla Horní 
Počernice čte Vlaďka Držmíšková. 
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Všechna on-line čtení jsou dostupná 
na Facebooku divadla, a to i pro po-
sluchače, kteří nemají na Facebooku 
účet. Záznam všech čtení je k dispo-
zici na YouTube kanále Divadla Horní 
Počernice.

Přejeme příjemný poslech.

DUBEN 2021

Neděle 11. dubna v 15.00 hod.
O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Divadlo D5

Oblíbený večerníčkový příběh ožívá na di-
vadelním jevišti.

Jednou šel Lukáš do školy a když 
procházel kolem zdi s plakáty, objevil 
na jednom z nich kluka, který jako by mu 
z oka vypadl. A ten kluk z plakátu vysko-
čil a promluvil! Spolu pak zažili nevídaná 
dobrodružství na staré plakátovací ploše. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Pátek 16. dubna v 19.30 hod.
Jean-Luc Lemoine
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
VIP Art Company
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Sandra Pogodová, Karel Zima, 
Jarmil Škvrna, Yanna 

Komedie o mnohdy neuvěřitelných 
vztazích mezi lidmi. Mam pozve na svoji 
svatbu s Lili, se kterou již 12 let chodí, 
za svědka svého nejlepšího přítele Toma, 
kterého několik let neviděl, protože mu 
Lili zakázala se s ním stýkat, a to proto, 
že kdysi opustil jejich kamarádku. Tom 
přijde a s ním i jeho nová mladá přítelky-
ně Jasmine. A nestačíme se divit. 
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Neděle 18. dubna v 15.00 hod.
PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
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Děti během týdne zkouší různé divadelní nebo hudební techniky a postupy. V pátek v podvečer vystoupí veřejně 
na jevišti a vyzkouší si, co se během týdne naučily. Celý týden se na představení (vystoupení) připravují, není tedy 
možné děti přihlásit jen na jednotlivé dny. Každý den začínáme v 8.30 hod. v KS Domeček (Votuzská 11, Horní 
Počernice) a končíme v 16.30 hod. Výjimkou je pátek, kdy se končí veřejným vystoupením až po šesté hodině 
večer. Po celý den je zajištěný pitný režim a v poledne teplé jídlo v Divadelní kavárně. Děti můžete přihlásit už teď 
na e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY DIVADLA HORNÍ 
POČERNICE – PRÁZDNINY 2021

TÁBOR AUTORSKÉHO DIVADLA

Příměstský tábor zaměřený na rozvoj dětí hravou formou prostřednictvím 
dramaticko-výchovných aktivit. Vedle těchto aktivit, kterým dominuje především 
improvizace, pak Nika společně s dětmi pracuje na dramatizaci konkrétní literární 
předlohy. Při tvorbě krátké inscenace se opírá nejen o literární předlohu, ale 
především o tvůrčí uchopení látky samotnými dětmi. Cílem tedy není jen inscenace 
jako taková, ale především proces, kterým se k inscenaci aktéři dobírají. Stěžejní 
metodou je pak improvizace. Ráda také zapojuje aktivity pohybové a hlasové, 
ve kterých vychází z talentu a dovedností svých svěřenců.

Letošní tábor je po několikaletém společném působení skupiny jistým završením 
letních setkávání, neboť se aktéři chystají napsat, nazkoušet a zahrát svou vlastní 
autorskou věc. Co to bude a jak se jim to povede, se nechme překvapit.

Termín: 12. – 16. 7. 2021
Lektorka: BcA. Nika Nováková
Cena: 2 500 Kč 

Nika Nováková
Absolventka dramatického oboru konzervatoře Jaroslava Ježka se zaměřením na autorskou tvorbu. Na konzervatoři dlouhodobě spolupra-
covala s hercem a režisérem Jaroslavem Duškem a Hanou Smrčkovou. Herečka, zpěvačka, absolventka DAMU. Působila v Českém rozhlase 
a v divadle Archa. Školila se ve východních technikách zpěvu a bojových uměních.

Pohádka podle klasického námětu Boženy 
Němcové. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Středa 21. dubna v 19.30 hod.
Robert Bellan
NORMÁLNÍ DEBIL
Kulturní portál.cz

Režie: Robert Bellan
Hrají: Zbigniew Kalina, Leoš Noha, Len-
ka Zbranková, Veronika Čermák Macková 
Retro komedie, kdy základem vyprávění 
jsou příhody z autorova dětství prožitého 
v socialistickém Československu. 
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

Neděle 25. dubna v 15.00 hod.
CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
Divadlo Láry Fáry
Pohádka plná humoru a písniček! Ovšem 
pozor, tentokrát z bláznivého cirkusového 
prostředí. Pojďte s námi zjistit, že vše, co 
se na první pohled leskne a třpytí, může 
být ve skutečnosti úplně jinačí. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Úterý 27. dubna v 19.30 hod.
EMOČNÍ WELLNESS
Zpěv: Ráchel Skleničková
Klavír: Eva Blažková

Koncert klasické hudby. Vstupné: 200 Kč 
(sleva 50 % pro ZTP , ZTP/P sleva 50 %, 
průvodce handicapovaného jde zdarma) 



DIVADLO

IMPRO TÁBOR

Příměstský tábor zaměřený na divadelní improvizaci ve skupině. Improvizace s pravidly, 
která jsou důležitá na jevišti i v životě – partnerství, spolupráce, naslouchání, reakce 
na podněty. Pomocí mnoha dramatických cvičení a zábavných her se budeme učit nebát 
se projevit, přijít se svým nápadem a rozvíjet nápady druhých. Kombinace volné jevištní 
improvizace a divadelních sportů s cílem svobodně existovat ve hře. Tábor zakončuje 
M. I. Š. – Malá Impro šou, kde sehraní hráči improvizují na divácká témata.

Termín: 9. – 13. 8. 2021
Lektorka: Mgr. MgA. Eva Čechová
Určeno pro děti: 9 – 15 let
Cena: 2 500 Kč

Eva Čechová
Pedagog autorského herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Věnuje se herectví a režii v autorském divadle, 
činoherním a dokumentárním divadle, pořádá dílny divadelní improvizace a jevištního vypravěčství. V roce 2016 založila v Horních 
Počernicích Rodinné divadlo Na Radosti a uvádí zde hry ve vlastní dramatizaci s autorským podílem dětí na tvorbě scénáře. 
V Divadle Horní Počernice uvedla dokumentární inscenace spolku TisíciHRAn: Fialky a mejdlíčka – dětství pod rudou hvězdou, 
lokálně zaměřenou inscenaci Protentokrát Chvaly - o životě v protektorátní Praze a Tanky na plovárně aneb dospívání v 60. letech. 
Byla zakládajícím členem první české improvizační ligy – Pra.l.i.ny, kterou od roku 2000 prostřednictvím dílen a tzv. zápasů 
v improvizaci pomáhala rozšířit do mnoha míst ČR.

