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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

2. 3. – 3. 4.  
Můj svět – obrazy Pavla Koťana

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

4. 3. – 20. 3.
Detektivní týdny na zámku  
aneb pátrej na vlastní pěst!

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

26. 3.
Strašidelná noc na Chvalském zámku – 
myši, pavouci a havěť všeho druhu

 mezi 19. až 22. hodinou

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

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

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

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

5. 3. 
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod. 

7. 3. 
Sousedské posezení s harmonikou

 od 17.00 do 19.00 hod.

19. 3.
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod. 

25. 3. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod.

28. 3.
Příběhy našich sousedů

 od 16.00 hod.

DIVADLO

6. 3.
Ene bene Erbene

 od 15.00 hod.

7. 3.
Obludov

 od 19.30 hod. 

8. 3.
Mimořádná událost

 od 19.30 hod.

10. 3. 
Betlémské světlo

 od 19.30 hod.

11. 3.
Srdce na dlani

 od 10.00 hod.

12. 3. 
Tajemství staré bambitky 2

 od 17.00 hod.

15. 3. 
Betlémské světlo

 od 19.30 hod.

20. 3. 
Myši patří do nebe

 od 15.00 hod. a od 17.00 hod.

21. 3.
Stará láska nerezaví

 od 19.30 hod.

22. 3. 
*Kráska a zvíře – benefiční představení

 od 18.00 hod.

24. 3. 
V létě ti řeknu, jak se mám

 od 19.30 hod.

26. 3. 
*Improkrimi SEVER

 od 19.30 hod.

27. 3.
Až na dno mamuta

 od 15.00 hod.

28. 3.
Když se zhasne

 od 19.30 hod.

29. 3.
Poslední závod

 od 19.30 hod.

30. 3.
Veronika Benoni

 od 18.00 hod.

31. 3.
Známí neznámí

 od 19.30 hod.

DDM

26. 3. 
Dílna šití na téma Velikonoce

 od 10.00 do 14.00 hod.

26. 3.
Papírová dílna

 od 14. 00 hod.

MUMRAJ

21. 3.
Hravá herna
Hrátky s Montessori

 od 10.00 do 12.00 hod.

21. 3. – 12. 4.
Velikonoční tvoření pro seniory

22. 3.
Velikonoční zajíc

 od 18.00 do 19.30 hod.

25. a 26. 3.
Létající workshopy pro děti i dospělé 

 25. 3. od 17.00 do 19.15 hod.
 26. 3. od 9.30 do 12.00 hod.

27. 3.
Tátové a děti spolu – Pěšky za pokladem 

 od 10.00 do 16.00 hod.

ZUŠ

8. 3.
IV. hudební večer - tradiční koncert žáků 
ZUŠ - Chvalský zámek

 od 18.00 hod.

25. 3.
Koncert žáků klavírní třídy Martiny  
Hudáčekové - sál ZUŠ 

 od 17.00 hod.
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

konečně je to tady. V pondělí 21. břez-
na oficiálně začne letošní jaro. Majitelé 
zahrádek se už určitě nemůžou dočkat, 
až zahájí předjarní a jarní práce na svých 
pozemcích. Tak jako každý rok jistě na-
jdou spoustu inspirace například v našem 
hornopočernickém Zahradním centru. 
Čekají tam na vás sazenice, osiva, hnojiva, 
dekorace, ale i třeba domečky pro hmyz 
a jiné užitečné tvory a mnoho dalších 
inspirativních lákadel.

Stoupající teplota a prodlužující se dny 
lákají také na procházky nebo vyjížďky 
na kole. V Horních Počernicích máme tu 

obrovskou výhodu, že z Xaverovského háje 
lze dojít až do Klánovic či do Úval a strá-
vit tak v přírodě dlouhé hodiny. Není nad 
to vyčistit si hlavu a po dlouhé zimě opět 
načerpat psychické síly a tolik potřebný 
vitamin D. Možností, jak aktivně strávit 
volný čas, se u nás opravdu nabízí celá 
řada.

A kdyby se jaru náhodou letos nechtělo 
přijít, vzpomeňme, že březen tradičně 
býval měsícem knihy. S dobrou knihou 
a hrnkem čaje se dá příjemně přečkat 
i dočasná nepřízeň počasí.

V březnu se slaví také Mezinárodní den 
žen. Vím, že minulý režim tento svátek 
hodně zprofanoval, přesto si myslím, 

že si naše maminky, babičky i manžel-
ky 8. března květinu zaslouží. Ostatně 
i v řadě firem je dnes už běžné obdarovat 
při této příležitosti ženy aspoň symbolic-
kou kytičkou a udělat jim radost. 

Když už jsme u mezinárodních dnů, 
na závěr se zmíním o jednom, který mě 
vždy pobaví. Mám na mysli Mezinárod-
ní den omylů v kalendáři, který připadá 
na neexistující 30. únor, a tak se slaví 
první březnový den. Pro ty z vás, kteří 
vydrželi Suchý únor, to možná bude dobrá 
příležitost otevřít si po delší době láhev 
dobrého vína a těšit se na jaro. 

Přeji vám příjemné březnové dny!

AKTUALITY

BEZBARIÉROVÉ 
DVEŘE
V budově Úřadu naší městské části 
v Jívanské ulici došlo k výměně dveří 
u bočního vchodu, takže nyní plynule 
navazují na bezbariérovou rampu. 
A jelikož nemají madlo ani kliku, 
odpadá navíc nutnost neustálého 
dezinfikování. 

Petr Měšťan, starosta

NOLČŮV PARK  
MÁ NOVÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ!
Hned začátkem roku 2022 bylo do Nolčo-
va parku instalováno nové veřejné osvět-
lení. Možná vás při procházce napadne, že 
se to moc nepovedlo – že lampy, a přede-
vším zemní svítidla nejsou umístěny tak, 
aby to dávalo smysl. Ve skutečnosti to má 
dobrý důvod – osvětlení přibylo přesně 
tam, kde má být podle projektové doku-
mentace na rekonstrukci parku.

V polovině ledna byla zdárně dokončena oprava střechy našeho divadla

DŘÍVE

DNES
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ZMĚNA VE VEDENÍ RADNICE

Dne 21. 2. 2022 rezignovala na svou pozici místostarostky paní 
Eva Alexová. Ve funkci zastupitelky městské části nadále zůstává.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada MČ přijala do rozpočtu MČ finanční prostředky z doplatku 
podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení ve výši 2 219,4 tis. Kč.

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na zhodnocení volných 
finančních prostředků s vybranou bankovní institucí (KB, a. s.).

DOTACE

Rada MČ schválila požadavky na dotace z investiční rezervy pro 
městské části hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 
na rok 2022 v celkové výši 68 mil. Kč na výstavbu tělocvičny v ulici 
Jívanská, výkup pozemků pro rozšíření DPS a obnovu Nolčova 
parku a parku Chvaly.

DARY

Poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel Horní 
Počernice, z. s.

Rada MČ souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 
60 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na akci VETERAN PÁR-
TY 2022 pořádanou spolkem Klub historických vozidel Horní 
Počernice, z. s., a převzetí záštity pana starosty nad akcí (jeho výši 
bude muset ještě odsouhlasit Zastupitelstvo MČ Praha 20).

Poskytnutí finančního daru Handicap centrum Srdce, o. p. s.

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru Handicap centrum 
Srdce, o. p. s., ve výši 20 000 Kč na úhradu části nákladů spojených 
s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení Handi-
cap centrum Srdce, o. p. s.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Rada MČ schválila omezení provozu MŠ v červenci 2022 - pro-
voz zajistí v období 1. 7. 2022 - 15. 7. 2022 MŠ Chodovická 1900 
a v období 18. 7. 2022 - 29. 7. 2022 ZŠ a MŠ Spojenců (ve všech 
MŠ zřizovaných MČ bude v měsíci srpnu 2022 provoz přerušen 
z důvodu oprav, rekonstrukcí a údržby).

 
Rada MČ neschválila uzavření dohody o vytvoření společného 
školského obvodu spádové školy mezi MČ Praha 20 a obcí Sluštice 
pro zajištění povinné školní docházky dětem s místem trvalého 
pobytu v obci Sluštice, a to z důvodu nedostatečné volné kapacity 
v základních školách, které MČ Praha 20 zřizuje.
 
Rada MČ vzala na vědomí záměr na změnu obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb., 
hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol 
s tím, že nemá požadavky na změnu.
 
Rada MČ čerpání finančních prostředků z fondu investic Fa-
kultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 
2250, ve výši 40 898 Kč vč. DPH na pořízení základního výdejního 
terminálu Klasik pro školní jídelnu, vč. montáže a dopravy.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Rada MČ schválila aktualizaci Pravidel pro uzavírání smluv o vý-
půjčce zařízení tísňové péče.

MAJETEK

Rada MČ schválila odpisové plány na rok 2022 pro příspěvkové 
organizace zřizované MČ.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
 
Rada MČ souhlasila se směnou obecního pozemku parc. č. 1597/4 
za pozemek parc. č. 1596/5, oddělený od pozemku parc. č. 1596/2, 
o výměře 176 m2, v soukromém vlastnictví s doplatkem ve pro-
spěch MČ ve výši 366 120 Kč, tj. za cenu 6 780 Kč/m2 (právní jed-
nání musí ještě schválit Zastupitelstvo MČ Praha 20); s umístě-
ním stavby Novostavba rodinného domu Horní Počernice na p. č. 
543/2 v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. M. 
V. v červenci 2021; s umístěním stavby Novostavba rodinného 
domu Horní Počernice na p. č. 4048/2 Horní Počernice, v rozsahu 
projektové dokumentace vypracované Atrium, s. r. o., v září 2021; 
s ukončením Smlouvy o výpůjčce ze dne 6. 12. 2019 s Klubem 
historických vozidel Horní Počernice, z. s., dohodou ke dni 31. 1. 
2022; pronájmem 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. 
p. 868 (Sklenářství) spolku Klub českých turistů, oblast Praha, 
na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022, jako klubovou 
místnost; se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 4320/1 
o výměře cca 55 m2 na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022, 
společnosti HONEST FOOD, s. r. o., za účelem provozování 
pojízdného stánku s občerstvením; výpůjčku části pozemků parc. 
č. 1990, parc. č. a  parc. č. 1991, parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 
Chvalskému zámku, p. o., na dobu určitou 26. 2. 2022 za účelem 

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY



4 | 5

pořádání akce Masopustní průvod aneb z Divadla až na Chvalský 
zámek, se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3386/70 odděle-
ného od obecního pozemku parc. č. 3386/63 a pozemku parc. 
č. 4254/20 odděleného od pozemku parc. č. 4254/1 soukromému 
vlastníkovi za celkovou kupní cenu 1 335. 000 Kč, tj. za cenu 5 000 
Kč/m2; s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Na Svě-
cence, náhrada V.V. 1kV za kNN“ v rozsahu projektové dokumen-
tace vypracované JEZL-ELEKTRO, s. r. o., z 02/2021, pro spol. 
PREdistribuce, a. s.
 
Rada MČ nesouhlasila s umístěním stavby „Praha 20 – Horní 
Počernice, Stoliňská, p. č. 4437, kNN“ a p. č. 4444/1 v rozsahu 
projektové dokumentace z 06/2021, spol. PREdistribuce, a. s.
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby Sekání travnatých porostů na území 
Horních Počernic pro rok 2022; uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě 
o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele se společ-
ností FCC Česká republika, s. r. o.

Rada MČ informovala, že od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 pořádá 
na celém území MČ akci ODPADKY PATŘÍ DO KOŠE, NE 
DO PŘÍRODY! V rámci této akce, budou na území Horních 
Počernic poskytnuty igelitové pytle a pracovní rukavice.

Rada MČ schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace DOT/54/11/021290/2021 na provoz sběrného dvora v ulici 
Chvalkovická.

DOPRAVA

Rada MČ vzala na vědomí, že během realizace záměru Optima-
lizace trati Vysočany (včetně) - Mstětice (mimo) dojde k uzavír-
kám a úpravám provozu na pozemních komunikacích a současně 
vyjádřila nesouhlas s navrženými úpravami provozu na pozemních 

komunikacích s ohledem na současná 
dopravní omezení na území Horních 
Počernic v důsledku neexistující 
koordinace probíhajících dopravních 
staveb na území Horních Počernic 
(viz podjezd Bystrá, most Božanov-
ská, rekonstrukce mostu přes Chlu-
meckou, podjezdy Ve Žlíbku a Bártlova).

Rada MČ vyloučila dodavatele CityTraffic, s. r. o., z účas-
ti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby Dokumentace pro územní řízení – Severovýchodní 
pražská cyklomagistrála - trasa vedoucí přes katastr obce Hor-
ní Počernice – I. etapa na základě doporučení výběrové komise 
z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů 
a schválila zadání uvedené veřejné zakázky společnosti ND-
CON, s. r. o., za nabídkovou cenu 1 160 000 Kč bez DPH  
(1 403 600 Kč včetně DPH).

Rada MČ vzala na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení 
k záměru D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 2,8, vpravo 
a mimo jiné trvá na tom, aby byl záměr posuzován v procesu EIA, 
protože bude mít významný vliv na životní prostředí Horních 
Počernic.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Tisk 
periodika Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernic-
ký zpravodaj se společností Triangl, a. s., za nabídkovou cenu 
605 920 Kč bez DPH (666 512 Kč včetně DPH).

Rada MČ vzala na vědomí návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se 
zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v ener-
getických odvětvích s tím, že k návrhu nemá připomínky.

Rada MČ 20

AKTUALITY

CO ZNAMENÁ DEKLARACE PODMÍNEK 
ROZVOJE MČ PRAHA 20?
Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20 (dále jen Deklarace) vznikla 
jako reakce na problém naformulovaný v rámci Fóra Zdravé městské 
části konaného v roce 2014. A to na problém negativních vlivů, které 
může přinést nová zástavba v rozvojových plochách zástavby stávající.

Šlo o sestavení několika pravidel, podle 
kterých by měly orgány samosprávy MČ 
Praha 20 postupovat jednak při posu-
zování územně plánovací dokumentace 
a jejích změn (první část Deklarace) 
a jednak při posuzování konkrétních 
záměrů (druhá část Deklarace) tak, 
aby byly co nejvíce eliminovány možné 
negativní vlivy nové zástavby na zástavbu 
stávající. Typicky vlivy na zdraví a životní 
prostředí (hluk, emise), ale i na technic-
kou a dopravní infrastrukturu a na ob-
čanskou vybavenost sloužící stávající zá-
stavbě. V rovině územního plánování tak 
bylo jako základní a zároveň velice prosté 
opatření zakotveno samotné nerozšiřová-
ní rozvojových ploch, resp. nenavyšování 
jejich kapacit (viz bod 1 a 2 Deklarace). 

Je třeba konstatovat, že Deklarace nemá 
charakter závazného předpisu. Jak již je 
zmíněno výše, jde o prohlášení určitých 
pravidel pro postoje samosprávy MČ 
Praha 20 při projednávání územně pláno-
vací dokumentace, i konkrétních záměrů 
v rozvojových územích. Deklarace byla 
schválena v roce 2015 Zastupitelstvem 
MČ Praha 20. Jde tedy o více než 6 let 
starý dokument, který od té doby nebyl 
aktualizován či znovu posouzen s ohle-
dem na jeho relevantnost pro území 
Horních Počernic současné doby. Je tře-
ba také připomenout, že je to dokument 
určený pro rozvojová území, tedy že se 
netýká celého území MČ Praha 20.

Obecně i pravidla vtělená do prosté 
Deklarace, tedy prohlášení, mají být 

respektována. Nicméně může nastat 
situace, kdy přínosy pro MČ Praha 20 
budou takové, že je na místě přistoupit 
k výjimečnému řešení, jakémusi přípust-
nému vybočení z nastavených pravidel. 
Samozřejmě za předpokladu, že stěžej-
ní idea Deklarace bude i přes takovou 
výjimku naplněna. Tedy že záměr nebo 
změna územně plánovací dokumenta-
ce nepřinese významné negativní vlivy 
na stávající zástavbu, resp. v ideálním 
případě pomůže některé negativní vlivy 
novější zástavby odstranit. To by mohl 
být případ právě Xaverova.

A jelikož samotná Deklarace byla 
schvalována zastupitelstvem, je v působ-
nosti pouze zastupitelstva tento doku-
ment změnit nebo souhlasit s případným 
odchýlením od jeho pravidel.

Petr Měšťan, 
starosta
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V pátek 25. 3. od 8.00 do 14.00 
hod. bude prováděno blokové 
čištění sídliště I. Mezilesí 
a sídliště II. Lhotská včetně 
přilehlých ulic - Libošovická, 
Běchorská.
 

V pátek 1. 4. od 8.00 do 14.00 
hod. bude prováděno blokové 
čištění sídliště III. Pavlišovská, 
U Jeslí, Ruprechtická, 
Ratibořická, Komárovská 
a Chodovická. 