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA

Na příměstském táboře budeme společně pátrat po příbězích, které chceme ostatním 
vyprávět. Proč se Horní Počernice jmenují Horní Počernice? A co skrývají staré půdy 
a utajené zahrady? Každé místo je plné pozoruhodných osudů, stačí mít otevřené oči 
a srdce. Až najdeme náš příběh, budeme zkoušet, jak ho převést na jeviště . Čeká nás 
práce s pohybem, hlasem, možná s loutkami, možná s fotkami nebo videem. Záleží jen 
na nás, jakou cestou se vydáme. Zapojit se může každý, kdo má chuť, není třeba mít 
talent ani předchozí zkušenosti. Věříme, že všichni můžou hrát divadlo, dokonce i herci!

Termín: 23. – 27. 8. 2021 
Lektorka: Bc. Martina Čurdová  
Určeno pro děti: 9 – 14 let 
Cena: 2 500 Kč

Martina Čurdová
Pracuje jako divadelní lektorka, performerka a režisérka na volné noze. Studovala na DAMU a další inspiraci hledala hlavně v zahraničí. 
V Barceloně a Rio de Janeiru studovala sociální, komunitní, dokumentární a site-sepcific divadlo a divadlo utlačovaných. Pracuje 
s různými komunitami po celém světě. Hledá cesty, jak dát lidem možnost vyprávět svoje vlastní příběhy a přivést je na jeviště. Jak se 
autenticky vyjadřovat prostřednictvím umění, rozvíjet vědomí těla a pohybu, jak se stát tvůrcem - v divadle i v životě. Ráda pracuje se 
všemi věkovými kategoriemi, od dětí po seniory, často v rámci jednoho projektu. Spojuje nejrůznější přístupy - fyzické divadlo, tanec, 
akrobacii, práci s předměty a loutkami, storytelling i nová média. Pro neziskovou organizaci Post Bellum vytváří a vede workshopy 
založené na skutečných příbězích pamětníků 20. století.

HUDEBNÍ TÁBOR

Příměstský tábor určený pro děti, které rády zpívají nebo hrají na nějaký hudební nástroj 
a chtěly by se naučit něco nového a rozvíjet své nadání.

Nacvičíme společně pár lidových i umělých písní. Vysvětlíme si, jak pracovat s hlasem, 
jak fungují hlasivky a jak se o ně správně starat. Řekneme si něco o hudebních žánrech. 
Seznámíme se se základy hudební nauky. Naučíme se základní rytmické hodnoty 
a tleskání do rytmu. Budeme trénovat vystupování na pódiu. Zahrajeme si hry s hudební 
tematikou. A hlavně si užijeme spoustu zábavy! Na závěr tábora vystoupíme na jevišti 
Divadla Horní Počernice.

Termín: 19. – 23. 7. 2021
Lektorka: BA Magdaléna Moudrá, DiS 
Určeno pro děti: 8 – 14 let
Cena: 2 500 Kč

Magdaléna Moudrá
Absolventka Populárního zpěvu na Pražské konzervatoři a Popular music na londýnské univerzitě. Má za sebou řadu pěveckých sou-
těží a vystoupení, sólových i s kapelami. Skládá si své vlastní písničky a často se doprovází na kytaru nebo klavír. 

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2021 
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ROZHOVOR

Kdo by neznal Čtyřlístek. Partu kreslených kamarádů z Třeskoprsk, kteří prostřednictvím 
ilustrací z rukou Jaroslava Němečka již přes padesát let baví nejen naše nejmladší, ale 
i dospělé. Do Horních Počernic již Čtyřlístek zavítal, a to na Chvalský zámek, kde měl výstavu 
a na zahájení nemohl chybět ani otec této komiksové legendy, pan Němeček. Nyní se sem 
Čtyřlístek opět vrací, avšak tentokrát v jiné roli. Spoluautorem pohádkových příběhů se stal 
náš spisovatel Jiří Walker Procházka.

Nedávno jste se stal spoluautorem 
legendárního Čtyřlístku. Jak jste se 
k tomuto dostal?

Bylo to pro mě velké letní překvapení. 
Oslovil mě šéfredaktor Čtyřlístku, pan 
Krajčovič. Požádal mě o náměty a scéná-
ře k případným dalším příběhům našich 
největších komiksových superhrdinů, a to 
mě nadchlo. 

Většinou píšu příběhy spíše pro do-
spělejší publikum, ale pro děti mám už 
vydaných taky pár knih: dětské detektiv-
ky „Tajná dvojka A+B“ (vyšly již 4 knihy), 
dvě knihy o vynálezci Alvovi (na základě 
scénářů stejnojmenného večerníčku, ještě 
s Klárou Smolíkovou) nebo komiksová sé-
rie „Fernando a Stella předbíhají dobu...“ 
z prostředí renesanční Itálie. Dvě jme-
nované děti tam vždy vymyslí a sestrojí 
vynález Leonarda da Vinciho, ovšem vždy 
o pár měsíců dřív než samotný Leonardo, 
a on jim teda ještě pomáhá, aby to bylo 
komplikovanější. Dětští čtenáři se tak 
seznámí s vynálezy tohoto génia, jako 
byl tank, ponorka, padák, šlapací kolo, 
mechaničtí rytíři či rogalo. Už jen fakt, že 
tohle da Vinci vymýšlel a projektoval před 
pěti sty lety, docela ta děcka překvapuje.  

Komiksy Vás provázejí téměř celý život, 
avšak většinou jsou to sci-fi a fantasy. 
Je velký rozdíl přesedlat na tradiční 
Čtyřlístek?

Už v prvním čtyřlístku z roku 1969 (velký 
formát a žlutá obálka) byl jasný sci-fi motiv. 
Přímo na obálce byl úžasný mechanický pes 
Vrtichvost a děti si ho zamilovaly. Ostatně, 
ilustrátor pan Němeček ho kreslí dodnes. 
A stejně půvabně. Pokud bych to mohl ještě 
víc upřesnit, Čtyřlístek mě v podstatě už 
v deseti, jedenácti letech přivedl k literární-
mu žánru sci-fi. A samozřejmě i ke komik-
sům. Takže já ten vklad po padesáti letech 
rád vracím. A v díle „Mezi mravenci“ použiji 
i jeden z klasických sci-fi vynálezů, to dá 
rozum. A je to i velké lesní dobrodružství. 
 
Můžete nám poodhalit, jak se takový 
Čtyřlístek tvoří? Jak se Vám spolupracuje 
s ilustrátorem?

S ilustrátorem a legendou českého ko-
miksu Jaroslavem Němečkem jsem se dosud 
nesetkal. Komunikuji pouze s panem šéfre-
daktorem Krajčovičem, nicméně se těším, 
že dojde i k samotnému setkání s panem 
Němečkem, třeba aby mi podepsal „náš“ díl 
„Čtyřlístek – Mezi mravenci“. 

Besedy ve školách bohužel díky Covidu 
ustaly, ale na čem dalším pracujete?

V současné době se živím asi jako ka-
ždý, kdo přišel o publikum. Texty jsem 
nikdy nepsal rychle a honoráře z knih 
tak tvořily jen část mého příjmu. Teď 
tedy připravuji další dva scénáře do Čtyř-
lístku a také ukončuji detektivní novelu. 
A jinak pracuji, kde se dá. Takže běžný 
život, dalo by se říct – ale mezi námi, 
není to běžný život. 

Myslím, že každý je už z téhle šílené 
doby unavený a těší se zase do normálního 
světa. Paní učitelky i knihovnice, s nimiž 
průběžně přesouváme už poněkoliká-
té termíny besed, mi píšou, jak se děti 
i starší žáci na mé komiksové workshopy 
či povídání o fantastické literatuře těší. Já 
se na ně těším taky. Na přednášky, na se-
mináře a hlavně na skvělé živé publikum. 

P.S. A ještě minianketa na závěr: 
pamatujete si, jak se jmenovaly jednotlivé 
postavy slavného Čtyřlístku? Tak schvál-
ně, jestli dáte dohromady všechny... 

Lenka Bartáková, 
redaktorka

ČTYŘLÍSTEK MĚ  
PŘIVEDL K LITERÁRNÍMU 
ŽÁNRU SCI-FI 
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ZÁMEK

Vážení návštěvníci, v době pandemie jsme si zvykli strategicky plánovat dlouho dopředu, např. při tvorbě dramaturgie 
koncertů jsme pro jeden koncert rezervovali rovnou dva až tři termíny, přičemž druhý rezervovaný termín jsme plánovali 
v časovém horizontu minimálně půl roku od toho prvního. Dnes vidíme, že to bylo prozíravé. Souběžně s dlouhodobou 
strategií fungujeme v týdenním módu, kdy každý týden v pátek vyhodnocujeme případné změny ve vládních nařízeních 
a podle toho upravujeme bezprostřední program. V tuto chvíli jsme pro měsíc březen modifikovali kulturní akce do podoby 
online a u některých jsme schopni v případě otevření nabízet současně obě varianty – online i na živo. 
Zůstáváme s vámi v kontaktu a připravujeme nová kulturní překvapení.

Rozka Beránková, 
ředitelka Chvalského zámku

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 – 30. 5. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PRODLOUŽENO

Protože se situace stále mění, jsme moc rádi, že 
jsme získali ještě další čas navíc s výstavou Leo-
nardo. S konečnou platností máme prodlouženo 
až do 30. května 2021.

Věříme, že je to dostatečně dlouhý čas na to, 
abyste tuto unikátní výstavu ještě stihli navští-
vit. Výstava nabízí interaktivní exkurz do světa 
slavného Leonarda da Vinci. Navíc díky spolu-
práci s počernickou společností VIRTUPLEX 
lze na výstavě některé návrhy Leonardových 
vynálezů prozkoumat i pomocí virtuální reality.  
  

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI 
RENESANČNÍHO GÉNIA LEONARDA DA VINCI 

RADOVAN PAUCH – OBRAZY
28. 11. 2020 – 4. 4. 2021, 
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PRODLOUŽENO

Chvalský zámek a Galerie La Femme prodlužují prodejní vý-
stavu OBRAZY počernického výtvarníka Radovana Paucha, 
který pracuje s libovolně taženými liniemi s mnoha protnu-
tími. Geometrické tvary figur a objektů vystupují z protí-
najících se linií a promlouvají k pozorovateli neuvěřitelnou 
lehkostí a jemností kompozice.



MÉDIA SI VŠÍMAJÍ AKTIVIT CHVALSKÉHO  
ZÁMKU V DOBĚ KORONY
V polovině března to bude přesně rok, kdy byl Chvalský zámek 
poprvé uzavřen pro veřejnost kvůli pandemii. Ze dne na den jsme 
se museli přesunout do online prostoru a mezitím, co jsme stále 
připravovali a přeorganizovávali kulturu na živo, přinášeli jsme 
současně kulturní akce i ve virtuálním světě. Šestkrát o Chvalském 
zámku reportovala Česká televize (Déčko a ČT 24), třikrát naše 
aktivity vyzdvihl Český rozhlas, jedenkrát na zámku točila TV 
Praha a zavítalo k nám opakovaně zvědavé oko Blesku a Aha! V tiš-
těných médiích se o nás psalo například i na stránkách časopisu 
Glanc či Katka. Snad ještě víc si ovšem ceníme, že ke sledování 
aktivit Chvalského zámku zval tucet webů, které masově sledují 
kultury milovní rodiče a děti. Zmiňme alespoň portály S dětmi 
v Praze, Atlas Česka, Svět chytře, Rodina cestuje, a to samozřej-
mě nezmiňuji weby, s nimiž pravidelně spolupracujeme, jako je 
např. Kudy z nudy, Informuji.cz, Kam s dětmi či platformy Klíč 
k památkám a Objevuj památky. Děkuji všem kolegům, že jsme 
společnou prací dosáhli toho, že patříme mezi uznávané pražské 
kulturní instituce.

Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku
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stránkách Chvalského zámku. Všichni úspěšní detektivové budou 
zveřejněni a povýšeni do stavu zámeckého detektiva I. kategorie. 

V případě, že se během měsíce března otevřou opět galerijní 
prostory, budeme mít pro vás připraveny obě detektivní varianty 
– online i na živo. A každou s jiným příběhem! Nudit se rozhodně 
nebudete!

od pátku 12. 3. až do neděle 21. 3. 
denně po 18. hodině
STRAŠIDELNÝ ZÁMEK SE STRAŠIDLY  
Z DOB DÁVNO MINULÝCH

Letos o strašidelnou noc určitě nepřijdete. Jen jsme ji naplánovali 
trochu netradičně. Od pátku 12. března až do neděle 21. března si 
můžete prověřit svoji nebojácnost a vypravit se k našemu zámku 
po 18. hodině večerní. Při troše štěstí zahlédnete v oknech tajem-
né zámecké obyvatele i strašidla z dob dávno minulých. Že máte 
pro strach uděláno? To se teprve uvidí. Doporučené opatření: 
Děti, držte své rodiče pevně za ruku, aby neztráceli odvahu!

AKCE PRO VŠECHNY
od 4. 1. až do otevření zámeckých prostor
ONLINE SOUTĚŽ PRO DĚTI 
S LEONARDEM DA VINCI

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 e-mailové 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.

od 19. 2. do 31. 3.
HISTORICKÁ DETEK-
TIVNÍ HRA V ONLINE 
SVĚTĚ ANEB PÁTREJ 
NA VLASTNÍ PĚST!

Milé děti, máme pro vás 
skvělou zprávu! Oblí-
bená detektivní pátrání 
na Chvalském zámku jsou 
opět tady. Jen se tentokrát 
přesouváme do online 
světa. Společně pátráme 
po další záhadě na pozadí 
zámeckého historického 
příběhu. Začali jsme již 
v únoru, ale příležitost 

zkusit tuto detektivní novinku budete mít i po celý březen. 
Připravte tedy do pozoru své rodinné pátrací týmy a dejte se 
do toho! Více informací včetně indicií najdete na webových 
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ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
Pondělí 1. 3. od 17.00 do 19.00 hod.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
Soboty 6. 3., 20. 3., 3. 4. a 17. 4. 
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

PŘESUNUTO: LAURA A JEJÍ TYGŘI 
Pátek 12. 3. od 19.30 do 21.30 hod.

STODOLA

Náhradní termín koncertu v pátek  
12. listopadu 2021.