 
Ostatní komunikace budou čištěny 
v jarních měsících dle klimatických 
podmínek. Všechny čištěné úseky budou 
označeny dopravními značkami. Žádáme 
majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli 
k zajištění řádného úklidu komunikací 
přeparkováním svých vozidel. 

Děkujeme.
Vojtěch Šimáček, 

Odbor místního hospodářství

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ  
KOMUNIKACÍ

 

 

Ukliďme si Počernice 

2. dubna 2022 
 

Sejdeme se u podchodu dálnice D11, ul. 
Dobrošovská v 9.00 hodin. 

 
Pytle zajištěny, 

nezapomeňte na 
 pevnou obuv a rukavice! 

Jana Hájková 
603 420 409 

INZERCE

ODBORY
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HORNOPOČERNICKÉ MOSTY
V lednovém čísle Hornopo-
černického zpravodaje jste 
si mohli přečíst souhrnnou 
informaci o plánovaných  
rekonstrukcích mostů 
na území naší městské části. 
Dnes se soustředíme na  
výměnu mostů na železniční 
trati v rámci stavby „Optima-
lizace trati Vysočany 
(včetně) – Mstětice (mimo)“.

Bártlova umožněn průchod pro pěší, vy-
jma prvních 7 dnů (tj. od 21. 3. do 27. 3. 
2022), kdy bude probíhat demolice mostu. 
Od 21. 3. do 27. 3. 2022 bude zajištěn 
průchod pro pěší přes propustek pod 
železniční tratí ve Vidonické ulici. 

Autobusová zastávka Čertousy bude 
v jednom směru přesunuta ke křižovatce 
ulic Bártlova a Za Čertousy a ve druhém 
do ulice U Županských. 

PROPUSTEK POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ 
VIDONICKÁ/CIRKUSOVÁ
Rekonstrukce propustku pod železnič-
ní tratí ve Vidonické ulici započne až 
po 27. 3. 2022, kdy bude obnoven prů-
chod pro pěší pod mostem Bártlova. Až 
do ukončení rekonstrukce nebude možné 
propustkem procházet ani jezdit na kole. 

MOST NAD KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU
Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním 
mostem bude zcela uzavřena po dobu de-
molice mostu od 29. 3. do 4. 4. 2022. Poté 
bude po dobu 21 dnů (do 26. 4. 2022) 
umožněn jednosměrný kyvadlový provoz 
řízený světelnou signalizací. 

Od 27. 4. 2022 bude následovat kom-
pletní uzavírka do 20. 6. 2022.

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD LUKAVECKÁ

V rámci stavby „Optimalizace trati Vy-
sočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude 
též kompletně zrekonstruován železniční 
přejezd v Lukavecké ulici. Občané se 
budou muset připravit na zvýšený provoz 
vozidel stavby. 

OŽPD

Nový železniční most nad ulicí Ve Žlíbku bude mít stejnou podjezdnou výšku jako most stávající, 
ale bude dostatečně široký, aby pod ním mohla vést smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

místa Místo přistavení březen duben květen červen

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

BIO 24. 4. VOK 5. 6.

VOK 6. 3. VOK 10. 4. VOK 8. 5. VOK 19. 6.

2. místo
Ratibořická
u odbočky k DDM a ZUŠ VOK 6. 3. VOK 10. 4 VOK 8. 5. VOK 12. 6.

3. místo
křižovatky Jeřická
Chvalkovická

BIO 10. 4.

VOK 3. 4. VOK 15. 5.

VOK 20. 3. VOK 24. 4. VOK 22. 5. VOK 12. 6.

4. místo Křovinovo nám.

BIO 10. 4.

VOK 3. 4. VOK 15. 5. VOK 5. 6.

VOK 20. 3. VOK 24. 4. VOK 22. 5. VOK 19. 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)

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ VOK A BIO NA  1. POL. 2022

MOST NAD KOMUNIKACÍ BÁRTLOVA
Podjezd pod mostem Bártlova bude 
uzavřen od 21. 3. do 13. 6. 2022. Po dobu 
rekonstrukce mostu bude pod mostem 

ODBORY
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INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH  
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápisy do mateřských škol a základních škol proběhnou v souladu 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 soula-
du s právními předpisy a uskuteční se 
v období od 2. května 2022 do 16. května 
2022. Konkrétní termín zápisu k před-
školnímu vzdělávání stanoví ředitelka 
školy, a to v souladu s §34 odst. 2 školské-
ho zákona. 

Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, do zahájení povinné školní 
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání 
povinné (pro školní rok 2022/2023 budou 
zapisovány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 
pátý rok věku).  

ZÁPISY K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
Zápisy do ZŠ proběhnou v souladu 
s právními předpisy a uskuteční se dle 
§ 36 odst. 4 školského zákona v období 
od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2022. 
Konkrétní termín zápisu do prvního 
ročníku základního vzdělávání stanoví ře-
ditel/-ka školy, a to v souladu s §46 odst. 
1 školského zákona.
 
Informace o stanoveném konkrétním 
termínu a instrukce k organizaci zápi-
sů 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 
zákonného zástupce), kritéria přijímání 
a kontakty budou v návaznosti na poky-
ny MŠMT včas zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých mateřských a zá-
kladních škol. 

Obdobně tak bude postupováno v pří-
padě dnů otevřených dveří ve zřizovaných 
mateřských a základních školách, a to 
v závislosti na aktuálním vývoji epide-
miologické situace v ČR, kdy veškeré 
informace budou opět včas dostupné 
na webových stránkách a v případě zájmu 
bude možné školu či školku kontaktovat 
též písemně či telefonicky.

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 – 
Spojenců 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, Chodovická 2250 
http://www.fzschodovicka.cz/

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

KONTAKT NA MATEŘSKOU ŠKOLU 
A ZÁKLADNÍ ŠKOLU, PRAHA 9,  
BÁRTLOVA 83
Škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

▪  Mateřská škola a Základní škola,  
Praha 9, Bártlova 83 
https://www.skolabartlova.cz/

Helena Víchová,  
Odbor sociálních věcí a školství

ODBORY

DOČASNÁ 
AUTOBUSOVÁ 
ZASTÁVKA 
VÁCLAVA 
ŠPAČKA V ULICI 
VE ŽLÍBKU
Vážení občané, 

od 11. 2. 2022 bude až do kolaudace 
nového mostu Božanovská provo-
zována dočasná autobusová zastávka 
Václava Špačka, která zlepší doprav-
ní obslužnost této části Horních 
Počernic. 

V zastávce budou zastavovat auto-
busy linek 209 a 221. 

OŽPD 
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Posláním pečovatelské služby je poskytovat 
pomoc osobám, nebo rodinám s dětmi, které se 
z důvodu věku nebo zdravotního postižení ocitly 
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc 
jiné osoby. Nabízíme každému našemu uživateli 
individuálně sestavený komplex služeb, který je 
poskytován v domácnosti uživatele, nebo v jeho 
sociálním prostředí.

Mezi nejvíce využívané úkony patří 
poskytnutí stravy. Tento úkon zahrnu-
je dovoz hotového jídla, pomoc s jeho 
podáním, ohřátí vlastního připraveného 
jídla, příprava snídaně a svačin, uvaření 
a podání čaje nebo kávy a podobně. Často 
se využívá také úkon pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, kdy je možné žádat 
zajištění nákupů, vyzvednutí léků v lé-
kárnách, vyžehlení a vyprání prádla nebo 
pomoc s menším úklidem. V poslední 
době roste také zájem o úkon pomoc 
s osobní hygienou, kdy se poskytuje 
podle schopností a možností uživatele 
koupel ve vaně, sprchování, případně mytí 
na lůžku (v tomto případě je ale nutné, 
aby byla ze strany uživatele zajištěna polo-
hovací postel). Velmi žádaný je také úkon 
doprovázení, tedy zajištění doprovodu 
uživatele dle jeho osobní potřeby k lékaři, 
na úřady, do banky, na poštu atd.  

K poskytování služby přistupujeme 
s vědomím, že každý z nás je jedinečná 
osobnost a každý tedy potřebuje trochu 
jinou formu pomoci. Považujeme za dů-
ležité vědět, zda jsou naši uživatelé se 
službou spokojeni, co funguje dobře a co 
by bylo potřeba případně změnit. Z to-
hoto důvodu byl koncem roku 2021 mezi 
našimi občany, kteří využívají Pečovatel-
skou službu Městské části

Praha 20, proveden tradiční dotazní-
kový průzkum. Zaměřil se na zjištění 
spokojenosti s poskytovanými službami 
a jejich kvalitou. Děkujeme všem, kteří 

nám věnovali část svého času a průzkumu 
se zúčastnili. 

Průzkum přinesl řadu pozitivních 
informací, které se pro nás staly další mo-
tivací v oblasti poskytování pečovatelské 
služby. V oblasti kvality práce našich za-
městnanců bylo zjištěno, že jsou uživatelé 
služby velmi spokojení, velmi pozitivně 
hodnotí přístup našich zaměstnanců 
a jejich chování k nim, stejně tak vysoce 
hodnotí kvalitu a spolehlivost služby. Uživa-
tele jsme požádali, aby službu a naše zaměst-
nance ohodnotili vlastními slovy.  Z velkého 
množství příjemných hodnocení vybíráme 
například tyto: jsou vstřícní, empatičtí, 
slušní, milí a ochotní. Naše zaměstnance 
tato slova ocenění velmi potěšila. Další 
dobrou zprávou, která vyplynula z do-
tazníkového průzkumu, bylo zjištění, že 
většina našich uživatelů by naši službu 
svým známým a přátelům doporučila. 
Samozřejmě jsme obdrželi také podněty 
ke zlepšení poskytování naší služby, na-
příklad v oblasti dodávaných obědů. Naše 
služba obědy nepřipravuje, ale nakupuje 
od firmy GZD, s. r. o. Vaše připomínky se 
snažíme okamžitě po jejich obdržení řešit 
přímo s dodavateli obědů a vždy žádáme 
o nápravu kritizovaného stavu.

Další podnět vyplynul ze zjištění, že ně-
kteří z uživatelů uvedli, že by si v případě 
potřeby kontaktovat službu nebyli jisti 
na koho se obrátit. Tuto informaci pova-
žujeme za velmi důležitou, a proto níže 
uvádíme dostupné kontakty na Pečovatel-
skou službu Městské části Praha 20: 

koordinátorka a vedoucí pečovatelské 
služby: Mgr. Olga Švrčulová, telefon: 
724 829 333, e-mail:  
olga_svrculova@pocernice.cz; 

vedoucí Odboru sociálních věcí  
a školství: Ing. Monika Brzkovská,  
telefon: 604 554 194, e-mail  
monika_brzkovska@pocernice.cz.

Adresa pro písemný kontakt: 
Městská část Praha 20, Úřad městské čás-
ti Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 
9 - Horní Počernice. 

Schránky důvěry pečovatelské služby se 
nachází u vchodu do budovy Úřadu MČ 
Praha 20, Jívanská 635 a u Domu s pečo-
vatelskou službou, Třebešovská 17.

Závěrem bychom za naši službu chtěli po-
děkovat všem uživatelům a jejich rodinám 
za skvělou spolupráci, pochopení a pod-
poru v posledních dvou pandemických 
letech, kdy jsme všichni byli nuceni při-
způsobovat se mnoha nenadálým změnám 
a přísným opatřením. 

Poděkování patří i mé kolegyni Heleně 
Hamplové z odboru za pomoc se zpraco-
váním dotazníkového průzkumu a sepsá-
ním tohoto článku.

Olga Švrčulová, 
vedoucí oddělení pečovatelské služby

ODBORY

POTŘEBUJETE PRÁVNÍKA?  
PRAHA 20 NABÍZÍ BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Občané Městské části Praha 20, 
kteří se ocitnou v tíživé finanční 
situaci, a proto nemohou řešit 
problémy rodinné, bytové 
nebo finanční prostřednictvím 
advokáta, mohou využít 
bezplatné právní poradny.

Služba je poskytována v prostorech Kulturně komunitního centra v budově Místní 
veřejné knihovny, a to v úterý od 13.00 do 17.00 hod. po předchozí telefonické domluvě 
na telefonním čísle: 702 050 758, Mgr. Jiří Arnošt.

V rámci základního bezplatného právního poradenství občan obdrží radu jak postu-
povat, vzor smlouvy či podání. Poradna není určena pro občany, kteří finanční pro-
středky na právní zastoupení mají.

Monika Brzkovská, 
vedoucí Odboru sociálních věcí a školství

SLUŽBA PRO NAŠE SENIORY
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Z důvodu zhoršené epidemiologické situa-
ce dočasně pozastavujeme osobní gratu-
lace seniorům a společné vítání občánků. 
Přihlášky pro vítání občánků však přijí-
máme i nadále a děti slavnostně přivítáme 
v nejbližším možném termínu. Přihlášku 
naleznete na stránce https://www.pocer-
nice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ 
a můžete ji zaslat na e-mailovou adresu: 
vitani@pocernice.cz. Slavnostní obřad se 

koná v areálu Chvalské tvrze, vítá-
me pouze děti s trvalým pobytem 
v Horních Počernicích. Asi tři 
týdny před vítáním vám zašleme 
pozvánku, kde bude uveřejněno 
přesné datum a hodina konání 
obřadu. 

Martina Krátká,
Odbor živnostenský  

a občanskosprávních agend

Barcal  Jaroslav
Barčák  Miroslav
Brychta  Jaroslav
Brychtová  Alena
Bubeníček  Jaromír
Czitalová  Lenka
Čížková Marcela
Denková  Vlasta
Dubská Eliška
Dvořáková  Ingrid
Faltýn  Jiří
Hromadová  Jaroslava
Chlad  Karel
Chromý Vladimír
Jamborová  Jiřina
Janda  Zdeněk
Jelínková  Věra
Jůnová  Jaroslava
Kadlc  František
Klabečková  Jana
Kolář  Josef
Kopáčová  Jaroslava
Kopecký  Karel
Kost  Oldřich
Koštel  Jaromír
Krajča  Pavel

Král  Petr
Kubíčková  Marta
Kulová  Libuše
Lagronová  Jiřina
Ledererová  Hana
Marečková  Zdeňka
Matušů  Alena
Mikšík  Jiří
Mouchová  Miluše
Ničová  Marie
Novák  Miroslav
Oberleitnerová  Jarmila
Pavelka  František
Peterová  Milada
Petrouš Jaroslav
Petříková  Iva
Pína  Petr
Pobudová  Květa
Podzimková  Drahomíra
Pochmanová  Libuše
Poláčková  Irena
Polák  Václav
Procházka  Jiří
Prošková  Libuše
Přibíková  Libuše
Půček  Jiří
Rolečková  Hana

Rombaldová  Věra
Semerád  Jan
Silverio  Ivan
Siostřonek  Jiří
Spilková  Tamara
Sůva  Jaroslav
Sýkora  Jiří
Šrytr  Jiří
Šulc  Ladislav
Tomášková  Alice
Václavíková  Marta
Vaněk  Slavoj
Veverka  Miroslav
Vojtěchová  Zdenka
Volfová  Růžena
Volianský  Alexandr
Vošterová  Vlasta
Votavová  Marie
Votrubcová  Anna
Vrběcká  Anna
Waraus  Pavel
Wiedenová  Marie

BLAHOPŘEJEME:

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

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

INFORMACE PRO JUBILANTY

ÚTERÝ 1. BŘEZNA 
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Srdce na dlani, Divadlo Horní Počernice 
- poskytujeme příspěvek na vstupné, je 
nutné se před začátkem představení nahlásit 
u H. Duškové, která následně zakoupí 
vstupenky, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 2. BŘEZNA 
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Přednáška M. Švandrlíkové – Městská policie 
hl. m. Prahy - infarkt, mrtvice, mdloba, 
melanom, začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 7. BŘEZNA 
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola
Začátek v 17.00 hod.

STŘEDA 9. BŘEZNA
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

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

STŘEDA 23. BŘEZNA 
KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 30. BŘEZNA 
CHVALSKÝ ZÁMEK II. P.
Výroční členská schůze, účast všech  
členů nutná!
Začátek ve 14.00 hod.

Uvedené akce proběhnou, pokud epidem. 
situace dovolí.

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

CVIČENÍ V BAZÉNU 
každé pondělí od 11.15 do 12.15 hod.
Sraz u pokladny v 11.00 hod.

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

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru  

živnostenského  
a občanskosprávních agend

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE
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ROZHOVOR

Richard Stára se v komunální politice pohybuje již 
12 let. Důvodem pro vstup bylo, že se chtěl podílet 
na rozvoji a chodu městské části, kde se narodil, žije 
a podniká. V dnešní době je již pamětníkem a dokáže 
porovnat, jak se v průběhu času Horní Počernice měnily.  

neklade otázku, jak bych se zachoval, 
kdybych zastával starostovskou funkci v té 
době osobně? Nejhorší je, když vzniknou 
dva nesmiřitelné tábory, kdy nikdo nechce 
uhnout ze své „pravdy“. Je to podobné jako 
s očkováním. Všichni vidíme, jak se velká 
část společnosti rozdělila na dvě skupiny 
a odmítá vyslechnout jakýkoliv jiný názor 
a hned jde do útoku.