PŘESUNUTO: VESELÁ STODOLA II. 
Sobota 13. 3. od 15.00 hod.
Spolek Chvalská beseda připravuje pro 
akci další termín v sobotu 5. června.

ZRUŠENO: HORNOPOČERNICKÉ  
STODOLOHRANÍ
Pondělí 22. 3. od 19.00 do 22.00 hod.

ZRUŠENO: TANČÍRNA VE CHVALSKÉ 
STODOLE
Pátek 26. 3. od 19.00 do 22.00 hod.

ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
Pondělí 5. 4. od 17.00 do 19.00 hod.

POČERNICKÝ STREET FOOD FEST
So 10. 4. od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme na festival dobrého jídla 
na Chvalské tvrzi. Akci pořádá společnost 
City Event ve spolupráci s Chvalským zám-
kem a MČ Praha 20. Vstup na akci zdarma.

VETERAN PARTY NA TVRZI
Sobota 24. 4. od 9.00 hod. 
MČ Praha 20 a Klub historických vozidel 
srdečně zvou na 10. ročník VETERAN 
party v areálu Chvalské tvrze. 

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO  
MELODY MAKERS
Pondělí 26. 4. od 19.30 hod.
Neuskuteční-li se koncert v plánovaném 
dubnovém termínu, máme již rezervovaný 
náhradní termín ve středu 6. října 2021.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

pondělí 26. 4. od 19.30 hod.

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 
VE CHVALSKÉ STODOLE

Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký první tři poválečná 
léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. 
Jejím symbolem se pro většinu mladých lidí stal swing. Hudba 
českých big bandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava 
Habarta dosáhla v té době vynikající úrovně, než byla po roce 
1948 brutálně zadupána komunistickou cenzurou. V pondělí 26. 
dubna od 19.30 hodin tedy očekávejte ty nejkrásnější a nejžha-
vější swingové melodie v autentickém podání Ondřeje Havelky 

PŘELOŽENO: 

pátek 12. 3. 

LAURA A JEJÍ TYGŘI VE CHVALSKÉ STODOLE

Koncert je přeložen na pátek 12. listopadu 2021. Již zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej vstupenek v re-
cepci Chvalského zámku. Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den 
koncertu 300 Kč.

a jeho Melody Makers. Neuskuteční-li se koncert v pláno-
vaném dubnovém termínu, máme již rezervovaný náhradní 
termín ve středu 6. října 2021.

 

AKCE PRO VEŘEJNOST  
BŘEZEN/DUBEN:
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Stalo se již tradicí, že každým rokem po letních prázdninách 
vyhlašuje Chvalský zámek výtvarnou soutěž pro děti a studenty, 
která svým tématem úzce souvisí s připravovaným výstavním 
projektem roku následujícího. Výtvarná soutěž Není skřítek jako 
skřítek je předskokanem letošní výstavy z pohádkového světa 
výtvarnice Vítězslavy Klimtové. A ač byl podzim loňského roku 
takový, jaký byl, 137 přihlášených výtvarných prací je opravdu 
skvělé skóre! Zbývá jen doplnit, že autory obrázků jsou děti 
a studenti ve věku od 3 do 14 let z celé naší republiky.

Členové hodnotící komise výtvarnice Klára Tökölyová, výtvarník a grafik Kamil 
Tatar, kurátor výstav Ondřej Sedláček a ředitelka zámku Rozka Beránková pak ze všech 
prací vyzdvihli a ocenili ty, které zaujaly svým výtvarným zpracováním a originálním 
přístupem k tématu. 

Děkujeme všem mladým výtvarníkům a těšíme se, že vám budeme moci představit 
všechna výtvarná dílka současně s výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové.

Vítězům blahopřejeme! 

I. KATEGORIE – PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
1. místo: Barbora Hamplová, Praha 9
2. místo: Ema Vavřičková, Praha 9
3. místo: Lukáš Vincenc, Praha 9     
 
II. KATEGORIE – 1. AŽ 3. TŘÍDA
1. místo: Ester Stránská, Praha 9
2. místo:  Ondřej Pangrác,  

ZŠ Šimanovská, Praha 9
3. místo:  Zuzana Ryšavá,  

ZŠ Šimanovská, Praha 9

III. KATEGORIE – 4. AŽ 6. TŘÍDA        
1. místo: Nela Lišková, ZUŠ Březnice
2. místo:  Karolína Skočdopolová, ZUŠ 

Dobruška
3. místo:  Zuzana Boumová, DDM Praha 

9, pobočka Černý Most

IV. KATEGORIE – 7. AŽ 9. TŘÍDA
1. místo:  Michaela Krejčíková, DDM 

Horní Počernice
2. místo:  Lenka Jurásková,  

ZUŠ Dobruška                      

IV. kategorie Michaela Krejčíková

II. kategorie Zuzana Ryšavá

I. kategorie Barbora Hamplová I. kategorie Ema Vavřičková I. kategorie Ester Stránská

III. kategorie Karolína Skočdopolová 

NENÍ SKŘÍTEK  
JAKO SKŘÍTEK
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Všechny informace a přihlášky na naše kroužky 
a tábory najdete na našich webových stránkách 
www.ddm-hp.cz.

VOLNÝ ČAS

PŘIPRAVUJEME:
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstský výtvarný tábor pro děti ve věku 6 až 12 let v termínu 5. 7. – 9. 7. 2021
Hlavní vedoucí: Gabriela Farkašová (kontakt: farkasova@ddm-hp.cz)
Všeobecný příměstský tábor pro děti ve věku 6 až 15 let v termínu 12. – 16. 7. 2021
Hlavní vedoucí: Lukáš Pištěk (kontakt: pistekova@ddm-hp.cz)
Divadelní příměstský tábor pro děti ve věku 7 až 15 let v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021
Hlavní vedoucí: Zdeňka Horváthová ml. (kontakt: simecek@ddm-hp.cz)
Okurková sezona vol. 5 pro děti ve věku 6 až 15 let v termínu 16. 8. – 20. 8. 2021
Hlavní vedoucí: Karel Šimeček (kontakt: simecek@ddm-hp.cz)

POBYTOVÉ TÁBORY
Všeobecný tábor – Písečné pro děti ve věku 7 až 18 let v termínu 3. 7. – 11. 7. 2021 
Hlavní vedoucí: Zdeňka Horváthová (kontakt: horvathova@ddm-hp.cz)
Výtvarný tábor pro děti ve věku 6 až 18 let v termínu 11. 7. – 25. 7. 2021
Hlavní vedoucí: Hanka Farkašová (kontakt: farkasova@ddm-hp.cz)
Florbalový tábor pro děti ve věku 10 až 16 let v termínu 7. 8. – 14. 8. 2021
Hlavní vedoucí: Lenka Kočí (kontakt: koci.lenka@ddm-hp.cz)
Střelecký tábor pro děti ve věku 10 až 18 let v termínu 21. 8. – 28. 8. 2021
Hlavní vedoucí: Vojtěch Horváth (kontakt: koci.lenka@ddm-hp.cz)
Na všechny tábory je možné se přihlásit na https://www.ddm-hp.cz/tabory.

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

PŘIJMEME:
Dům dětí a mládeže Praha – Horní Po-
černice, Ratibořická 1899 přijme do pra-
covního poměru pedagoga/pedagožku 
volného času – vedoucího zájmových 
kroužků, prázdninových táborů a víken-
dových akcí pro děti, mládež i dospělé.

Požadavky: 
•  vzdělání vysokoškolské nebo středoškol-

ské s maturitou, pedagog/vychovatel
•  kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. 

§ 17, odst. 1 – pedagog volného času
•  trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku 

trestů ne starší 3 měsíců)
•  zdravotní způsobilost (lékařské potvrze-

ní k výkonu práce – při nástupu)
•  kladný vztah k dětem, empatie,  

kreativita
•  práce na PC, komunikativnost,  

schopnost práce v týmu
•  pečlivost, spolehlivost, pracovitost
•  ochota práce o víkendech a prázdninách 

včetně pobytových akcí
•  ochota se vzdělávat

Výhodou:
•  praxe v práci s dětmi a mládeží, zkuše-

nost s dětskými tábory

Strukturovaný životopis zasílejte do 8. 3. 
2021 na e-mail: ddm-hp@ddm-hp.cz
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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,

jaro se pomalu blíží. Všichni vyhlížíme dny, 
kdy se budeme moci zase potkávat. Než se 
tak stane, pojďme se propojit a radovat se. 
Díky naší nové hře můžete jít ven a probudit 
jaro nebo si užijte zábavu u velikonočního 
tvoření, kterým potěšíte místní seniory.
Přejeme mnoho sil a úsměvů.

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

AKCE PRO CELOU RODINU

PROBOUZENÍ JARA – venkovní hra 
12.–21. 3.  
Zbrusu nová venkovní hra pro celou 
rodinu nebo bandu kamarádů. Dokážete 
společnými silami, intuicí a úsudkem 
přinést jaro do počernických ulic? Skřít- 
kové Zimníček a Jaruška na vás spoléhají.
Cena za tým: 70 Kč

Pojďme společně i letos rozproudit život v ulicích Horních Počernic.  
V roce 2020 se Víkend pro Horní Počernice nesl v duchu radosti, 
sousedské blízkosti a jedinečné atmosféry.
PŘIDEJTE SE K NÁM, HLEDÁME VÁS:
• divadelní spolky, pěvecké sbory a hudební orchestry či kapely i místní 

spolky pro zajištění doprovodného programu,
• organizátory, kteří promění vaší ulici v pulzující místo.
Pomůžeme vám s organizací, propagací, vyřízením formalit, spojíme vás  
s dobrovolníky k zajištění chodu akce.
Ozvěte se nám: hana.hola@domumraje.cz rozhýbe spolupráci.
Pojďme společně vytvořit nezapomenutelný Víkend pro Horní Počernice.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
8.–29. 3. 
Zapojte se do velikonočního tvoření  
a udělejte radost sobě i seniorům. Materiál 
si můžete po předchozí dohodě vyzvednout 
v Mumraji. Podrobnosti najdete na webu. 

VELIKONOČNÍ KERAMIKA   
(keramika pro děti)
23. 3. od 18.00 do 19.30
Děti si budou moci vyrobit keramickou 
slepičku, vajíčko nebo kohouta na zeď.
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 160 Kč 

MANDALA (keramický podvečer)
30. 3. od 18.00 do 19.30
Vyrobte si keramickou mandalu na zeď  
a ozdobte si váš domov.
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 320 Kč
NOVINKA: Všechny keramické ozdoby si 
můžete vyrobit i v bezpečí domova. Stačí si  
u nás v průběhu března vyzvednout hlínu  
s podrobným návodem a poté přinést ho-
tový výrobek zpět k vypálení a nabarvení. 

ZACVIČTE SI S DANIELOU:  
• jóga pro dospělé a mládež 

st 19.00–20.00, čt 9.00–10.00, 
• párová jóga po děti a rodiče 

st 17.30–18.30,
ZACVIČTE SI S LUCKOU: 
• hatha jóga po 17.00–18.00,
• jóga pro zdravá záda  

po 18.00–19.00, st 19.00–20.00.

POLOLETNÍ KURZ:
• Aj konverzace pro dospělé  

s hlídáním dětí čt 10.00–11.15.

Začíná sezóna ekologických vý-
ukových programů. Děti ve škol-
kách a školách zažijí s našimi 
lektory Ekocentra venku mnoho 
zajímavého. Vše si sami osahají, 
vyzkouší a prozkoumají. Učí se 
zcela přirozeně a získají kvalitní 
vědomosti na celý život. 

Nyní máme připravených již 15 
výukových témat. Právě v této 
době jsou pro děti, sedící ve škole 
v roušce nebo u počítače doma, 
obzvlášť přínosné. Věříme, že 
naše programy budeme moci  
v jarním období uskutečnit.
Podívejte se na naši nabídku:
www.domumraje.cz/ekocentrum

EKOCENTRUM MUMRAJ

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – 18. 9. 2021 

 foto: archiv Mumraje  foto: archiv Mumraje

LETNÍ  PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR MUMRAJ  
pro děti 3–8 let 
2.–6. 8.  od 7.30 do 17.00

Děti čeká týden plný her, zábavy 
a tvoření. Na konci týdne bude  
karneval s cestou za pokladem. 
Sourozenci vítáni.

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

KONZULTAČNÍ CENTRUM
Náš tým konzultantů je připraven, aby 
vám pomohl a podpořil v nelehké situaci. 
Veškeré konzultace se odehrávají online.
Registrace: konzultace si objednejte přes 
formulář na webu www.domumraje.cz 
Cena: 100 Kč/1 hod. (zvýhodněná cena  
pro těhotné a rodiče nezletilých dětí) 

 foto: archiv Mumraje

ON-LINE KURZY A KROUŽKY 
8. 3.–1. 4.
4 LEKCE/500 KČ
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MŠ CHODOVICKÁ

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

MŠ CHODOVICKÁ POMOHLA POSTAVIT  
DO LEPŠÍHO ŽIVOTA INDICKOU DÍVKU
Před třinácti lety přišla jedna z maminek s nápadem, abychom si přes 
Českou katolickou charitu adoptovali nějaké dítě z Indie. Stalo se. 
Byla nám přidělena sedmiletá Sneha a my jsme se zavázali po dobu 
její školní docházky zasílat ročně 4 900 Kč, které jí zajistí vzdělání, 
učební pomůcky i podporu škole, kterou navštěvuje.

Hned první sbírka přinesla překvapivých 
9 000 Kč, takže jsme se ujistili, že svůj 
závazek pravděpodobně zvládneme, což 
se opravdu povedlo. Každoročně jsme 
ve spojení s dobročinným bazárkem nebo 
jinou celoškolní akcí vybrali potřebnou 
sumu a odeslali ji. Sneha nám dvakrát 
ročně psala nebo kreslila obrázky a naše 
děti jí zase odpovídaly. Díky této komu-
nikaci se dozvěděly, že ne každý člověk 
na světě se má tak, jako my, že vzdělání 
je vzácná věc a poznaly, že když dá hodně 
dětí trošku peněz, může z nich vzniknout 

pěkná hromádka, která pomůže k lepšímu 
životu vzdálené dívce.