Měli bychom si všichni uvědomit, že 
tady všichni bydlíme a mělo by nám jít 
o to, aby se nám zde žilo dobře. Myslím si, 
že by lidé měli zapomenout na staré sváry 
a křivdy, které je vysilují a místo toho se 
spojili nad nějakou dobrou myšlenkou, 
která pomůže městské části. Každý může 
mít různý názor, ale v tom je právě ta 
demokracie, že se musíme umět dohod-
nout na nějaké schůdné cestě, která povede 
k cíli. A pokud jsou témata, na kterých 
se dohodnout nemůžeme, odsuňme je 
na pozdější čas a začněme pracovat na tom, 
na čem se dohodnout můžeme. Jedna 
z věcí, která se teď například podařila, je, 
že se schválil rozpočet a to jak koalicí, tak 
i částí opozice. Vždy to bylo bohužel tak, 
že opozice byla proti či se zdržela.

Co byl vůbec Váš prvotní důvod, proč 
do politiky vstoupit? Bylo něco, co Vám 
v té době vadilo, co jste chtěl změnit, 
nebo jste chtěl být součástí dění v naší 
městské části? 

Od prvopočátku těch devadesátých let 
až do roku 2010, kdy jsem prvně vstoupil 
do komunální politiky, vyhrávala u nás 
ODS, ale nikdy se podle mě nechovala 
papalášsky a vždy se byli schopni v zastupi-
telstvu domluvit. Po roce 2010 se ta situace 
nějak napjala vůči bývalému starostovi 
Liškovi, což jsem do dnešní doby vlastně 
nezjistil, proč tomu tak bylo. Najednou 
byli všichni proti Liškovi. Dnes když 
vidíte, kolik bylo vynaloženo zbytečného 
úsilí, kdy se podávala trestní oznámení jak 
na běžícím páse, ať to byl Sokol, fotbalové 
hřiště, … Kdyby se Ivan Liška jako tehdejší 

starosta nedokázal domluvit se soukro-
mými subjekty, aby finančně  podporovaly 
fotbal, tak by tady dnes žádný fotbal ani 
nebyl. V dnešní době už se naštěstí vztahy 
mezi největšími rivaly uklidnily. Ale pa-
chuť zůstala.

Jaké největší problémy vidíte v Horních 
Počernicích?

Hledat podporu i u opozičních partnerů 
není nic špatného, když vím, že oni tomu 
budou nakloněni. Stejně tak jako když 
má opozice myšlenku, která má hlavu 
a patu, proč by ji nemohla prosadit v rámci 
spolupráce s koalicí? Já na tom nevidím nic 
špatného. Ale protože se zde dlouhodobě 
nedokáže koalice s opozicí domluvit, tak 
máme problém s dopravou, máme pro-
blémy s výstavbou. Za posledních 15 let 
se nepostavil pomalu ani jeden byt. Kde 
budou bydlet mladí lidé, kteří v Počer-
nicích jsou a chtějí tu zůstat? Počernice 
mají poměrně velké plochy určené podle 
územního plánu na výstavbu. Trvá mnohdy 
10 až 15 let, než se získá povolení. Dnes se 
na investory a vlastníky pozemků bohu-
žel pohlíží jako na nějaké nepřátele naší 
městský části. Já si myslím, že to tak vůbec 
není, spíše je vždy důležité hledat ve spo-
lupráci pozitivum. Kde vezmeme pozemky 
na cyklostezky, parky, dětská hřiště a další 
veřejnou infrastrukturu? Když nebudeme 
nic stavět, tak se nebudeme rozvíjet.  Když 
se nebudeme modernizovat, tak zůstane-
me jenom takovou obyčejnou „zaprděnou“ 
vesnicí. 

Kdy jste vstoupil do komunální politiky?
Do komunální politiky jsem vstoupil 

v roce 2010. Už od roku 2008 jsem členem 
místní ODS, vždy jsem byl voličem ODS 
a nemám důvod na tom nic měnit. To 
by muselo dojít k nějakému zásadnímu 
zklamání ve velké politice, abych ze strany 
odešel, ale nikam jinam bych určitě nepře-
stupoval. 

Jste spokojený s naší komunální  
politikou?

Na naší komunální scéně moc spokojený 
nejsem. Myslím si, že tady bychom si ne-
měli hrát na velkou politiku. Bohužel se to 
v mnoha případech stávalo a podle toho to 
zde také vypadá.  A to již dlouhé roky. Je 
to rozděleno stejně jako v parlamentu. Co 
řekne koalice, je špatně, co opozice, je také 
špatně. Lidé se nejsou schopni domluvit, 
a to je ten největší problém.

Myslíte, že je z této situace nějaké  
východisko? 

Ano, vždy je přece nějaká možnost. Ať 
je starosta nebo starostka člověk s vizí 
a zároveň schopný komunikovat napříč 
politickým spektrem, potřebuje k tomu 
náležitou podporu. Jde o to, zda i ostatní 
zastupitelé jsou schopni a ochotni takto 
jednat. Je důležité zbavit se přemýšlení 
typu: moje myšlenky a teze jsou tako-
vé, přes to vlak nejede a nebudu nikomu 
ustupovat. Bohužel jsou jedinci, kteří se 
takto chovají. S takovým člověkem se 
nedomluvíte vůbec a jen přemýšlíte, proč 
do té komunální politiky vůbec šel. Víte, 
já jsem dnes už pamětník. Vím, jak to tady 
vypadalo před rokem 1989 a některé názo-
ry, že zde radnice nic v devadesátých letech 
neudělala, si myslím, že jsou špatné. Právě 
v té době plné nadšení a elánu se podařilo 
prosadit spoustu nápadů a z nich usku-
tečnit projekty, které Horním Počernicím 
pomohly. Nejsmutnější na tom je, když to 
kritizují lidé, kteří v té době možná chodili 
ještě do základní školy. Nikdo z nich si 

JE POTŘEBA ZAPOMENOUT  
NA STARÉ KŘIVDY A NAJÍT  
SPOLEČNOU CESTU
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ROZHOVOR

S další výstavbou ale souvisí například 
kanalizace, kdy nyní máme v Počernicích 
stop stav. 
Ano to máte pravdu. Ale je to o tom roz-
voji. Často se občanské spolky vyjadřovaly 
k různým projektům negativně, aniž by si 
uvědomovaly, že třeba modernizaci čistíren 
odpadních vod tímto způsobem úplně 
zablokují, případně úplně zastaví, a to si 
myslím, že je taky špatně. Je to stejné s do-
pravou. Někteří zastupitelé říkají: nestavte 
tady nic, protože tady už takhle máme 
komplikovanou dopravu. Ale zapomenou 
na jednu věc. My jsme městská část, která 
je na východní straně Prahy a všichni ze 
Středočeského kraje, jako Šestajovice, 
Radonice, Zeleneč, Úvaly, nebo Újezd nad 
Lesy, Klánovice… všichni se přes nás řítí 
do Prahy. Dlouhodobě se tady snažíme, 
aby se schválila mimoúrovňová křižovatka 
Beranka. Ta už nyní postoupila skutečně 
do stádia, kdy to vypadá, že se postaví. Jak 
až dalece nám to ulehčí v dopravě, to bude 
záležet na tom, aby uvolnili i třetí pruh 
na Pražském okruhu. Já věřím tomu, že to 
Počernicím pomůže, že to pomůže i těm 
lidem, kteří přes nás jezdí.

Někteří zastupitelé se staví proti Praž-
skému okruhu. My tady okruh máme, 
máme tady dálnice, s tím nic už neudě-
láme. Místo bojování proti věci, která se 
nezmění, je potřeba hledat kladné kom-
penzace a možnosti, které by obyvatelům 
Počernic ulehčily, jako například maximál-
ní protihluková opatření, zlepšení dopravní 
infrastruktury, získání prostředků na in-
vestiční akce. Jako je například výstavba 
tělocvičny. Současný starosta Petr Měšťan 
se o to snaží a myslím si, že se mu to daří, 
ale je to složité a zdlouhavé. Doufejme, že 
s příchodem nového ministra dopravy bude 
lepší i komunikace. Nutno ale říct, že tím, 
že se Praha 20 dlouhodobě stavěla proti 
okruhu, tak má teď horší jednací podmín-
ky na Magistrátu hl. města Prahy i ŘSD. 
Když někomu něco dlouhodobě blokujete, 
tak vám pak samozřejmě není nakloněn.

Ač nadáváme na Pražský okruh, tak 
všichni po něm nakonec jezdíme. To, že 
Počernice jsou takhle špatně napojené, že 
to někdo někdy takhle schválil, s tím nic 
neuděláme, to se stalo ještě před rokem 
1989. 

Další věc ohledně výstavby je Deklarace, 
kterou zde máme a všichni, co jsou proti 
výstavbě, se s ní zaštiťují. Podle mého 
názoru je to protiprávní záležitost, protože 
nejdůležitější dneska v tomto případě je 
územní plán, který určuje, co se kde může 
postavit. Současné vedení se snaží, ale je 
to opět o tom nepřátelství. Sama měst-
ská část má dostatek pozemků určených 
k výstavbě. Jen se s nimi musí naučit 
pracovat a je to opět o té komunikaci mezi 
zastupiteli.  

V Horních Počernicích máme dost 
velkých firem, které zde podnikají. Někdo 
na ně nadává a v minulosti se s nimi 

ani nikdo nebavil. Ale kde vezmeme 
tak potřebné finanční prostředky, které 
pomohou obci i občanům? Je správné 
spolupracovat a snažit si vyjít navzájem 
vstříc. Dnes se možná ani nikdo nezajímá, 
jak takové firmy podporují různé spolky 
na našem území a tím pomáhají k jejich 
udržitelnosti.

Naší společností prostupuje negativita ne-
jen kvůli očkování, pandemii, ale za posled-
ní roky se narušily vztahy mezi lidmi, sou-
sedské vztahy a teď musíme hledat nějaké 
cesty, jak se zase vrátit zpátky k tomu, aby 
Počernice dobře fungovaly na úrovni spol-
kových organizací nebo sousedských vztahů. 
Dříve nám všichni mohli závidět, bohužel 
se vztahy a vazby přetrhaly a je potřeba vše 
urovnat a opět najít společnou řeč.

V poslední době jsou problémy s černý-
mi skládkami. Máme velmi dobře zařízený 
sběrný dvůr, přesto lidé jedou vyhodit 
odpad do lesa, do příkopu. Jsem s bratrem 
spolumajitelem rozsáhlejších pozemků. 
Snažíme se, abychom vše dělali ve spolu-
práci s obcí, tak jak to správně má být, jak 
by se měl chovat každý správný hospodář. 
Například jsme byli upozorněni z místního 
Odboru životního prostředí, že na našich 
pozemcích v Jírenském potoce a v příko-
pu u silnice jsou vyhozené pneumatiky. 
Někdo se trmácel až tady k potoku, aby zde 
odhodil asi 20 pneumatik. Do příkopu to 
neměl daleko a hodil tam stejné množ-
ství. Potok sice jde přes naše pozemky, 
ale není náš, patří Povodí Labe. Příkop 
patří TSK. Upozornil jsem na to a někdo 
skládku uklidil. Nevím, jestli to uklidilo 
místní hospodářství, nebo jestli to uklidilo 
Povodí Labe či TSK. V mnoha případech, 
když se nepořádek objevil přímo na našem 
pozemku, tak jsme ho prostě zlikvidovali. 
Sám jsem dříve likvidoval asi 50 pneuma-
tik, které někdo vyhodil na naše pozemky. 
Těžko se v takových případech hledá viník. 
Od 1.1. 2021 platí zákon o odpadech, kdy 
je městská část povinná likvidovat černé 
skládky i na soukromých pozemcích, po-
kud vlastník prokáže, že skládka nepochází 
z jeho činnosti.  

Jako podnikatel vnímáte dobře podnika-
telskou sféru. Nicméně dopady pandemie 
a zvyšování cen nejen energií bude mít 
velký vliv na obyvatele i na živnostníky. 
Může pro ně něco městská část udělat?  

Městská část moc nemůže dělat pro 
podnikatele, kteří jsou ve vlastních nemo-
vitostech, nebo v pronájmu soukromých 
subjektů. Ale těm, kteří jsou v nájmu 
v prostorách naší městské části pomáhala, 
kdy po dobu uzavření z důvodu epidemie 
odpustila nájemné, což považuji za velmi 
dobré a vstřícné gesto. Co se týče zdraže-
ní energií, tam pomáhat nemůže, nemá 
na to prostředky. Zde musí pomoci stát. 
Ale městská část musí umět pomáhat 
například sociálně slabším lidem. A tady si 
myslím, že fungujeme dobře.

O jaké oblasti kromě výstavby a dopravy 
se dále zajímáte?

Zajímá mě více věcí, ale jelikož jsem 
celoživotní sportovec, tak je to i oblast 
sportu. Dlouhodobě chybí prostory pro 
krytý sport. A to jak pro školní tělocviky, 
tak pro mládežnický sport. Stále více dětí 
chce sportovat a je to dobře. Nemáme 
ani jednu tělocvičnu, která by splňovala 
podmínky pro pořádání soutěží. Pokud se 
postaví tělocvična, musí se počítat s tím, 
že se ve večerních hodinách a o víkendech 
může komerčně pronajímat, čímž by zase 
naše městská část získávala peníze na pro-
voz. Kdyby se trošku víc chtělo, tak už 
tady tělocvična mohla stát a bylo by úplně 
jedno, kdo by stříhal pásku. Co lepšího 
můžeme pro děti do budoucna udělat, než 
že jim tady připravíme podmínky, aby 
mohly sportovat. Nejenom, že se budou 
starat o svoje tělo, ale budou se kultivovat 
i psychicky. Škola, rodina anebo právě 
sport jim ukáže, jak se mají chovat, jaká 
má být úcta ke starším, jak si navzájem 
pomáhat. 

Jaké místo v Horních Počernicích máte 
nejraději? Kam rád chodíte na procházky?

Mám moc rád park v Ladech - bio-
logické rybníky. Myslím, že revitalizace 
dopadla velmi dobře. Chodím tam každý 
den s pejskem, potkávám tam maminky 
s kočárky, vidím si hrát děti, lidé chodí 
na procházky, běhají, jezdí na kole atd. 
Toto je místo, které se pravdu povedlo. 
Pamatuji si ještě, když jsem se tam jako 
kluk chodil s kamarády koupat. Ten 
rybník byl obklopen poli. Také si dobře 
pamatuji na dobu, kdy fungovalo Svépra-
vické koupaliště, to bylo tehdy nejhezčí 
koupaliště v celé Praze. Půjčovali tam 
lodičky, byl tam plavčík, molo, pláž, 
krásné občerstvení. To, kdyby se podařilo 
zase nějakým způsobem přiblížit té době, 
která tam byla před 60 lety, to bych byl 
velmi rád. 

Jinak se na život dívám optimisticky 
a dobrá nálada by neměla chybět. Víte, 
pocházím z dlouholeté hospodářské rodi-
ny. Náš statek nám byl vrácen na základě 
restituce v roce 1993. Tehdy to byla úplná 
ruina. Státní statek se choval jako hos-
podář tragicky. Socialistické hospodaření 
se nějak nepovedlo, ostatně jako spousta 
jiných věcí. Když něco patří všem, nikdy 
to nemůže dobře dopadnout. Vzpomínám 
si na mého otce, který se nikdy nešel 
podívat na statek, když jim ho sebrali. 
A kdo si dnes umí představit jaké to je, 
když vám všechno vezmou a výběr práce 
pro něho byl jen doly nebo hutě a mamin-
ka mohla pracovat pouze jako pomocná 
dělnice. 

S úsměvem jde všechno líp. A snad nám 
ten čínskej covid dá už pokoj. 

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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Snahy amatérského „dopraváka“ zastupi-
tele z Počernice JINAK aneb 213 000 Kč 
letí z okna!

Vážení čtenáři,
jako zastupitelé v opozici pravidelně 
sledujeme veřejně dostupné materiály, 
které se týkají chodu naší městské části. 
Při posledním procházení zápisů z rady 
nás velmi zaujal bod „Návrh předlože-
ní poptávkového řízení na zhotovitele 
návrhu opatření na zklidnění dopravy 
na Chvalech“. Přitom obdobná studie 
už v minulosti byla zadaná, vypracovaná 
a především z rozpočtu městské části 
zaplacená!

Zajímá vás, proč podobný pamflet opět 
vzniká? S možnou budoucí cenou okolo 
213 tisíc korun v době ekonomické krize?! 
Nenajdou se daleko potřebnější a prospěš-
nější aktivity, kam by městská část měla 
směrovat své peníze?