Naše Sneha absolvovala i vyšší školu, 
vyrostla z ní pohledná slečna a přejeme jí 
lepší život, než měli její rodiče.

Děkuji tímto vedení MŠ, rodičům 
i dětem (těm už je také i 21 let), učitelkám 
i všemu personálu, který Snehu po celou 
dobu podporoval. 

Nejsme na světě sami.

Za MŠ: Kateřina Trutnovská, učitelka

NADAČNÍ  
PROJEKT  
ČTENÍ POMÁHÁ
Dnešní doba nám přináší mnoho možností, jak pomo-
ci lidem v nouzi. Nadace umožňují přispět potřebným 
různými způsoby. Projekt Čtení pomáhá využívá znalostí 
studentů o literatuře. Za každý správně vyplněný test 
o knize získává student částku 50 Kč, kterou věnuje 
na jím vybranou charitu. Do naší školy vnesla tento 
nápad paní profesorka Vavřičková a zapojili se studenti 
ze tříd všech ročníků. Odměnou nám byla malá jednička 
do českého jazyka.

Na projektu mě nejvíce zaujalo, že testy nejsou tak úplně 
jednoduché. Otázky směřují na detaily knihy a musela jsem 
se často pořádně zamýšlet. Peníze tedy nemůže získat jen 
tak někdo a je opravdu potřeba knihu přečíst. Díky velkému 
množství různých žánrů si vybere každý čtenář. 

Tímto projektem jsem si oživila již přečtené knihy, a ještě 
jsem tím přispěla na dobrou věc. Čtením tak nepomáhám jen 
sobě, co se týče seberozvoje, ale i těm, kteří podporu potřebují. 
Já sama jsem získané prostředky věnovala nadaci, která zajišťu-
je výtahy do budov pro handicapované.

Kateřina Marešová, sexta B

INZERCE

Hledáme 
opravdové parťáky  

do automatizované skladové haly v Jirnech

✓ vícesměnný provoz nebo krátký/dlouhý týden
✓ mzda 25-30 000 Kč + výkonnostní bonus
✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ zvýhodněné volání

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.datart.jobs.cz

INZERCE
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

LÉTA POCTIVÉ PRÁCE NÁM  
VYNESLA NOMINACI

O odborných praxích, které část našich 
studentů absolvuje již několik let v za-
hraničí, jsme už několikrát informovali. 
S naším projektem „Odborné stáže v EU“ 
jsme byli nominováni na cenu Domu 
zahraniční spolupráce „Nejlepší příklad 
praxe v oblasti mezinárodní spolupráce 
ve vzdělávání“ v kategorii Erasmus+ od-
borné vzdělávání a příprava. Tato nomina-
ce nás velmi těší a je pro nás zároveň vel-
kou vzpruhou v současné nelehké situaci. 
Pokračují totiž přípravné práce na usku-
tečnění zahraničních stáží našich žáků, 
hned jak to pandemická opatření umožní. 
Začátkem února proběhlo výběrové řízení 

na krátkodobé i dlouhodobé praxe, jeho 
část opět on-line. Pevně věříme, že se 
situace brzy uklidní a naši studenti budou 
opět sbírat cenné zkušenosti na odbor-
ných stážích v zahraničí.

FAIRTRADE V OKNECH  
DOMOVA MLÁDEŽE

Všichni kolemjdoucí si mohou od polovi-
ny ledna prohlédnout fotografickou výsta-
vu Cena kakaa, která je v rámci projektu 
Fairtrade instalována v oknech našeho 
domova mládeže. Stanislav Komínek, 
autor fotografií, je vytvořil na Pobřeží 
slonoviny. V západní Africe dokumentoval 
podmínky pěstování kakaa.

Fairtrade je obchodní partnerství zalo-
žené na dialogu, transparentnosti a úctě, 
jehož cílem je větší spravedlnost v mezi-

národním obchodě. Přispívá k udržitelné-
mu rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní 
podmínky a chrání práva drobných vý-
robců a pěstitelů, především v rozvojových 
zemích. Zároveň jim radí ohledně pěsto-
vání plodin a ochrany životního prostředí 
nebo poskytuje příplatky, které zajišťují 
důstojné životní podmínky, výstavbu škol, 
nemocnic a dalších potřebných zařízení 
v dané lokalitě. V neposlední řadě Fair-
trade omezuje dětskou práci. 

Tato výstava je ochutnávkou před 
dalšími akcemi domova mládeže s touto 
tematikou. Můžete se těšit například 
na Fairtrade snídani pro veřejnost, která 
bude realizována, až epidemická opatření 
pominou. 

ON-LINE DNY OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ VZBUDILY VELKÝ ZÁJEM

Letošní zvláštní dny otevřených dveří 
jsou minulostí a my chceme touto cestou 
poděkovat všem zájemcům, kteří nás 
v této podivné době navštívili, byť jen 
virtuálně. První únorovou středu s námi 
strávilo téměř 150 našich potenciálních 
studentů a my nejen jim, ale i všem, kteří 
se zúčastnili předchozích DOD, děkujeme 
za návštěvu a přejeme hodně úspěchů při 
přijímacích zkouškách.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

LEDEN VE FZŠ CHODOVICKÁ
Nový rok jsme zahájili další předávkou balíčků plných kávy, čajů, 
čokolád a jiných dobrot na covidové oddělení na Bulovce. Předá-
ní bylo velmi milé a dojemné. Hned druhý týden se naše  
8. a 9. ročníky zúčastnily, tentokrát trochu netradičně, online ver-
ze IT-Slotu – celorepubliková soutěž INF, kde jsme získali krásné 
2. místo v Praze, 32. místo v rámci celé ČR a dokonce naši dva 
studenti postoupili do 2. kola z 50 nejlepších studentů.

Přestože máme kromě 1. a 2. ročníků 
zbytek školy na distanční výuce, neza-
hálíme. Učitelé tělesné výchovy v těchto 
dnech pořádají Memoriál Sabči Mudrové. 
Nebylo lehké vymyslet pravidla, která by 
splňovala všechna bezpečností opatření, 
ale povedlo se a 1. ročníku turnaje se 
účastní krásných 48 dvojic z řad žáků, 
rodičů, učitelů a kamarádů.

Nezahálíme ani s prevencí – od ledna se 
děti 1. i 2. stupně účastní různých progra-
mů, samozřejmě online formou.

Družina uspořádala krásný Masopust 
a momentálně využívá hojně sněhové na-
dílky, děti sáňkují, bobují a staví sněhulá-
ky na školní zahradě.

V rámci online výuky neustále hledáme 
nové cesty, jak dětem výuku zpříjemnit, 
tvoříme kvízy, únikové hry, vyhlašujeme 
soutěže a hledáme cesty, jak v této neleh-
ké době někomu pomoci. Máme radost, 
že i děti přicházejí s krásnými nápady 
na další dobročinné projekty.