Odpověď je prostá. Pan koaliční zastupi-
tel z Počernice JINAK totiž bydlí v ulici 
Slatiňanská na Chvalech. Dlouhodobě od-
mítá jakékoliv dopravní zásahy a nejraději 
by okolí svého domova trvale „dopravně 
zklidnil“. Bohužel ale snahy „o klíde-
ček“ omezuje výlučně jen na okolí svého 
domova! Paradoxně ale tento zastupitel 
například nepodpořil na jednání ZMČ ani 
vznik jednotky dobrovolných hasičů, kteří 
mají své zázemí právě na Chvalech. Možná 
se bojí, aby ho hasiči svými aktivitami 
také v jeho klidu nerušili! Není zřejmě 
náhodou, že Počernice JINAK jako jediné 
politické uskupení na zastupitelstvu vznik 
jednotky dobrovolných hasičů odmítlo. 
Byli jediní, kdo hlasovali PROTI. 

Doprava v ulici Stoliňská je přitom 
v porovnání s jinými místy v Horních Po-
černicích téměř minimální. Co mají říkat 
občané v ulicích Ve Žlíbku, Božanov-
ská, Ratibořická, Chvalkovická, U Úlů, 

na Křovinově náměstí a v neposlední 
řadě v ulici Náchodské? Oba dva bydlí-
me na Náchodské ulici a nikdy nás ani 
nenapadlo, abychom v práci zastupitelů 
prosazovali své soukromé zájmy na úkor 
druhých lidí.

Dobře samozřejmě víme, že dopra-
va u nás je těžký oříšek. Za obě naše 
uskupení chceme řešit dopravu v Počer-
nicích komplexně, nikoli pouze lokálně. 
Z toho důvodu by zastupitelé měli myslet 
především na to, aby každá změna, kterou 
prosazují, byla ve prospěch lidí v Horních 
Počernicích. Nikoli pouze soukromých 
„předzahrádek“ zastupitelů. Pak je totiž 
v sázce to nejcennější – důvěra voličů.

Přejeme vám krásné zimní dny.

Daria Češpivová a Petr Růžička, 
zastupitelé MČ Praha 20

Zelená úsporám a židle/stolky

Rád bych vás touto cestou informo-
val o možnostech dotačního programu 
Nová zelená úsporám, díky němuž je 
stále možné požádat o dotace na zlepšení 
vašeho bydlení. Zejména co se týká úspory 
energií, a to jak v rodinných, tak i v by-
tových domech. V současné době ros-
toucích cen energií může být tato dotace 
znatelnou pomocí vedoucí jak k úsporám, 
tak ke zlepšení životního prostředí. Je 
možnost zažádat třeba o dotaci na insta-
laci solárních panelů, tepelných čerpadel, 
zelených střech či výměnu kotle apod. 
Více informací, včetně webinářů a všech 
potřebných dokumentů naleznete na htt-
ps://novazelenausporam.cz/ Zároveň je 
v podobném duchu i program Kotlíkových 
dotací https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/

kotlikove-dotace/. Zde je opět možné využít 
dotaci až 95 % pro výměnu kotle, avšak jen 
pro nízkopříjmové osoby. Zbytek využívá 
výše zmíněnou Novou zelenou úsporám. 
Myslím si, že i městská část by mohla zvá-
žit možnosti Nové zelené úsporám a zkusit 
zažádat na zlepšení stavu svého majetku 
(např. městských bytů) a přispět i k vyšší 
energetické soběstačnosti těchto nemovi-
tostí. Požádal jsem tedy pana starostu, aby 
prověřil, zda je možné některý z dotačních 
titulů využít i pro tyto potřeby.  

Dalším zajímavým podnětem je akce 
Magistrátu hl. m. Prahy. Již poněkolikáté 
proběhne projekt Pražské židle a stolky. 
Jedná se o cca jednoroční zápůjčku, která 
umožňuje osadit vybrané veřejné pro-
stranství určitým počtem židlí a stolků, 

které tak mohou zlepšit komunitní život 
apod. Horní Počernice nabízejí nepřeberné 
množství pěkných zákoutí, parků a dal-
ších míst s lavičkami. Stále se však najdou 
místa lehce zapomenutá, kde by se dalo 
umístit pár těchto židlí a stolků. Osobně 
mě napadá třeba Baroňák, na který jsem 
i podal žádost. Ale věřím, že je možností 
více. Pokud budete mít nějaký tip, napište 
buďto na můj e-mail: jakub_moudry@po-
cernice.cz, anebo rovnou skrze web tohoto 
projektu podejte žádost na: http://kreativ-
nipraha.eu/cs/prazske-zidle-a-stolky. Budu se 
těšit na výsledek.

Přeji vám všem příjemné únorové dny 
a co nejvíce klidu a pohody.

Jakub Moudrý, 
zastupitel Počernice JINAK

„Moc mluvíš, moc se ptáš a já ti  
vypínám mikrofon…"

Tak v tomto duchu probíhala má interpe-
lace na prosincovém jednání zastupitelstva. 
Proč? Panu starostovi vadily mé otázky 
týkající se rozpočtového opatření na úklid 
černé skládky v lokalitě Bílý vrch, které 
těsně před jednáním zastupitelstva radní 
schválili. 

Všem přítomným muselo být zřejmé, že 
rozpočtové opatření je nejen rozporu s jed-
náním řádného hospodáře, ale i interními 
pravidly našeho úřadu. Pozemky v této 
lokalitě sice vlastní také naše městská část, 
ale rozhodně na nich nemá žádné skládky. 
Naše budovy zde pronajímáme a nájemce 
se o pronajatý objekt stará tak, aby spo-
lupráce bez problémů pokračovala. Jediné 
skládky na území Bílého vrchu, které jsem 
zaregistrovala, byly skládky na pozemcích 

jiných vlastníků. Jedním z programových 
bodů, s kterými šla místní ODS do ko-
munálních voleb, byl příslib „Chceme být 
všem občanům oporou upřímné a jasné 
diskuze na jakékoliv téma". Dnes už tomu 
asi tak není a na otázky mi musela odpo-
vědět, po více jak měsíci, tajemnice úřadu. 
Ta potvrdila, že přesunem finančních pro-
středků z rozpočtu městské části byla za-
jištěna likvidace černé skládky na pozemku 
KN parc. č. 4038/22 za částku 42 tisíc ko-
run. Pohledem do kastatrální mapy snadno 
zjistíte, že jedním z majitelů uvedeného po-
zemku je koaliční zastupitel Richard Stára. 
Asi nemá cenu diskutovat o tom, na co 
všechno se daly tyto prostředky využít. 
Důležité je, že dnes už je skládka uklizená. 
Ti, co úklid ústně objednali, nepočítali 
s tím, že by se někdo z opozičních zastu-
pitelů rozpočtovým opatřením zabýval. Já 
ale rozpočtová opatření kontroluji vždy. 

Je to i má zodpovědnost. Jen doufám, že 
vzniklý závazek městská část uhradí co 
nejdříve a následně přefakturuje majitelům 
pozemku. Hýřit veřejnými prostředky 
nelze tolerovat nikomu. A zvyknout si 
nelze ani na nezákonné postupy, nevhodné 
jednání a hrubé vyjadřování. Je mi to líto, 
protože si myslím, že komunikovat se dá 
slušně, jsme přece dospělí lidé, nikoliv žáci 
základní školy na hodině tělocviku.

Závěrem už jen dobré zprávy! Celá 
událost mě inspirovala k tomu uspořádat  
společnou akci „Ukliďme si Počernice". 
Pozvánku najdete v tomto Zpravodaji. 
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České 
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek. Letos 
probíhá 2. dubna a pozvání platí pro kaž-
dého z vás. 

Jana Hájková, zastupitelka
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V květnu to bude rok, co jsem odeslala 
stížnost Evropské komisi (EK) ve věci ne-
dodržování evropské směrnice při návrhu 
stavby Silničního okruhu kolem Prahy 511 
(SOKP).

Stížnost jsem podala, protože se v bez-
pečnostním auditu pro stavbu SOKP 
510 (dálnice mezi Počernicemi a Černým 
Mostem) uvádí, že přenos směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady EU o ří-
zení bezpečnosti silniční infrastruktury 
do právního řádu České republiky byl 
v roce 2011 dokončen. 

Směrnice se zaměřuje na transev-
ropskou silniční síť TEN-T a měla by 
vykazovat vysokou míru bezpečnosti. 
Směrnice zavazuje členské státy k za-
vedení postupů směřujících ke zvýšení 
bezpečnosti ve všech fázích projektování, 
výstavby a provozu pozemních komuni-
kací sítě TEN-T.  

Do českého právního řádu byla zavedena 
a platí i pro nás! 

Zmiňovaný bezpečnostní audit zcela pou-
kazuje na velká rizika spojená s dostavbou 
stavby SOKP 511.

Přitom žádný takový dokument „bezpeč-
nostní audit“ nebyl ani v souladu se shora 
zmiňovanou evropskou směrnicí v daných 
bodech, které uvádí a ani dle zákona o po-
zemních komunikacích předložen k ná-
vrhu dokumentace záměru a ani k návrhu 
projektové dokumentace na stavbu SOKP 
511. Bezpečnostní audit nebyl ani součástí 
územního řízení na stavbu SOKP 511.

Odpověď z Evropské komise přišla v čer-
venci loňského roku, kde mé výše uvedené 
tvrzení o bezpečnostním auditu potvrdili, 
stížnost samotná však vyřízena nebyla.

Cituji z dopisu: „… obecně platí, že 
projekty spolufinancované z EU fondu 
by měly být plně v souladu s příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy a práv-
ními předpisy EU. Jakýkoli návrh projek-
tu musí být založen na analýze alternativ 
a musí představovat proveditelné a nákla-

dově efektivní řešení řešeného problému.“ 
Primární odpovědnost za provádění 

a kontrolu příslušných procesů nese Minis-
terstvo dopravy ČR. Proto oslovila Evropská 
komise naše ministerstvo, odpověď ale do-
posud neobdržela. Evropská komise v reakci 
na mou upomínku sdělila, že obratem bude 
Ministerstvo dopravy ČR urgovat.

Z aktualizovaných dokumentů v rámci 
odvolacího řízení pro stavbu SOKP 511 
jsem se zároveň dozvěděla, z dokumentu 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že velmi 
negativně hodnotící bezpečnostní audit pro 
SOKP 510 bude překonán novým auditem 
na novou technicky jinak zpracovanou 
dokumentaci SOKP 510. Ovšem pokud 
se nezmění základní parametry dálnice, 
jako počet pruhů, rozestupy, tvary a počty 
mimoúrovňových křižovatek, tak dle mého 
názoru může těžko nějaké posouzení vyjít 
jinak. Ale necháme se překvapit!

Karla Polydorová, Společně pro Počernice

Oznámení o vystoupení z HOP

Chtěl bych informovat občany Horních Počernice, že jsem 
vystoupil dne 21. 10. 2021 z Hnutí Občanů Počernic (HOP), 
za které jsem kandidoval v komunálních volbách 2018. 
Důvodem mého odchodu byly dlouhodobě trvající názorové 
neshody s vedením HOP i některými členy, a to jak v době, 
kdy bylo HOP součástí vládnoucí koalice na radnici, ale 
i po našem odchodu z vedení úřadu. Neplnění slibů z voleb-
ní kampaně, absence řešení závažných i menších problémů 
a zároveň autoritářské a nečestné jednání vůči mé osobě mě 
přimělo k tomuto rozhodnutí. Nadále vykonávám práci za-
stupitele, práci člena kontrolního výboru i v komisi výstavby 
a územního rozvoje. Stále se věnuji práci pro Horní Počerni-
ce, ve které také sleduji vady realizace parku Houslový klíč. 
V letošní zimě došlo v parku vlivem mrazů k další stavebním 
vadám, a to k roztrhání a uvolnění nekvalitního dláždění pod 
několika lavičkami - viz foto. 

Miloš Vacek, zastupitel

Milí čtenáři,

dovolte mi, abych prvních dnů prvního 
jarního měsíce využila k radostnému 
a velkému poděkování.

Ráda bych poděkovala vám všem, kdo 
jste se zapojili a podpořili naše nedávné 
sbírky pro pěstounské maminky a jejich 
děti. Poslední měsíce byly pěstounským 
mrňatům v Horních Počernicích na-
kloněné. Jako první jsem vás oslovila 
na sociálních sítích s žádostí o pomoc pro 
pěstounskou maminku, která původně 
měla přijmout do péče malé miminko. 
Připravila si proto výbavičku, kočárek, 
jenže ze dne na den bylo náhle všechno ji-
nak. Náruč plnou lásky rychle potřeboval 
dvouletý Matyášek s velmi nelehkým za-
čátkem života. Po výzvě na Facebooku jste 
během pár dní doručili na radnici tolik 
potřebných věcí, že by postačily pro něko-

lik dvouleťáčků. Oblečení, boty, hračky, 
ale třeba i nočník nebo 3 autosedačky! 
Všechny darované věci už pomáhají.

Zhruba za týden do nového domova 
v Horních Počernicích doputovala nedo-
nošená holčička Lidunka. S pěstounskou 
maminkou jsme se proto opět obrátily 
s prosbou na počernické facebookové 
skupiny. Bylo třeba oblečení nejmenších 
velikostí, péřová peřinka a monitor dechu. 
Nejen Počerničtí, ale i lidé z okolních 
obcí a městských částí opět pomohli. 
Velkým balíkem přispěl i spolek Klubko 
s nití pomáhá pod vedením paní Hele-
ny Smrkovské. Monitor dechu byl díky 
vám u Lidunky velice rychle. Stejně jako 
spousta maličkého oblečení, hraček, ale 
i postýlka, plenky nebo umělé mléko 
pro novorozence. Mnozí z vás darovali 
a pěstounské mamince a její holčičce jste 
do života přidali štěstí a klid. Děkuji vám 

všem, kteří jste pomohli tomu, aby obě 
děti začaly žít život v nových rodinách 
obklopeny láskou.

Velký dík si za svou práci zaslouží i náš 
Odbor sociálních věcí a školství a pře-
devším paní Daniela Bendlová, která se 
podpoře pěstounů a jejich dětí na naší 
radnici s velkým nasazením věnuje.

Děkuji vám všem za otevřená srdce 
a přeji krásné jaro.

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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Otazníky kolem Čertous

Nedávno jsme se zúčastnili veřejného 
představení dalšího investičního zámě-
ru v Horních Počernicích. Konkrétně 
výstavby nových bytových domů, nazvané 
Revitalizace Koštířova statku. Jde o oblast 
v Bártlově ulici, naproti hotelu Čertousy.

Historicky šlo o krásné místo. Dendro-
logická zahrada, vzácné stromy a dřeviny. 
Kdysi překrásný zámeček, ale pohled 
na něj v nás dnes bohužel budí už jen 
lítost.

V Čertousích nyní najdete pouze neu-
těšený prostor, křoví a náletové stromy. 
Zámeček zchátral a na budovách statku se 
komunistická péče podepsala devastací. 

Současný vlastník se lokalitu snaží zre-
vitalizovat. V plánu má vystavět v území 
bytové domy pro 350 osob. Ptali jsme se 

na počet bytových jednotek. Má jich být 
140. Jedná se tedy o výstavbu malome-
trážních bytů. Parkovacích míst umístě-
ných v podzemí budov má být také 140. 
Na pozemních komunikacích k tomu 20 
stání pro návštěvy. Investor samozřejmě 
splní vše, co mu zákon ukládá (parkovací 
stání). Otázkou ovšem zůstává, zda 350 
osob bude mít pouze 140 aut?

Největší problém investiční akce je 
nevyřešená kanalizace. Jasná není ani do-
pravní obslužnost. Splaškové vody a odvod 
dešťových vod z 5 700 m² jsou svedeny 
do v místě silně přetížené kanalizace. 
V době dešťů tak Čertousy okamžitě 
plavou!

Investor sdělil, že má příslib od Praž-
ské vodohospodářské společnosti (PVS) 
a po zkapacitnění ČOV Čertousy bude 
možné oblast na kanalizaci připojit. Stát 
se to má zhruba do pěti let. Do té doby 
však projekt počítá s větší čističkou 
umístěnou v podzemí jednoho z domů. 
Z našeho pohledu je ale něco podobného 
neakceptovatelné!

Investor občany ujistil, že prostory ne-
zkolauduje, pokud připojení na kanalizaci 
nebude vyřešené. Na setkání padla i infor-
mace, že městská část bude mít z celé akce 

prospěch ve výši 100 milionů Kč. Na náš 
dotaz, z čeho se ona částka skládá, jsme se 
dozvěděli, že půjde  
o 4 byty, infrastrukturu a lesopark 
o rozloze 22 000 m², o který žádá vedení 
městské části. Prvních 5 let se o něj má 
starat investor. Je to pro nás ale takový 
prospěch? Infrastruktura přechází na obec 
automaticky a obec se o ni z vlastních 
prostředků stará. Lesopark super, po pěti 
letech se ale obec o něj bude stejně starat 
z vlastních prostředků. Tak co nám z toho 
všeho zbývá? Skutečně jen 4 byty?!?

Na setkání k tématu aktivně diskutoval 
zástupce spolku Za zelené Čertousy pan 
František Vondráček. O dalším vývo-
ji plánované výstavby má rozhodnout 
Magistrát hl. města Prahy. Dle všeho jsou 
však problémy s platnými rozhodnutími 
vydanými právě magistrátem. Investoři 
projektu, který odstartoval v roce 2013, 
se proti tomu odvolali, ale dle všeho až 15 
dní po poslední lhůtě podání.

O dalším osudu výstavby v Čertousích 
vás samozřejmě budeme informovat.

Jiří Šebek a Alžběta Cibochová,  
zastupitelé Hnutí občanů Počernic

Zachráníme společně kapličku  
na Křovinově náměstí?

V rozpočtu naší městské části na rok 
2022 byly připraveny finanční prostředky 
na opravu kapličky. Peníze, které měly 
pokrýt pouze nezbytné opravy k zajiště-
ní, aby do kaple nezatékalo a v podstatě 
ji pouze ochránit před další devastací. 
Na jednání zastupitelstva jsme proto 
navrhli, aby tyto peníze byly přesunuty 
do investic a rozhodli jsme se, že kapličku 
opravíme kompletně. Vznikla pracov-
ní skupina lidí bez nároku na honorář. 
Těch, kterým záleží na historii Počernic 
a na zachování objektů, které tady máme. 
K jednomu stolu tedy zasedl pan staros-
ta Petr Měšťan, za naše sdružení Hana 
Markulinec Moravcová, pan farář Eliáš, 
pan učitel Josef Černý a Jan Trutnovský, 
který se touto problematikou zabývá. 
Prvním krokem bylo vybrat projektanta, 
specialistu na tyto historické stavby, který 
navrhne projekt rekonstrukce tak, aby 
splnil požadavky Odboru památkové péče. 
Naše kaplička je totiž kulturní památkou 
zapsanou v Ústředním seznamu kultur-
ních památek a musí se k její rekonstrukci 
přistupovat velmi citlivě. Závazné stano-
visko Odboru památkové péče už máme, 
projektant začíná pracovat na přípravě 
projektové dokumentace a nám zbývá 
úkol nelehký a tím je sehnat další peníze, 
abychom rekonstrukci mohli udělat. 

Oslovili jsme proto pana Jana Wolfa, kte-
rý je zastupitelem na pražském magistrátu 
a v minulosti byl i radním pro kulturu.

V současné době je členem výboru pro 
kulturu a také člen komise pro památko-
vou péči. Společně budeme tedy hledat fi-
nanční zdroje, které rekonstrukci pokryjí.

Barokní kaple svatého Jana Nepomuc-
kého pochází z roku 1770. Je umístěna 
na bývalé návsi. Tato náves se stala před-
lohou scénografického řešení v prvním 
uvedení Prodané nevěsty B. Smetany 
v Prozatímním divadle v roce 1866. Její 
příběh tedy začíná před více než 250 
lety a na nás je, aby zdárně pokračoval. 
Rádi bychom zapojili i vás, komu právě 
na těchto počernických příbězích záleží. 
Pomozte nám vymyslet, jak v budoucnu 
objekt kapličky využívat, co by se vám 
líbilo, aby kaplička žila dál svým životem 
a nestal se z ní pouze opravený objekt, 
který bude zamčený.  

Pokud máte i nějaké informace z his-
torie, které s kapličkou souvisí, staré 
fotografie nebo dokumenty, prosíme 
vás o jejich zapůjčení, abychom společ-
ně dotvořili její příběh. Dáme tak šanci 
do budoucna, abychom byli hrdí na naše 
kulturní dědictví a historii.

Hana Markulinec Moravcová,  
Kristine Karhanová Grigoryan,  

Pavel Wágner a Jaroslav Kočí ml.,  
zastupitelé Šance pro Počernice
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ODPADKY PATŘÍ DO KOŠE  
NE DO PŘÍRODY!

1. 4. 2022 
startuje dobrovolný úklid Počernic

Více info na www.facebook.com/UMCHorniPocernice/ a www.pocernice.cz. 

Akce trvá do 30. 4. 2022

•   Zapojit se může každý kdo má chuť do práce a nechce  
při procházkách naší městskou částí narážet na odpadky.

•   Pytle i rukavice k dispozici na vytipovaných stanovištích.

•   Naplňte pytel, zašlete nám fotografie z úkli-
du na email komunikace@pocernice.cz nebo 
vložte fotku do komentářů pod příspěvkem 
na FB.

•   Drobná odměna a velká radost z odvedené 
práce čeká na každého, kdo se zapojí.

INZERCE
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ROZHOVOR

Jiřího Šebka 
trápila dopravní 
situace Počernic, 
které jsou 
obklopeny 
dálnicemi. 
Dopravní situace 
a zejména silniční 
okruh kolem 
Prahy byl hlavním 
impulsem k tomu, 
aby vstoupil 
do komunální 
politiky. 

S jakou vizí jste vstoupil do komunální 
politiky?

Důvodem mého vstupu do komunální 
politiky byl primárně zájem o informace 
a dění kolem dostavby Pražského okru-
hu, a především realizace opatření, která 
eliminují hluk a působí na zlepšení ži-
votního prostředí v Horních Počernicích 
a okolí. O silniční okruh kolem Prahy se 
dlouhodobě zajímám jako obyvatel naší 
městské části, který s rodinou bydlí přímo 
u dálnice D11 ve Svépravicích. Dálnice 
naší městskou část lemují ze tří stran. Náš 
život proto zásadně ovlivňují.

Splnila Vaše očekávání?
Musím říci, že nesplnila. Vzhledem 

k tomu, že státní aparát a úředníci jsou 
zkostnatělí, tak vše trvá strašně dlouho, 

stále se na něco čeká a čas tím pádem 
rychle plyne. Přijde mi, že lidé žijící 
v okrajových částech Prahy náš stát příliš 
nezajímají. Je potřeba si plnit politic-
ké cíle, zdánlivě „řešit dopravu“, třeba 
i projektem ze 60. let, jako v případě 
Pražského okruhu. Ten přivede kamiono-
vou dopravu přímo do města, do blízkosti 
obytné zástavby, zlikviduje cenná pří-
rodní zázemí, jakým je v Praze například 
přírodní park Drahaň-Troja a napáchá tak 
více škody než užitku. Pro politiky je ale 
hlavní být vidět před občany! A k tomu 
už se příliš nehodí hledat alternativní 
řešení, porovnat například obě varian-
ty okruhu a z informací posléze vyjít. 
Do toho už se nikomu nechce. Přitom 
by Regionální varianta okruhu mohla 
vyjít i levněji.

Myslíte, že by Regionální varianta 
okruhu šla ještě vystavět? Zastavěnost 
mnohých území, kde by měla procházet, 
je dnes již velmi vysoká.

Regionální variantu okruhu samo-
zřejmě postavit lze, je to jen o jednání 
vlády. Ta by měla mít jako jasnou prioritu 
odvedení dopravy z centra Prahy i jejích 
okrajových částí. Postavením okruhu 
kolem Prahy se jen problém ze Spoři-
lova přesune na Černý Most, návazně 
pak na Klíčov, Satalice, Ďáblice a Dolní 
Chabry… Jsem přesvědčený, že by se mělo 
jednat rychle o tom, aby tady vznikla jako 
první Regionální varianta okruhu, která 
by sloužila jak pro osobní dopravu, tak 
pro tranzitní kamionovou dopravu a až 
následně dokončit okruh, který by sloužil 
jen pro osobní automobilovou dopravu. 

HORNÍ POČERNICE  
BY MĚLY ZŮSTAT  
REZIDENČNÍ ČÁSTÍ  
PRAHY
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ROZHOVOR

Pokud se postaví pouze okruh ve městě, 
který bude sloužit i pro tranzitní kami-
onovou dopravu, tak je to opravdu velmi 
špatné řešení a odneseme to všichni. 

Jaké oblasti v komunální politice jsou 
Vám nejbližší?

Za období, kdy se v komunální politice 
pohybuji, jsou mi nejvíce blízké sport 
a podpora sportování dětí. Jsem velmi 
rád, že ve sportovní komisi, jejímž jsem 
členem, se sešla parta stejných nadšenců. 
Jsme schopni se velice dobře dohodnout 
a fungovat.   

Na čem jste se konkrétně například 
dohodli?

Řešili jsme například Základní školu 
Chodovická a revitalizaci jejího sportovní-
ho areálu, dále jsme dali podnět k obno-
vení drakiády a nacházíme shodu v rozdě-
lování dotací pro spolky a sportovní kluby 
v Horních Počernicích.

Která témata Vás nejvíce trápí a máte 
nějaké řešení, které by pomohlo situaci 
zlepšit?

Témat, která mě trápí, je více. Domní-
vám se, že zlepšit by bylo možné finan-
cování některých kulturních institucí. 
Všichni o mé osobě vědí, že nejvíce 
mne trápí knihovna. Vůbec nerozporuji, 
že mít knihovnu je pro městskou část 
přínosem a nelíbí se mi, jakým způsobem 
funguje její ekonomická stránka. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o příspěvkovou 
organizaci a tuto financuje městská část, 
tak do ní také na začátku roku nalije 
peníze - skoro 6 milionů korun a pak to 
již nikoho nezajímá. Na konci roku se 
provede vyúčtování a když to vyjde, tak 
je vše v pořádku a zavře se za tím voda. 
To mi nepřijde správné. Měla by se hledat 
řešení, jak vše v dnešní době zlevnit, pří-
padně sledovat a optimalizovat. Ředitelé 
našich kulturních organizací jsou přístup-
ni komunikaci, zajímají se o nové trendy 
a projekty a myslím si, že jsou ochotní 
v tomto ohledu spolupracovat. Každý 
z nás má přece zájem na tom, abychom 
v rámci městské části hospodařili co 
nejefektivněji. Zejména v dnešní nelehké 
ekonomické době je to nesmírně důležité. 
V tomto směru vnímám v práci komu-
nálních politiků v Horních Počernicích, 
kteří kulturu mají v gesci, značný prostor 
pro zlepšení.

Co naopak považujte v Horních Počer-
nicích za zdařilý projekt?

Za zdařilý projekt považuji výstav-
bu Kuprova domu s malometrážními 
byty. Řešení dostupného bydlení je pro 
mě v práci zastupitele v současné době 
stěžejní cíl. Stejně jako stálé zkvalitňování 
občanské vybavenosti. Ještě když jsme byli 
ve vedení radnice, tak se nám za velmi 
krátkou dobu podařilo dostat z magistrá-

tu dotaci na půdní vestavbu v ZŠ Spo-
jenců ve výši 15 milionů korun. Jsem si 
jistý, že o další rozvoj našich základních 
a mateřských škol je třeba dbát. Žáci 
potřebují nové zázemí a prostory a jsem 
moc rád, že u oblíbené svépravické školy 
se to během našeho působení podařilo. 
Dalším zdařilým projektem bylo oživení 
spolku dobrovolných hasičů, kterým se 
dříve nikdo nevěnoval. Začala s tím až 
moje kolegyně z HOP Daria Češpivo-
vá v době, kdy působila na radnici jako 
místostarostka. Nyní jsme v situaci, kdy 
se v rámci městské části Horní Počernice 
na zastupitelstvu podařilo odsouhlasit 
vznik jednotky dobrovolných hasičů. 
V určitém horizontu si dovedu představit, 
že u nás bude i krásná hasičská zbojnice, 
jakou mají například Běchovice. 

Jak byste rád viděl Počernice v horizontu 
10, 20 let?

Horní Počernice by se měly stát tako-
vou částí Prahy, kde si každý najde svou 
část klidu a odpočinku. Určitě by neměly 
být pouhým cílem developerů, kteří 
území vytěží a následně je opustí. Nejsem 
zastáncem výstavby vícepodlažních domů. 
Horní Počernice by měly podle mého 
soudu zůstat rezidenční částí Prahy.

Územní plán však dnes dovoluje stavět 
na území Horních Počernic vícepodlažní 
bytové domy.

To sice ano, ale zastupitelé si schválili 
Deklaraci rozvoje MČ Praha 20, která 
určuje pravidla pro jednání s developery, 
jimiž by se měli řídit a měl 
by akceptovat podmínky 
městské části. Dnes to fun-
guje tak, že přijde developer, 
řekne, že tady chce postavit 
900 bytů, ty postaví, prodá 
a už ho dál nezajímá, jak 
bude řešena kanalizace, jak 
výstavba zatíží dopravu, 
kam dají lidé děti do školek 
a škol, kam budou chodit 
sportovat. Jednomu deve-
loperovi se schválí, že se 
postaví čistička pro 300 
bytů, přijde hned další, proč 
jemu se nepostaví další pro 
900 bytů. Kdo se následně 
bude starat o ty čističky? 
Další problém je třeba s par-
kovacími místy. Pro 900 
bytů má být okolo 1 000 
parkovacích míst. Jenže 
v dnešní době má většina 
domácností dva automobily 
a to nepočítáme návštěvy. 
Kde budou ostatní parkovat? 
Samozřejmě v okolních uli-
cích, kde budou ale překážet 
dalším obyvatelům. To už 
však developer neřeší. Toto 
je jeden z mnoha problémů, 

které s sebou výstavba velkých bytových 
komplexů nese. 

Myslím, že je potřeba se na to dí-
vat úplně obráceně. Máme tady volnou 
kapacitu čistírny odpadních vod, dostatek 
škol, školek, bezproblémovou dopravu, 
takže můžeme povolit výstavbu dalších 
bytů či domů.
Vezměte si i třeba plánovanou křižovatku 
Beranka. Postaví se sjezd na ulici Ve Žlí-
bku. Na dálnici se stane nehoda a všechna 
auta sjedou prvním výjezdem, který jim to 
dovolí, tedy přes nás. Dokážete si před-
stavit, jak to v tu chvíli tady u nás bude 
vypadat?

Co rád děláte ve svém volném čase?
Velmi rád v zimě lyžuji, s dětmi jsem 

na stará kolena začal jezdit ve snowpar-
ku, kde sjíždíme různé překážky a sko-
ky. V letním období si s chutí zahraji 
s kamarády nohejbal nebo fotbal se starou 
gardou SC Xaverov.

Jaké je vaše oblíbené místo  
v Počernicích?

 Vzhledem k tomu, že bydlíme ve Své-
pravicích, tak zde určitě Biologické 
rybníky, park V Ladech a Klánovický 
les. Jinak velmi oblíbeným místem pro 
setkání s kamarády je pro mě Tenis club 
na Xaverově. Je tam opravdu velmi dobrá 
a kamarádská atmosféra a mohu proto 
ostatním jen doporučit.

Lenka Bartáková,  
redaktorka

Foto: Emilie Moláčková
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Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit 
i půvabných loutek z animovaného filmu 
Myši patří do nebe si rozhodně nemů-
žete nechat ujít! Mnohých detailů si 
ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze 
povšimnout. Na naší výstavě nabídneme 
návštěvníkům jedinečnou příležitost si 
dopodrobna jednotlivé scény i objemné 
dekorace prohlédnout. A nejenom to. 
Nejmenší děti si výstavu mohou užít 
i dobrodružně díky zábavné mapce, která 
jim poslouží jako interaktivní průvod-
ce filmovým zákulisím. Starším dětem 
i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí 
také film o filmu v zámeckém minikině 
a o další zážitky s výstavou se postará 
například i stylový fotokoutek ve sklepení.

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

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

ZÁMEK

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

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

Nečekané přátelství
4. 3. – 20. 3. Detektivní týdny na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 
20. 3. Promítání filmu Myši patří do nebe v Divadle Horní Počernice
26. 3.  Strašidelná noc na Chvalském zámku – myši, pavouci a havěť  

všeho druhu 
8. 4. – 18. 4. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
6. 5. – 15. 5. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

včetně USA či Izraele. Nový loutkový 
film postavený na silné výtvarné stránce 
a unikátním provedení loutek a prostře-
dí tak navazuje na světově proslavenou 
tradici české loutkové animace. Není divu 
– oba tvůrci, zkušení výtvarníci a režiséři 
Denisa Grimmová a Jan Bubeníček, mají 
školu Břetislava Pojara.

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

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

i naše spřátelené Divadlo Horní Počernice 
v neděli 20. března. A pozor! Každému, 
kdo se prokáže vstupenkou z výstavy, 
kterou navštívil kdykoli od 22. 1. do 20. 
3., bude účtováno vstupné na filmové 
představení za 70 Kč, tj. se slevou 30 %.
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MŮJ SVĚT – OBRAZY PAVLA KOŤANA
2. 3. – 3. 4., 
denně od 9.00 do 18.00 hod. 