Učitelé FZŠ

FZŠ CHODOVICKÁ
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SOUTĚŽ  
O NEJHEZČÍHO 
SNĚHULÁKA
Lednové počasí nám po dlouhé době dopřálo užít si zimních radovánek. 
Většina dětí sedí doma u počítače kvůli distanční výuce, a tak se zrodil 
nápad, dát jim důvod k tomu, aby vyšly ven a trochu si užily dlouho 
očekávaného sněhu.

Pro všechny žáky, kteří navštěvují ZŠ 
Stoliňská, ať už prezenčně nebo distanč-
ně, byla vyhlášena soutěž o nejhezčího 
sněhuláka. Děti měly za úkol poslat nám 
fotku jejich sněhuláka. Sešlo se nám 
neskutečné množství krásných sněhuláků, 
které tvořili naši nejmenší žáčci, ale také 
ti nejstarší. Vybrat nejhezčího sněhuláka 
bylo těžké, a proto jsme se rozhodli ocenit 
rovnou třicet stavitelů věcnou cenou 
a na zbylé stavitele čeká sladká odměna. 
Pro čtenáře dáváme k nahlédnutí některé 
z výherních sněhuláků a na další se mo-
hou přijít podívat na naši naučnou stezku 
kolem ZŠ Stoliňská, kde jsme vystavili 
fotky některých sněhuláků. 

Přejeme všem krásné březnové dny. 

Veronika Tománková, 
as. pedagoga

ZŠ STOLÍŇSKÁ
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 144
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky 

V roce 1774 vydala císařovna Marie 
Terezie také zákon o školách a povinné 
školní docházce. K plnění tohoto zákona 
ještě téhož roku zřídila pro obec Horní 
Počernice i pro Čertousy v dřevěném 
stavení č. 15 jednotřídní školu triviální. 
Následující rok byla škola přemístě-
na do přestavěného zděného domku 
z obecní pastoušky č. 8 u východního 
břehu rybníka na dnešním Křovinově 
náměstí. Prvním kantorem byl na ško-
le ustanoven Neuman a školu počalo 
z uvedených obcí navštěvovat na 50 dětí.

V obci Chvaly byla i pro děti ze Svépra-
vic zřízena jednotřídní škola triviální 
v roce 1787 v upraveném domku č. 8 
patřícímu Kašparu Folprechtovi, který 
se připravil k učitelskému povolání 
a stal se tak prvním kantorem. Domek 
stál v místech, kde po řadě přestaveb 
historická budova chvalské školy stojí 
dosud. V prvním roce školu navštěvova-
lo přes třicet dětí.

Před zřízením těchto škol, kdy docház-
ka do školy byla dobrovolná podle zájmu 
rodičů, byly děti do škol z našich obcí 
dávány do Prahy nebo Brandýsa nad La-
bem. V záznamu hornopočernické kro-
niky je takovým žákem jmenován Václav 
Prokop z usedlosti Suchánkovské, který 
roku 1601 byl dán na učení ke sv. Pavlu 
do Prahy. Roku 1610 byl sirotek po Janu 
Štastném z usedlosti Kautských dán 
na učení do Brandýsa nad Labem.

Školství až do roku 1869 náleželo pod 
pravomoc církevní a vikář byl jako 
dnešní školní inspektor. Obě školy v na-
šich původních obcích zřízené, patřící 
územně do kraje Kouřimského, spadaly 
pod pravomoc knížecí arcibiskupské 
konzistoře v Praze. Vydáním říšských 
zákonů o školách obecných v roce 1869 
převzal v celé Rakousko-Uherské říši 
správu škol stát. Řízením bylo pově-
řeno Ministerstvo vyučování ve Víd-
ni a v každé zemi mu byla podřízena 
ustavená Zemská školní rada. Jejími 
členy byli zemští inspektoři dohlížející 
na školy v celé zemi. Na úrovni okresů 
byly zřízeny okresní školní rady a jejich 
předsedou byl c. k. okresní hejtman. 
Dohled nad školami a učiteli vyko-
nával c. k. okresní školní inspektor. 
V každé obci, kde byla zřízena škola, 
byla zřizována místní školní rada, které 
předsedal starosta obce. Dalšími členy 
byli: správce školy (řídící učitel), místní 
duchovní a podle velikosti obce zvolený 

počet občanů, z nichž jeden vykonával 
funkci školního dohlížitele. Funkční 
období bylo tříleté.

I když návštěva školy byla povinná a sle-
dovaná, tak mnozí rodiče ze zeměděl-
ských hospodářství žádali pro své děti 
úlevy z dochásky, nejčastěji v obdobích 
sklizně pěstovaných plodin. V tom-
to období nebyl také ještě stanoven 
pevně začátek ani konec školního roku. 
Začátek se pohyboval od poloviny září 
do poloviny října a konec býval nejčas-
těji až ve druhé polovině července.

Vyučovací řeč na našich školách byla 
vždy česká. Obsah vyučování se postup-
ná rozvíjel. Tak například před rokem 
1869 se v první třídě (oddělení) vy-
učovalo: počátky náboženství, poznání 
písmen, slabikování, čtení s vykládáním 
náboženství, krasopsaní, počítání s kří-
dou, počítání z hlavy, výřečnost, vyna-
ložení schopností a hodnotily se mravy. 
Ve třídě druhé (druhém oddělení) se 
vyučovalo: náboženství, čtení, krasopis, 
mluvnice, počty, zeměpis, výřečnost, 
vynaložení schopností a hodnotily se 
také mravy. Po roce 1869 ve druhé třídě 
přibyl přírodopis, dějepis a mluvnice 
českoslovanská a čtení se v obou třídách 
vyučovalo s výkladem. Od roku 1871 se 
novými předměty na školách staly: tělo-
cvik, nauka o formách geometrických, 
kreslení, nauka o hospodářství domá-
cím, ženské ruční práce a zpěv.

S rozvojem techniky a poznání se 
v dalších letech dále počet předmětů 
nejen doplňoval a rozšiřoval, ale také 
různě obsahově spojoval, měnil v názvu 
a novými technologiemi a technickými 
prostředky zdokonaloval, což je proces 
trvající i v současnosti.

Ke konci 19. století podle upraveného 
zákona o školách a nákladech na školy 
se staly místní a okresní školní rady 
odpovědné za dostatek prostředků 
na opatřování pomůcek pro vyučované 
předměty, nebo přímo některé pomůcky 
školám darovaly. Tak například Okres-
ní školní rada v Karlíně oběma našim 
školám darovala mapu Evropy. Okresní 
školní inspektor přinesl chvalské škole 
knoflíkové počítadlo. Darován tak byl 
také vycpaný páv a další drobné zpěv-
né ptactvo, soubor nerostů a pro žáky 
různé psací a kreslicí potřeby. V tomto 
čase na obou našich školách byly založe-
ny školní knihovny, jejichž základ byly 
knížky pro děti, zakoupené a darované 
členy místních školních rad, které pra-
videlně přispívaly na pořizování škol-
ních pomůcek. Prostředky byly získává-

ny také z darů od hospodářů a z výtěžků 
pořádaných zábav apod.