Tato prodejní výstava je zamýšlena jako pocta amatérskému 
malíři Ing. Pavlu Koťanovi (3. 4. 1950 – 21. 1. 2020) a představí 
jeho tvorbu posledních let. V mládí začínal s kreslenými vtipy 
pro humoristické časopisy, v roce 1991 se zúčastnil výstavy kres-
leného humoru v Malostranské besedě. Po odchodu z aktivního 
pracovního života se vrátil ke své vášni – malování, které mu 
přinášelo radost a naplnění. Výtvarnou tvorbou chtěl vyjádřit své 
myšlenky, pocity, nálady a vnímání okolního světa a komentovat 
dění v něm. V každé době byl tak trochu rebelem, což se odráží 
i v jeho výtvarném díle. Od olejomalby se nakonec přiklonil 
k akrylu a nebál se použít ani netradiční techniky, jako např. 
pískování. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 4. března 
v 18.00 hodin. Výtěžek z prodeje děl Pavla Koťana bude použit 
na charitativní účely pro Dětský domov Charlotty Masarykové 
a Nadační fond „N“ pro nedonošená miminka.

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

KULTURNÍ AKCE 

PRODLOUŽENÉ DETEKTIVNÍ TÝDNY NA ZÁMKU 
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
4. 3. – 20. 3. denně od 9.00 do 18.00 hod.

Spolu s výstavou MYŠI PATŔÍ DO NEBE a také na Chvalský 
zámek vám v době pražských jarních prázdnin od pátku 4. 
března až do neděle 20. března nabízíme dlouhý čas pro vaše 
rodinná pátrání. Těšit se můžete na nový detektivní příběh! 
A jako vždy - inspiraci jsme čerpali v počernických kronikách.
Nestihnete-li v březnu, další termíny se stejným příběhem vám 
nabídneme 8. 4. – 18. 4. a 6. 5. – 15. 5.

Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, senior 40 Kč, rodinné 
vstupné 300 Kč.

Akce je vhodná pro školní děti do 12 let a rodiče a prarodiče 
bez omezení věku. 

STRAŠIDELNÁ NOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU – MYŠI, 
PAVOUCI A HAVĚŤ VŠEHO DRUHU
sobota 26. 3. mezi 19.00 až 22.00 hod.

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

VÝHERCEM   
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC  LEDEN SE STALA MARKÉTKA HOLÁ, BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA  

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

VELIKONOČNÍ STROM NA CHVALSKÉ TVRZI
od 8. 4. do 30. 4.

Barevnými kraslicemi se loni na Chvalské tvrzi velikonočně 
rozzářil jeden ze stromů. Ozdobili jej počernické děti a nad-
šení dospělí. Radost dělal všem kolemjdoucím po celý duben. 
Rozhodli jsme se loňskou novinku zopakovat i letos. Společ-
ně s DDM, skauty, Mumrajem i SKP HOPO začneme ručně 
zdobené kraslice na velikonoční strom navěšovat od pátku 
8. dubna. Přivítáme, když se k nám připojíte a přidáte na spo-
lečný strom i svoje malované vejce! Dočkáme-li se vlídného 
aprílového počasí, najdete velikonoční strom na Chvalské tvrzi 
až do konce dubna. Tedy kdykoli v průběhu měsíce lze stále 
zdobit. Budete-li potřebovat pomoct s instalací či vám doma 
chybí provázek nebo stužka na zavěšení, nebojte se ozvat. Rádi 
pomůžeme. Pro rady a pomoc s instalací kontaktujte prosím 
produkční Chvalského zámku Kláru Tökölyovou na e-mailu: 
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ 
TVRZI: BUTY, ROCKSET TRIBUTE 
BAND I PRVOTŘÍDNÍ BOMBARĎÁK 
PRO DĚTI  
sobota 30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.

S odvahou hledíme vpřed a věříme, že 
odložený 31. ročník hornopočernických 
Čarodějnic je konečně tu! Společně s MČ 
Praha 20 připravujeme nabitý program 
pro děti i dospělé. V odpolední nabídce 

od 14.00 hodin uvidíte dětská hudební, taneční i sportovní 
vystoupení. Zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním 
na obličej, hair-stylingem a líčením pro maminky. Nebudou 
chybět středověké hry spolku Molechet, kouzlení s kouzelníkem 
i pouťové atrakce. Na děti čeká prvotřídní koncert kapely Bom-
barďák plný legrace, tancování i interakce s publikem. Velkorysé 
prostranství Chvalské tvrze nabídne bohatý stánkový prodej 
občerstvení, nápojů i piva z více zdrojů. Součástí programu bude 
i malý a velký oheň, opékání buřtů a samozřejmě skvělá hudba! 
Večerní program otevře jedna z nejvěrnějších kopií populárního 
švédského dua kapela ROCKSET Tribute band hrající jak v čes-
kých, tak i zahraničních vodách a jako hvězda večera vystoupí 
legendární hudební skupina v čele s Radkem Pastrňákem s hity, 
které nenechají v klidu žádného fanouška. Vážení a milí, těšte se 
na BUTY!  
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BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AKVARIJNÍCH RYB
soboty 5. 3., 19. 3., 2. 4. a 16. 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.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 7. 3. od 17.00 do 19.00 hod.

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

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 25. 3. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 

s taneční školou Artimo. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírají 
v 18.30 hod.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 4. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou. Akci 
připravujeme každé první pondělí v měsíci 
a je určena primárně pro dříve narozené. 
Zváni jsou však všichni příznivci tónů 
akordeonu. Sál i bar otevřeny od 16.30 
hod. Dotované vstupné 50 Kč.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ 
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
pondělí 11. 4. od 19.00 do 22.00 hod.

Chcete si zatančit společenské tance, 
potkat se s přáteli a prožít příjemný večer 
se skvělou hudbou? Právě pro vás je tu 
Hornopočernické stodolohraní! Těšit se 
můžete na živou hudbu Big Bandu hor-
nopočernické ZUŠ a jejich hosty Jazzovou 
farmu ze ZUŠ Česká Lípa. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírají 
v 18.30 hod., akce začíná v 19.00 hodin. 
Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv 
neformální, ale společenský, čistá obuv. 
Těší se na vás organizátoři Chvalský 
zámek a ZUŠ Horní Počernice.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 22. 4. od 19.00 do 22.00 hod.

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

VETERAN PARTY NA TVRZI
sobota 23. 4. od 9.00 do 16.00 hod.
Klub historických vozidel Horní Počerni-
ce zve na tradiční setkání příznivců histo-
rických vozidel, motocyklů a jiných strojů 
do r. v. 1970. Akce nabídne celodenní 
program s přehlídkou vozidel, divácké 
soutěže pro dospělé i děti, vyhlídkové 
jízdy historickým autobusem, módní pře-
hlídku ve stylu 20. – 30. let, občerstvení 
a živou hudbu po celý den.

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

CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST  
BŘEZEN/DUBEN:
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DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

PRÁVĚ HRAJEME

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

pondělí 7. března v 19.30 hod. 
Jaroslav Žváček
OBLUDOV
A studio Rubín
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Jan Plouhar, Lukáš Příkazký, Pavel 
Šimčík 

Hra od nejslavnějšího „bludovského 
literáta“. Ctihodný občan Bludova cikán 
Kraken nechce už pouštět do svého klubu 
Domino nezletilé. Bludovská koalice kato-
líků a komunistů si totiž stěžuje na jejich 
opilost. Navíc mu tam ti nezletilí souloží. 
Je potřeba zavést vstupné, celých patnáct 
korun. Nezletilý Pepa je kvůli tomu pěkně 
naštvaný. Je zvyklý chodit se tam zkalit, aby 
čerpal inspiraci pro svůj bludovský hip hop. 
Ale co může dělat, Kraken má Domino, 
Kraken je šéf. Nezbývá mu než dál skládat 
svůj hipec s kamarádem bláznem Vildou. 
Vstupné: 280, 260, 240 Kč  
(studentská sleva 20 %)

úterý 8. března v 19.30 hod. 
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

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

Jak byste se chovali, kdybyste jeli 
ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď 
na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 

Nebuď konzerva

a scenárista diváckého hitu Vlastníci, 
ve svém dalším filmu, komedii Mimořád-
ná událost. „Názvem si nadbíháme, ale 
samozřejmě doufám, že ano, že to bude 
pro diváky mimořádný zážitek v mnoha 
ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka. 
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 10. března v 19.30 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářo-
vá, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Ondřej 
Vetchý, Jitka Čvančarová a další

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šej-
nohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde 
jako dřív. Nedokončené povídky se mu 
hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají 
na denní světlo a dožadují se, aby autor 
pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. 
Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na mo-
tivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka 
a natáčelo se také v Horních Počernicích.
Vstupné: 140 Kč

pátek 11. března v 10.00 hod. 
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY  
S DĚTMI DO 18 MĚSÍCŮ
Během projekce bude přisvíceno do sálu 
a bude snížena hladina zvuku.
SRDCE NA DLANI
Režie: Martin Horský
Hrají: Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, 
Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav 
Polívka a další

V filmu se proplétá několik příběhů 
o lásce, která temperamentně zasáhne 
do života starších, mladších i nejmladších 
hrdinů.
Vstupné: 140 Kč

sobota 12. března v 17.00 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Pokračování úspěšné filmové pohádky. 
Loupežník Karaba i král Jakub se po de-
seti letech vrací na plátna kin.
Vstupné: 120 Kč

úterý 15. března v 19.30 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
(viz představení 10. 3.)

neděle 20. března  
v 15.00 hod. a 17.00 hod. 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Může mezi malou myškou a velkým 
lišákem vzniknout opravdové přátelství? 
Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale 
i větší a velcí diváci v animovaném dobro-
družství Myši patří do nebe. Od 22. ledna 
do 15. května můžete navštívit na Chval-
ském zámku výpravnou výstavu kulis, 
rekvizit i půvabných loutek z filmu. Se 
vstupenkou z výstavy koupíte vstupenku 
s 30% slevou.
Vstupné: 100 Kč, (70 Kč se vstupenkou 
z výstavy z Chvalského zámku)

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

DIVADLO

Milí diváci,
pomalu se blíží jaro, už ho cítíme ve vzdu-
chu a s ním i naději, že se společenský život 
opět vrací do starých kolejí. Pečlivě s počer-
nickými ochotníky připravujeme program 
festivalu Divadlo v přírodě, který se kvůli 
pandemii dva roky nemohl konat a o to více 
se na něj těšíme. Nebudu však zatím pro-
zrazovat víc, abych něco nezakřikla a pozvu 
vás nyní na několik představení z březnové-
ho programu, na která se obzvláště těším.

Kapela The Cello Boys už na našem jevi-
šti takřka zdomácněla. To ale neznamená, 
že by jejich koncerty ztrácely na originalitě. 
Na tom minulém pokřtili album a tento-
krát si jako hosty přizvali dokonce komorní 
orchestr, čeká nás tedy jistě nezapomenu-
telný zážitek. The Cello Boys a Chamber 
Orchestra zahrají v pátek 4. března.

Mám radost, že po dlouhých odkladech 
k nám v březnu zavítá pražské A-studio 
Rubín s inscenací Obludov. V této inscenaci 
excelují herci Dejvického divadla Lukáš 
Příkazký a Pavel Šimčík po boku s neméně 
skvělým Janem Plouharem. Režie se ujal 
Jan Prušinovský a společně s herci vytvořil 
svižnou a neskutečně vtipnou inscenaci, 
která se na repertoáru Rubínu právem drží 
již devátým rokem a pokaždé je vyprodaná. 
Myslím, že tento fakt je nejlepším měřít-
kem kvality. Přijďte se o tom sami přesvěd-
čit v pondělí 7. března.

A protože smích je kořením života, 
nabídneme vám v březnu ještě další dvě 
komedie. V pondělí 21. března se můžete 
těšit na inscenaci Stará láska nerezaví, která 
se na našem jevišti již představila a pro vel-
ký úspěch jsme se rozhodli ji znovu uvést. 
V pondělí 28. března pak uvedeme komedii 
Když se zhasne, ve které se například před-
staví počernickým publikem velmi oblíbený 
Ivo Šmoldas. Přijďte se k nám zasmát.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla
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pondělí 28. března v 19.30 hod.  
Roman Vencl,  
Michaela Doleželová
KDYŽ SE ZHASNE
VIP Art Company

Hrají: Ivo Šmoldas, Lukáš Langmajer, 
Světlana Nálepková / Miluše Bittnerová, 
Michaela Kuklová

Mrazivá komedie, která knokautuje vaše 
bránice.

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

úterý 29. března v 19.30 hod. 
POSLEDNÍ ZÁVOD
Režie: Tomáš Hodan
Hrají: Kryštof Hádek, Judith Bárdos, 
Marek Adamczyk a další

Příběh Bohumila Hanče, který tragicky 
zahynul spolu s Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš.
Vstupné: 140 Kč

středa 30. března v 18.00 hod. 
VERONIKA BENONI

Vernisáž výstavy obrazů malířky Veroni-
ky Benoni. Slavnostní zahájení výstavy 
za účasti autorky.
Vstup volný. 

čtvrtek 31. března v 19.30 hod. 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, 
Martin Hofmann, Tomáš Měcháček 
a další

Hořkosladká komedie o partě českých 
a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili příchod 
Nového roku. Znají se už dlouho, a i toto 
setkání by se neslo v duchu klasické silve-
strovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenaro-

dil zdánlivě nevinný nápad - dát všechny 
mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet 
každou doručenou zprávu a dát na hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor.
Vstupné: 140 Kč

DUBEN
neděle 3. dubna v 15.00 hod. 
Lewis Caroll – Petr Mikeska 
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Pohádka o tom, co všechno je možné 
prožít v říši dětské fantazie. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 4. dubna v 19.30 hod. 
Pierre Chesnot
PENZION PONORKA
VIP Company

Režie: Jurij Galin
Hrají: Lukáš Vaculík, Andrea Traganová, 
Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Roman 
Štolpa a další

Komedie nás zavede na jih Francie, kde 
ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér 
se svou milenkou, jejíž manžel je věčně 
nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí 
prozrazení mileneckého vztahu způsobí, 
že se luxusní vila během chvilky promění 
v penzion, ve kterém si podávají dveře 
spořiví turisté, opuštěný muž, záletná 
žena s milencem, prostitutka a její klienti, 
žárlivý manžel a spousta dalších nevíta-
ných hostů. Jenom nadlidské úsilí záletní-
ka a jeho milenky může oběma zachránit 
manželství. 
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

úterý 5. dubna ve 14.00 hod. 
Promítání (nejen)  
pro seniory
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jeno-
véfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, 
Václav Kopta a další

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

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

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

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

úterý 22. března v 18.00 hod. 
*KRÁSKA A ZVÍŘE – benefiční  
představení
DS Maják – Horní Počernice
Režie: Magdalena Klímová
Hrají: Tim Zuščík, Marie Herianová, 
Klára Eisenhamerová, Helena Hošková 
a další

Veškerý výtěžek z představení putuje 
na stavbu nové klubovny počernického 
Skautského střediska Oheň.
Vstupné: 200 Kč

čtvrtek 24. března v 19.30 hod.
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Hrají: Tereza Kostková, Martin Hof-
mann, Ondřej Sokol, Ján Koleník, Soňa 
Norisová, Marián Miezga, Dana Rogoz, 
Jaroslav Plesl

Komedie na motivy bestselleru Evity 
Twardzik mapuje životy party čtyři-
cátníků, kteří se kamarádí od dětství 
a dodnes se potkávají, už spolu se svými 
rodinami. Po letech se ale začínají 
objevovat tajemství, které jejich životy 
navždy změní.
Vstupné: 130 Kč

sobota 26. března v 19.30 hod. 
*IMPROKRIMI SEVER
DS Nepřipraveni
Režie: Monika Nevolová, Barbora Krč-
mářová

Celovečerní improvizované představení 
na téma diváků.
Vstupné: 170 Kč

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

úterý 5. dubna v 19.30 hod. 
POSLEDNÍ ZÁVOD
(viz představení 29. 3.)

čtvrtek 7. dubna v 19.30 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
(viz představení 31. 3.)

sobota 9. dubna v 15.00 hod. 
podle knihy R. Čechury  
a J. Šalamouna
MAXIPES FÍK 
Divadlo Krapet
Známé večerníčkové příběhy kouzelně 
upravené pro divadelní jeviště. 
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

neděle 10. dubna v 18.00 hod. 
EXPEDIČNÍ KAMERA
12. ročník filmové přehlídky s dokumen-
ty o cestování, dobrodružství i divoké 
přírodě.
Vstupné: 100 Kč

pondělí 11. dubna v 19.30 hod.
Robin Hawdon
ŠPINAVÝ OBCHOD
JT Promotion
Režie: A. Procházka
Hrají: M. Etzler, J. Štrébl/ D. Ratajský, 

M. Kraus, R. Hájek, M. Procházková, 
K. Pechová

Bláznivá komedie s kriminální záplet-
kou, plná nečekaných komických situací.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

úterý 12. dubna v 18.00 hod. 
*DECHOVÝ ORCHESTR 
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Ra-
tibořická pod vedením dirigentky Lucie 
Rapčákové.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 20. dubna v 19.30 hod.
VYŠEHRAD: FYLM
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ond-
řej Pavelka, Šárka Vaculík, David Prachař 
a další.