Každý rok byly pravidelně za Ra-
kousko-Uherska na školách pořádány 
slavnostní oslavy narozenin, jmenin 
a různých výročí členů panovnické ro-
diny. K těmto příležitostem řídící učitel 
obvykle skládal oslavný proslov a v kos-
tele byla konána slavnostní bohoslužba, 
při níž žáci přednášeli od učitelů složené 
oslavné básně a děkovné písně. Na zá-
věr těchto slavností bývala školní dítka 
obdarována různými dárky opatřenými 
z provedené sbírky k této příležitosti. 
Odměnou dětmi zvlášť vítanou pak bý-
valo udělené volno z vyučování po zbý-
vající část dne.

Slavnostně byly na školách také při-
pomínány i významné svátky církevní 
a náboženské obřady. Zaznamenáno bylo 
například v roce 1880 biřmování pro 
děti obou našich škol, které tehdy vyko-
nal kardinál a pražský arcibiskup Bed-
řich Švarcenberk. Za k této příležitosti 
složenou a školní mládeží přednesenou 
čtyřhlasou kantátu obdržel autor, řídící 
učitel Chvalské školy František Černý, 
od arcibiskupa 25 zlatých císařské měny 
a pochvalný dekret. Peníze rozdal pan 
řídící na památku školním zpěvákům.

Okresní školní rada v některém roce 
stanovila na závěr školního roku konání 
veřejné zkoušky ze všech povinných 
předmětů za účasti školního inspekto-
ra, členů místní školní rady a dalších 
hostů z představenstva obce. Za tím 
účelem byly školní světnice slavnost-
ně vyzdobeny. Zkoušení žáci s větší či 
menší trémou postupně jeden po dru-
hém odpovídali na pokládané otázky. 
Po ukončení byly rozdány závěrečné 
zprávy (vysvědčení).

V roce 1876 byl okresním školním in-
spektorem Josef Vlk. Místní školní radu 
v Horních Počernicích vedl Josef Sůs 
- starosta obce a dalšími členy byli Jan 
Gürke - farář ve Chvalech, Jan Zima - 
řídící učitel, Josef Uzel - školní dohlí-
žitel, Matěj Knytl, Josef Velík a Václav 
Vaněk. Místní školní radu ve Chvalech 
vedl Josef Chytráček - starosta obce 
a dalšími členy byli František Černý - 
řídící učitel, Jan Gürke - farář, Franti-
šek Kupr - školní dohlížitel, František 
Jetel a Antonín Němeček s Josefem 
Rajšnerem z přiškolené obce Svépravice.
O některém dalším dění ze škol opět 
v pokračování.

Ing. Hubert Antes,  
kronikář
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Rádi bychom na těchto stránkách krátce zavzpomínali, kým Jarda 
Měšťan, pro všechny co ho znali ze sportu i mimo něj, byl.

Členem naší hornopočernické party kolem Sokola byl Jarda 
od nepaměti, určitě od školních let. Byl totiž rodilý Počerničák, 
na což byl náležitě hrdý. 

Byl členem volejbalového oddílu, který má v Horních Po-
černicích dlouhou tradici. Volejbalová družstva žen a mužů nás 
úspěšně reprezentovala dříve v krajských a později v pražských 
soutěžích. Ještě do nedávna závodně za oddíl hrál i Jarda.

S nadšením se zúčastňoval nejen vlastního sportu, ale také 
všech činností, které s tím souvisely. Jeho účast na budování sou-
časných sportovišť Sokola, jak vlastní tělocvičny, tak venkovních 
hřišť a v neposlední řadě i nezapomenutelného střediska v Bečko-
vě, byla vždy samozřejmostí. 

Nemálo také pomáhal při výchově mladých adeptů sportu, 
včetně svých potomků.

Spolu s manželkou Helenou byli základem naší party volejbalo-
vých veteránů, ve které bude nyní nenahraditelně chybět.

V poslední době pro nás organizoval krásné cyklistické výlety 
po Čechách i Moravě, z nichž jsme se vždy vraceli nadšeni. 

Navždy nás budou provázet nezapomenutelné chvíle při jeho ky-
taře s úžasným repertoárem písní. Svým úsměvem a smyslem pro 
humor přispíval vždycky a všude k dobré náladě. 

S jeho přispěním se obnovily dnes populární sokolské plesy. 
Přátelská setkání sportovců i nesportovců, která se nemohla obejít 
bez sokolské hymny, kterou Jarda vždy na zahájení předzpívával.

Logickým vyústěním jeho aktivního sportovního a společen-
ského života bylo zvolení do předsednictva Sokola.

To všechno stíhal při svém náročném povolání na železnici, kde 
se postupně vypracoval až na experta, který mezi svými kolegy, 
jako uznání, získal přezdívku „táta Pendolin“.

Ve svých letech byl ještě plný síly. Hrál volejbal, jezdil na kole 
a chodil po horách.

Zůstává tady mezi námi stopa sportovce tělem i duší, dobrého 
člověka a kamaráda. 

A musíme vzít na vědomí, že to prázdné místo, které po Jardovi 
Měšťanovi na hřišti i mimo něj zůstává, se nedá zaplnit.

Tak na Jardu Měšťana vzpomíná 
oddíl volejbalových seniorů TJ Sokol Horní Počernice

ZA JARDOU MĚŠŤANEM
Pro nás smrtelníky nepochopitelným řízením osudu nám 
odešel náš spoluhráč, muzikant, cyklista, tanečník a hlavně 
dobrý a veselý kamarád Jarda Měšťan.

SPORT

BAZÉNOVÁ SENZACE

BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN 

VODA NIKDY NEZEZELENÁ 

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

INZERCE

http://WWW.GREENLION.CZ
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MČ Praha 20, ročník 69, březen 2021 
(vychází měsíčně, kromě letních 
prázdnin). Periodický tisk územní-
ho samo správného celku. Náklad 
6 400 ks.

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

Kácení a řez rizikových stromů. 
Tel.: 606 527 091  

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize.
775 132 921

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

Koupím byt 728 128 732,
RK nevolat.

Prodám byt 2+kk v Horních 
Počernicích,OV, po celkové rekonstrukci.
Telefon: 723 588 451

Nabízím pronájem 
garáže na motocykl.
Tel: 608 250 960 

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

JT vlasy – KADEŘNICTVÍ – dámské, 
pánské, dětské, prosím volejte  
na tel: 777 052 216, pokud budete mít
dotaz na veškeré stříhání a barvení. 

Přijmeme asistentku obchodu a výroby
na částečný i trvalý pracovní poměr,
Horní Počernice, pracovní doba 
podle potřeby. Nákup a prodej zboží 
po internetu a osobní prezentace
našich výrobků na výstavách.
CV zašlete na: greenlion@c-mail.cz

Doučování a výuka Aj a Čj, možné také 
u vás doma v časech dle domluvy.
tel : 725 057 104

Tepelné čerpadlo, 
předokenní žaluzie 
z J a Z, zahrada zajišťující 
soukromí, slepá 
ulice kousek od lesa 
(K Palečku). K dispozici 
od 07/21. 733 691 982  

PRODEJ / PRONÁJEM RD 4(5)+KK

Nízkoenergetický RD 
4 + kk + garáž, 160m2, 
pozemek 512m2. 