Po úspěšném on-linovém seriálu 
přichází postava Laviho v novém kabátě 
celovečerního filmu.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 21. dubna v 19.30 hod. 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, 
Marek Taclík, Tereza Kostková a další

Humorný pohled na střet mužského 
a ženského světa a hledání jejich vzájem-
ného porozumění, které může jednoho 
i druhého dovádět k šílenství. 
Vstupné: 140 Kč

úterý 26. dubna v 19.30 hod. 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
(viz představení 21. 4.)

čtvrtek 28. dubna v 19.30 hod. 
Tomáš Dianiška
PUSŤTE DONNU  
K MATURITĚ
Divadlo pod Palmovkou
Hrají: Vendula Fialová, Jan Hušek, Tereza 
Dočkalová, Robert Mikluš, Erika Stárko-
vá a další

Nekompromisní ponor do devadesátek, 
do období, kdy všechny otázky dokázalo 
zodpovědět Bravíčko. Láska, sex a něž-
nosti na 90210 způsobů. 
Vstupné: 350, 330, 300 Kč  
(studentská sleva 20 %)

Změna programu vyhrazena.

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

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

PŘEDPRODEJ NA MĚSÍC KVĚTEN 
ZAHÁJÍME 15. BŘEZNA.

Nebuď konzerva

DIVADLO

TÁBOR AUTORSKÉHO DIVADLA

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA

Příměstský tábor zaměřený na rozvoj dětí 
hravou formou prostřednictvím drama-
ticko-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 pře-
devším o tvůrčí uchopení látky samotný-
mi dětmi. Cílem tedy není jen inscenace 
jako taková, ale především proces, kterým 

Na příměstském táboře budeme společně 
pátrat po příbězích, které chceme ostat-
ním vyprávět.  Co skrývají staré půdy 
a utajené zahrady? Každé místo je plné 
pozoruhodných osudů, stačí mít otevře-
né oči a srdce. Až najdeme náš příběh, 
budeme zkoušet, jak ho převést na jevi-
ště. 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: 18. 7. - 22. 7. 2022

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.

Termín: 11. 7. - 15. 7. 2022
Lektorka: BcA. Nika Nováková
Určeno pro děti: 8 - 13 let
Cena: 2 500 Kč

NIKA NOVÁKOVÁ
Absolventka dramatického oboru kon-
zervatoře Jaroslava Ježka se zaměřením 
na autorskou tvorbu. Herečka, zpěvačka, 
absolventka DAMU. Působila v Českém 
rozhlase a v Divadle Archa. Školila se 
ve východních technikách zpěvu a bojo-
vých uměních. Naše příměstské tábory 
vede s velkým ohlasem již 6 let.

Lektorka: Kateřina Dudová
Určeno pro děti: 9 - 14 let
Cena: 2 500 Kč

KATEŘINA DUDOVÁ
Vystudovala režii/dramaturgii na kate-
dře alternativního a loutkového divadla 
na pražské DAMU, v současné době 
studuje dokumentární tvorbu na FAMU. 
Vystupuje také pod uměleckým pse-
udonymem Loly Lolyová a je členkou 
umělecké skupiny Off Národ, která často 
realizuje site-specific projekty, performan-
ce, scénická čtení, ale také reprízovatelné 
inscenace (nyní na repertoáru trilogie 

pro dětského diváka). Pracuje především 
tvůrčími metodami devising theatre 
a work in progress . „Cílem je nacházet 
nový a experimentální rukopis prostřed-
nictvím divadelního vyjádření, kombinuji 
více uměleckých forem z oblasti nových 
médií, performance art, antropologie, 
loutkařství, dokumentu atd.” Spolupra-
cuje s Chemickým divadlem, Adequate 
stuff, Trash Queens, Ateliér 22, v minu-
losti Kartel a Lachende Bastien, spolek 
přátel Eliadovi knihovny, spolek Do Kra-
jin a mnohé další.
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Nestálé počasí

Po nebi se mraky honí,

někdy sprchne maličko,

vítr vane nepříjemně,

zasněží, pak vysvitne sluníčko.

Ještě chvilku si počkáme,

až ho více přibyde,

pak se méně oblékneme,

ven raději půjdeme.

Doma v teple sledujeme,

jaké bude počasí,
děti ještě bruslit mohou,

na umělém kluzišti.

Až měsíc březen přivítáme,

budeme k jaru blíž,

na dny více pospícháme,

radostí naplníme pomyslnou díž.

ČTYŘICÍTKA JE ČÍSLEM OBNOVY

Potopa trvá čtyřicet dní. Za čtyřicet dní 
vezme za své všechno, co se staví proti 
skutečnému lidství, aby tak člověk mohl 
být jakoby znovuzrozen.

Mojžíš zůstane po čtyřicet dní na vr-
cholku hory Sinaj. Postem se připravuje 
na setkání s Bohem, který mu tam nahoře 
předá Desatero. Tento čas na posvátné 
hoře Mojžíše promění a on se vrací dolů 
do údolí jako zářící člověk.

Po čtyřicet let putuje Izrael pouští, než 
dorazí do zaslíbené země. Čtyřiceti let je 
zapotřebí k tomu, aby se člověk dokázal 
vymanit z otroctví starých životních 
vzorců a vstoupil do země, kde se stane 

zcela a beze zbytku sebou samým.
Čtyřicet dnů putuje Eliáš pouští, aby 

se na hoře Choréb mohl setkat s Bohem. 
Také on se při tom postí a otevře se nato-
lik, že dokáže vnímat Boha v mlčení.

Po Jonášově kázání se Ninivští po čtyři-
cet dní kají, aby si vyprosili Boží smilování.

A konečně i Ježíš se na poušti čtyřicet 
dní postí, aby odrazil ďáblovo pokou-
šení.

K postu patří tyto praktiky: Modlit-
ba, půst a almužna. 

Modlitba - má být pravidelnější a vydat-
nější modlitbou, abychom se více otevřeli 
Bohu a mohli ho požádat o osvícení 
a o jeho sílu.

Půst - od čehokoliv, je prověřením 
každodenního života - co je opotřebova-
né, unavené, co by mělo být vyměněno, 
nahrazeno něčím jiným. 

Almužna - podělení se s ostatními, což 
předpokládá překontrolování svých po-
třeb a požadavků a odřeknutí si dvou, tří 
nadbytečných, ale třeba i užitečných věcí.

Postní doba je tedy vybídnutím, ale 
i pomocí k obnovení našeho vztahu 
k Bohu, k bližním a k sobě samému. Je 
přiblížením se k dobrým a moudrým 
Božím záměrům.

Eva Cudlínová, 
husitská farářka

PÁR SLOV 
O POSTNÍ DOBĚ

Na přelomu února a března vstupujeme v tomto roce 2022 do postní doby.  
Možná je vhodný čas na to, připomenout si, o co vlastně v postní době jde,  
co znamená ten čtyřicetidenní cyklus, který se uzavírá velikonočními svátky.

Těšení se na jaro

Země náruč otevírá,
sluníčko ji laská,
jaro se k nám blíží,
raduje se babka.
Radují se všichni lidé,
a nejvíce děti,
chodit budem venku rádi,
odhodíme chmury.
Vše se krásně zazelená,
květiny zas budou kvést,
ožijí zahrádky, parky,
do luk budou cesty vést.
Již těšíme se velice,
až nám ptáci zapějí,
probudí se Počernice,
bez sněhu a závějí.

paní Olga 

CÍRKEV

DOPISY ČTENÁŘŮ



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263

NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645

KANCELÁŘ: 605 700 774

E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:  
PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ 

FACEBOOK:  
MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE

WEBOVÉ STRÁNKY:  
WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

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

MIMOCHODEM: WOODY 
ALLEN (ARGO)
Woody Allen, vlastním 
jménem Allen Stewart 
Konigsberg (*1. prosince 
1935 v Bronxu), je světově 
proslulý režisér, scenárista, 

spisovatel, herec a komik. Patří k hrstce 
amerických filmařů, kteří se dokázali pro-
sadit coby tvůrci ryze autorských snímků. 
Rozsáhlá vzpomínková kniha vyvolala 
pořádný rozruch ještě před vydáním.

VIOLONCELLISTKA: 
DANIEL SILVA 
(HARPERCOLLINS)
Viktor Orlov si už dlouho 
zahrával se smrtí. Kdysi 
nejbohatší muž Ruska 
nyní žije v exilu v Lon-
dýně, kde vede neúnavné 

tažení proti autoritářským kleptokratům, 
kteří se zmocnili vlády v Kremlu. Jeho 
sídlo je jednou z nejpřísněji chráněných 
soukromých budov v Londýně. Přesto se 
jednoho deštivého letního večera vrahovi 
podaří ochranku přelstít. Před sebou měl 
sluchátko telefonu, napůl vypitou sklenku 
červeného vína a hromádku dokumentů. 
Další špionážní thriller je tu!

TAJNÁ MANTRA: 
DAVID MICHIE 
(SYNERGIE)
Tajná mantra spojuje 
v napínavém příbě-
hu průlomovou vědu, 
spiritualitu a hloubku 
mysticismu tibetského 
budhismu. Může tak zcela 
otřást vaší představou 

toho, kdo jste a jakých proměn jste schopní.

FRANTIŠEK ŠTĚPÁN 
LOTRINSKÝ - BOHATÝ 
MANŽEL CHUDÉ 
CÍSAŘOVNY: JOSEF 
BERNARD PROKOP 
(FORTUNA LIBRI)
František Štěpán Lotrinský, 

muž stojící ve stínu své slavné ženy, anebo 
císař Svaté říše římské, úspěšný podni-
katel a rovnocenný partner? Silný muž, 
toužící po klidu, milující manžel a otec, 
anebo slaboch, který utíkal ke svým ko-
níčkům, blízkým přátelům a milenkám, 
či snad geniální obchodník? V tomto 
strhujícím historickém románu se dozvíte, 
zda je možné pozměnit oblíbený citát 
a tvrdit, že za každou úspěšnou ženou 
stojí muž.

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
NÁCHODSKÁ 754

Naši milí čtenáři,

jak jistě víte, máte v našem on-line katalogu možnost zarezervovat 
si zvukové knihy. Po zadání vybraného titulu se vám kromě nabídky 
knihy může také zobrazit nabídka zvukové knihy – audionahrávky.

Věnujte prosím vždy velkou 
pozornost piktogramu, který 
je u nabídky zobrazený. Knižní 
dokument má podlouhlý formát 
a malou knížku v pravém dol-
ním rohu. Zvukový dokument 
má čtvercový formát a v pravém 
dolním rohu má sluchátka.

Poslední dobou jsme zazna-
menaly více chybně zadaných rezervací, kdy jste si chtěli půjčit knihu, 
ale rezervaci jste provedli na zvukovou nahrávku.

Mezi naše nové zvukové knihy patří novinky Prázdniny v Česku 
od L. Zibury, Listopád od A. Mornštajnové, Šikmý kostel (oba dva 
díly) od K. Lednické, Drak spí od M. Klevisové, Posilování stresem 
od P. Koláře, Myšlenky za volantem od M. Ebena a další.

Přejeme příjemný poslech a děkujeme za pochopení!

Berenika Wagnerová,  
zástupkyně ředitelky 
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

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

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA    
vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA

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

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA  
vedená Mgr. Jiřím Arnoštem

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

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

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

PROGRAM NA BŘEZEN

8. března 2022 od 17.00 do 19.30 hod.
Workshop: OSLAVTE MDŽ KREATIVNĚ
Budeme se věnovat drhání neboli macramé. Kdo to neumí, 
naučí se, kdo umí, může si troufnout na něco většího. Vyrábět 
budeme náramky, přívěsky na klíče a čelenky. Vstupné je zdar-
ma, platí se podle počtu a druhu hotových výrobků.

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

24. března 2022 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: CO JE TO BÝT ŽENOU
Jako ženy máme spoustu rolí. Jsme matky, partnerky, dělá-
me kariéru, staráme se o domácnost, takže jsme i uklízečky 
a kuchařky zároveň. Všechno chceme zvládat co nejlépe, pokud 
možno dokonale, ale kde jsme my? Jak se neztratit v každoden-
ním kolotoči bude téma příštího setkání.

V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, 
meditace, hudby a pohybu. Netrapte se, že neumíte malovat - 
nezáleží na výsledku, ale na prožitku.
Seminář vede lektorka Ing. Marie Půrová.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST
vede lektor Mgr. Jan Fršlínek

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

PO CELÝ BŘEZEN

PŘIHLAŠOVÁNÍ

NOVÝCH

ČTENÁŘŮ

 

ZDARMA
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VOLNOČASOVÝ KLUB PRÁDELNA
Klub je prostorem, kam děti mohou přijít, aby vyplnily přebyteč-
ný čas před jejich kroužkem nebo jen strávily příjemné chvíle se 
svými přáteli. Děti se mohou těšit nejen na stolní tenis, fotbálek, 
ale i na Xbox s trenažerem na řízení auta. Své si zde určitě najdou 
i ti, ve kterých dřímá umělec, jelikož zde nechybí ani prostor pro 
výtvarné dílny. Samozřejmostí je také knihovna pro milovníky 
knih, kteří rádi zažívají různá dobrodružství se svými oblíbený-
mi hrdiny. Děti mají také k dispozici i notebooky, na kterých si 
mohou vypracovat prezentace nebo domácí úkoly. 

Chceme, aby se děti do klubu pokaždé těšily, proto připra-
vujeme také tematické dny nebo turnaje ve stolním tenise či 

stolním fotbálku!
Odchody a příchody dětí se čipují. Čip se dá zakou-

pit za vratnou zálohu 200 Kč, nabití čipu je za 1 000 Kč. 
Z této částky se poté za každých 30 minut, které vaše 
dítě stráví v klubu, odečte 5 Kč. 
Stále máme pár volných míst, tak neváhejte s přihlašo-

váním!

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU?

Každý měsíc pro vás připravujeme nějaké dílničky, na kterých 
si můžete něco vyrobit a ani březen nebude výjimkou. Blíží se 
Velikonoce, a proto jsme se rozhodli jim jednu dílnu věnovat. 
V sobotu 26. 3. (10.00 – 14.00 hod.) můžete přijít na dílnu 
šití, kde společně budeme šít právě na téma Velikonoc. Pokud 
budete chtít, můžete si ušít i novou nákupní tašku podle vašich 
představ a stylu. Ve stejný den bude ve 14.00 hod. začínat papí-
rová dílna, na které si vyrobíme deník nebo album. S pomocí 
barev ve spreji, past, šablon, razítek a rýžového papíru si vytvo-
říme pevné desky a vnitřní listy. Přijďte si hravou formou vy-
robit zajímavý deník či album, ovšem nezapomeňte na pracovní 
tričko! Obě dílny jsou vhodné pro děti od 8 let, horní hranice 
není. Přihlásit se můžete prostřednictvím našich webových 
stránek: ddm-hp.cz. Už se na vás těšíme!

LETNÍ TÁBORY
I letos v létě máme naplánováno spoustu táborů,  
tak pojeďte s námi! 
2. 7. – 9. 7. – Všeobecný tábor, Písečné
9. 7. – 16. 7. – Taneční tábor, Jiřetín pod Jedlovou
9. 7. – 24. 7. – Výtvarný tábor, Písečné
24. 7. – 31. 7. – Střelecký tábor, Písečné
30. 7. – 6. 8. –  Sportovní tábor, Holany 

u České Lípy 
21. 8. – 27. 8. –  Divadelně-filmový 

tábor, Písečné

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Velikonoce jsou za dveřmi, a proto 
máme připravené velikonoční díl-
ničky, kde si budete moci vytvořit 
nejen ozdoby do vašeho domova. 
Můžete se těšit na drátenické díl-
ničky, zdobení keramického ptáčka, 
pletení a vázání všeho druhu. Nebu-
de chybět ani tradiční zdobení vajíček 
pomocí vosku, mramorování a dalších technik. 
Ovšem nezapomeňte si přinést vyfouknutá vajíčka! V rámci 

velikonočních dílniček v DDM si 
budete moci ozdobit velikonoční 

kraslici, kterou pak můžete 
ozdobit velikonoční strom 

na Chvalské tvrzi.
Budete mít také mož-

nost zasadit si osení 
a ozdobit ho podle 
vašich představ. Přijďte 
si 2. 4. od 9.00 něco 
vytvořit a naladit se 
na velikonoční náladu! 

Těšíme se na vás!

VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

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



K dispozici máte: sdílenou kancelář, 
studio na konzultace či terapie a vybavení 
(notebook, tiskárna, šicí stroj, overlock)

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

Rádi bychom vyslovili velké poděkování 
všem dobrovolníkům Mumraje. Děkujeme 
jim za nezištnou pomoc, neboť věnovali 
svůj čas a úsilí ve prospěch počernické 
komunity. 

Dobrovolnictví v Mumraji má mnoho 
tváří a forem. Práce všech zapálených 
lidí je svým přínosem nevyčíslitelná. 
Můžeme jen konstatovat, že v roce 
2021 dobrovolníci odpracovali celkem 
1 568 hodin. Z toho třetinu (513 hodin) 
odvedl samotný tým Mumraje, a to nad 
rámec svých pracovních úvazků. Jinými 
slovy, dobrovolnická práce našeho týmu 
nadšenců měla za rok 2021 hodnotu 
272 800 Kč.

Víme, že bez dobrovolníků bychom nebyli 
schopni naše komunitní akce leckdy 
uskutečnit. Ceníme si každé podané ruky 
a děláme vše pro to, abyste chtěli být 
součástí naší party.

Máte chuť se přidat? Ozvěte se Simoně: 
dobrovolnik@domumraje.cz

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 
RODINY A KOMUNITY

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY pro děti 
i dospělé
25. 3. od 17.00 do 19.15 hod.
26. 3. od 9.30 do 12.00 hod. 

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

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

TÁTOVÉ A DĚTI SPOLU – PĚŠKY 
ZA POKLADEM*
27. 3. od 10.00 do 16.00 hod.

Okolí Horních Počernic je jako stvořené
pro výlety. Vyrazte proto s námi na cestu 
za pokladem. Objevíme nová místa a výlet 
zakončíme společným piknikem u rybníku 
Eliška. Vhodné pro děti 2–8 let.

Průvodce akcí: Luboš Vlček
Cena za rodinu: 350 Kč (v ceně program, 
poklad a buřty)

8.–12. 8. od 7.30 do 17.00 hod.

Děti čeká celotýdenní hra Léto 
s Mumrajdou. Budeme také létat 
v závěsných sítích a na konci týdne si 
užijeme karneval a cestu za pokladem. 
Pro děti 3,5–8 let. Sourozenci vítáni.

Cena: 3 100 Kč (cena zahrnuje celodenní 
stravu a pitný režim)

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete
nerušeně pracovat, zatímco se vám 
profesionální chůvy postarají o vaše děti.

Kdy:  po–čt 8.00–12.30 hod.,  
út 15.00–18.00 hod.,  
pá 8.00–12.00 hod.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR MUMRAJ 

COWORKING*

RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
MEZILESÍ 2058/6, PRAHA 9  
WWW.DOMUMRAJE.CZ

Více info k programu u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585. Zápisy do kurzů  
a na akce: domumraje.webooker.eu

Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,

jarní dny se blíží a my se na ně moc těšíme. 
Zveme vás do Hravé herny na Hrátky 
s Montessori. Akce Pěšky za pokladem je 
opět v režii našich tatínků. I letos můžete 
spolu s dalšími dobrovolníky vyrobit veliko-
noční dekoraci a udělat tak radost místním 
seniorům. Přidejte se, budeme rozdávat 
radost společně.

Hana Holá a Barbora Zálohová  
vedení Mumraje z. s.

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

 

MUMRAJ

30 | 31

HRAVÁ HERNA*

HRÁTKY S MONTESSORI
21. 3. od 10.00 do 12.00 hod.  
(hrátky od 10.00 do 10.45 hod.)

Březnová Hravá herna vám představí 
výchovný koncept Montessori, který 
podporuje dětskou důvěru a nás dospěláky 
vede k tomu, abychom dětem nebránili 
v procesu učení a tím podpořili jejich 
samostatnost. Čekají nás společné aktivity 
na elipse, činnosti z praktického života 
a smyslové výchovy. Vhodné pro děti 
od 1,5 roku.

Lektorka: Daniela Križeková
Cena: 100 Kč/rodina 

AKCE PRO CELOU RODINU

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO 
RADOST SENIORŮM
21. 3. – 12. 4.

I letos budeme tvořit velikonoční dekoraci 
pro radost místním seniorům. Od pondělí 
21. 3. si můžete přijít pro materiál k nám 
do Mumraje. Hotové výrobky se budou 
odevzdávat nejpozději 12. 4. Podrobné 
informace naleznete na našem webu.

VELIKONOČNÍ ZAJÍC
22. 3. od 18.00 do 19.30 hod.

Rádi tvoříte z keramické hlíny? Tentokrát 
budeme vyrábět velikonočního zajíce, 
který ozdobí váš domov nebo udělá radost 
jako milý dárek.

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

AKCE PRO CELOU RODINU

Foto: archiv Mumraj

Foto: archiv Mumraj
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MASOPUST
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MASOPUSTNÍ 
ZPÍVÁNÍ  
S DIVIZNOU 
U KAPLIČKY
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ROZHOVOR

Božena Beňová si svou lásku ke knihám 
vypěstovala již v útlém dětství, kdy ve své 
rodné vísce na Slovensku vypomáhala 
v lidové knihovně. Sen stát se knihovnicí 
se jí vyplnil a již v roce 1976 nastoupila 
do zdejší knihovny. Politická situace jí 
ale nedovolila v této práci po mateřské 
dovolené pokračovat, nastoupila jinam, ale 
v roce 1992 se vrátila do hornopočernické 
knihovny, kde působila dalších 30 let. 
V lednu se s knihovnou rozloučila a odešla 
do zaslouženého důchodu.

lila občas jí vypomáhat. Při hodině slohu 
jsem bez rozmýšlení psala na téma Čím 
chci být - knihovnicí.

Kdy jste se přestěhovala do Čech  
a zejména tedy do Horních Počernic? 

Ze Slovenska jsem se s rodinou do Hor-
ních Počernic přestěhovala v roce 1973.

Kdy jste nastoupila do zdejší  
knihovny?

Úplně poprvé v roce 1976, ale to jsem 
se dlouho neohřála. Politická situace mi 
nedovolila po mateřské dovolené vrátit se. 
Technická knihovna Výzkumného ústavu 
pro stavbu strojů v Běchovicích potřebo-
vala knihovnici a tak jsem neváhala. Moc 
ráda na ta léta vzpomínám. Po revoluci mi 

novým vedením bylo nabídnuto vrátit se 
do počernické knihovny. Nastoupila jsem 
v září 1992.

Odcházíte po téměř 30 letech. Už znáte 
jméno Vašeho nástupce?

Nová paní ředitelka se jmenuje 
Bc. Marcela Treščáková.

Knihovna se několikrát stěhovala a do-
znala opravdu velkých změn. Jaké byly 
pro Vás ty nejzásadnější?

První stěhování jsem zažila na přelomu 
roku 1992 -1993 z Náchodské 644/128 
na současnou adresu. Bylo to kvůli resti-
tuci, rychlé, hektické, náročné. Jenomže 
budova se stala majetkem Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 

V KNIHOVNICKÉ PROFESI  
SI MUSÍTE PĚSTOVAT  
„NOS NA KNIHY“

Vzpomenete si, kdy jste poprvé četla 
knížku a jaká to byla?

Než jsem se naučila číst, četla mi hodně 
moje babička. Pamatuji si hlavně knížky 
pro děti od spisovatelky Kristíny Royo-
vé (V slnečnej krajine, Traja kamaráti, 
Prišiel domov). Sama pak pravděpodobně 
Rozprávky starej matere, někdy ve druhé 
třídě. Jenom na vysvětlenou – narodila 
jsem se a vyrůstala jsem na Slovensku. 
Odmalička jsem vnímala biblické příběhy 
vyprávěné babičkou, která se mi věnovala.

Jak se následně utvářela Vaše láska 
ke knihám?

Docela přirozeně. Naše vesnice měla 
lidovou knihovnu, kterou jsem hodně 
navštěvovala a paní knihovnice mi dovo-
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ROZHOVOR

tudíž jsme se ocitli v nájmu. Samozřejmě 
léty všechno chátralo, nešlo otevřít okna, 
aby se nevysypala a nezpůsobila malér. 
V lednu 2004 byla provedena organizační 
změna v začlenění knihovny pod Dům 
dětí a mládeže. V uvolněných prostorech 
na stejném poschodí bylo po adaptaci 
a vybavení novým zařízením otevřeno 
samostatné oddělení pro děti a mládež. 
Současně se pilně pracovalo na automa-
tizaci a ke 100letému výročí v roce 2005 
byla knihovna plně automatizovaná. Velmi 
pomohla Městská knihovna v Praze, která 
nám dodala potřebnou techniku. Také 
jsme rozjeli nové aktivity pro veřejnost. 
Jenomže budova chátrala, naděje na od-
kup žádné. K 1. 8. 2008 se knihovna stala 
samostatnou příspěvkovou organizací a já 
jsem byla jmenovaná do funkce ředitelky. 
Až do roku 2015 se kolem budovy nic 
nezměnilo. 

Pak ale nastal zásadní zvrat, kdy se po-
dařilo vedení radnice vybojovat bezúplat-
ný převod budovy do majetku obce. Ihned 
nastaly přípravy na rekonstrukci knihov-
ny. Nejdřív stěhování knihovny na Chval-
skou tvrz (podkroví bývalého sklenářství). 
Za finanční podpory EU se nejenom zvět-
šil prostor knihovny (samostatné oddělení 
naučné literatury), ale vybudovalo Kultur-
ně komunitní centrum, které dává nové 
možnosti k činnosti spolků a knihovně 
k novým aktivitám pro veřejnost. V září 
2017 jsme slavnostně otevřeli.

Dokážete odhadnout, kolik knih jste 
mohla přečíst?

To si netroufnu odhadnout. Spíš jsem 
měla občas mindrák, kolik jsem toho 
nepřečetla. V knihovnické profesi si mu-
síte pěstovat „nos na knihy“ při budování 
knižního fondu. Není možné přečíst titul 
a teprve rozhodnout, jestli zakoupit. To se 
vyvíjí během praxe. Škoda peněz za kni-
hu, která jenom „šustí papírem“. 

Je nějaká kniha, kterou jste nedočetla, 
která Vás prostě nebavila? Nebo jste 
každé dala šanci?

Nedělala jsem si násilí. Pokud to nešlo, 
tak jsem ji odložila. Nejsem čtenář, co 
prolouská všechno.

Který knižní žánr je Vám nejbližší a mě-
nil se v průběhu let?

Na střední škole jsem byla uchvácena 
autory Henrykem Sienkiewiczem (Pouští 
a pralesem, Quo vadis) a A. J. Croninem 
(Citadela, Klíče od království, A hvězdy 
mlčí, Příběhy z černého kufříku aj.). Jak 
jen to moje úspory dovolovaly, pravidel-
ně jsem knihy kupovala. Kniha Odviate 
vetrom od M. Mitchellové mi pomohla 
při maturitě z dějepisu (v Čechách vyšla 
pod názvem Jih proti Severu). V průběhu 
let, hlavně pak v dospělém věku, se můj 
zájem ubíral k psychologické literatuře, 
židovské tematice a jejím autorům (např. 

Viktor Fichl, Chaim Potok). Mám ráda 
životopisné romány, knihy s křesťanskou 
tematikou (Anselm Grün, Max Kašparů). 
Rozhovory se zajímavými osobnostmi 
vyhledávám v poslední době čím dál víc. 
Zvlášť blízký je mi mj. Josef Beránek – 
počernický autor mnoha rozhovorů.

Která z knih pana Beránka Vás oslovila 
nejvíc? 

Všechny jsou úžasné. Obzvlášť zajíma-
vá je: Anton Otte – Vzdálená Evropa? 
Pojednává o poctivém procesu smíření 
mezi Čechy a Němci. Jak říká protago-
nista, jde o dlouhodobý proces podobný 
hojení hluboké rány, na němž však závisí 
budoucnost nenásilného soužití Evropanů 
z různých zemí.

Vím, že teď už bude rozhodnutí na nové 
ředitelce či řediteli, ale neplánujete s pa-
nem Beránkem například besedu?

Pan Beránek byl v knihovně několi-
krát a zdařile konferoval při besedách. 
Věřím, že spolupráce s ním bude i nadále 
pokračovat.

Jsou žánry, u nichž víte, že naše čtenáře 
nezaujmou, nebo se snažíte mít od kaž-
dého něco?

Snažíme se zohledňovat zájem čtenářů 
a přitom mít v knižním fondu co nejširší 
škálu literatury - jak beletrie pro dospělé, 
děti a mládež, tak naučné. Knihovna je 
limitovaná prostorem i finančními pro-
středky. Podle toho, že knihovnu navště-

vují i čtenáři z centra Prahy, si dovolím 
říct, že máme kvalitní knižní fond. 

Mnoho lidí si oblíbilo elektronické čteč-
ky knih, jak se na tento trend díváte?

Je to výborný doplněk na cesty – na do-
volenou, do metra. A také když vás bolí 
krční páteř a nemusíte držet v rukou 
těžkou bichli. Sotva však plnohodnotně 
nahradí klasickou knihu.

Kolik titulů je dnes v knihovně a kolik 
jich měsíčně nakoupíte?

Ke konci loňského roku to bylo 27 759 
knih. Odebíráme 27 exemplářů periodik. 
Roční přírůstek byl 1 412 svazků.  

Reagujete i na přání čtenářů? Můžou si 
u Vás knížku „objednat“?

Ano, náš nový knihovnický program 
TRITIUS tuto možnost nabízí. Jak re-
zervaci, odložení na poličku, prodloužení 
výpůjček i přání o zakoupení konkrétního 
titulu.

Co teď právě čtete?
Momentálně mám rozečtenou knihu 

Královna ze Sáby od Tessy Korber. Celý 
život mně provází Kniha knih - Bible. 
Od dětství jsem slýchávala příběhy, po-
stupně se dostavil osobní vztah a potřeba 
živit duši. Čerpám z ní sílu ve dnech 
všedních i nevšedních.

Lenka Bartáková,  
redaktorka
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POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

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

Bylo příjemné jarní odpoledne roku 1932. 
V odděleném boxu hotelu Čelikovský 
seděla karetní společnost zámožnějších 
štamgastů. Pánové Salač, Bernát, Krem-
lička a Sviták zde hráli pravidelně každou 
sobotu. Kremlička a Sviták byli úředníci 
na Ministerstvu financí, Bernát, který 
se v jejich partě objevil před necelým 
rokem, na sebe prozradil, že je zástupcem 
francouzské obchodní firmy a Salač byl 
policejní inspektor, který byl součástí 
týmu známého pražského policejního rady 
Josefa Vaňáska*. A právě tady a teď začíná 
náš příběh, kdy někdy úplná maličkost 
a náhoda dokáže rozřešit nedořešený 
policejní případ. Aktéry našeho příběhu 
budou, jak jistě tušíte, inspektor Petr Sa-
lač a Karel Bernát. Hra pohodově ubíhala, 
pánové si nechali přinést červené víno 
a Salač s Bernátem si zapálili oblíbenou 
dýmku. Po chvíli Salač zpozorněl a pečlivě 
si prohlédl dýmku, kterou vytáhl Bernát, 
nacpal ji a zapálil. Ta dýmka mu něco při-
pomínala. Byla nádherná. Tmavě hnědé 
leštěné dřevo s nádherným slonovinovým 
náustkem. Byla zdobená řezbou, ve které 
byl zakomponován vyřezávaný monogram 
s písmeny VV. Salač byl milovníkem dý-
mek a měl jich hezkou sbírku. To o něm 
všichni věděli. Ale tahle v něm vyvolávala 
něco víc než jenom obdiv krásné ruční 
práce.  Trvalo mu to dost dlouho, ale 
nakonec si vzpomněl. Popis té dýmky byl 
součástí policejního spisu o vyloupení 
starožitnictví Viléma Vrchoty na Vinohra-
dech. Proto ten monogram VV. Případ se 
stal již téměř před rokem a nebyl uzavřen. 
Do starožitnictví se lupič dostal přeřezá-
ním mříže a vypáčením dveří do zadního 
dvorku objektu. Ve starožitnictví se dle 
starožitníka Vrchoty nic z věcí a zboží 
neztratilo, ale z trezoru, který nebyl vy-
páčen, ale zřejmě otevřen klíčem, zmi-
zelo 46 000 Kč a zlaté šperky v hodnotě 
převyšující 50 000 Kč. Salač ten případ 
vyšetřoval a prakticky nenašel nic, čeho 
by se mohl zachytit v pátrání po zloději. 
Nikde žádná stopa, otisky, nebo něco, co 
by ho přivedlo na stopu zloděje. V jednu 
chvíli podezříval samotného Vrchotu, že 
krádež zinscenoval, aby mohl vymáhat 
peníze z pojistky. Později však tuto verzi 
opustil, protože nedávala žádný smysl 

a ani nepotvrzovala žádný motiv, proč by 
to Vrchota dělal. S vyšetřováním tím-
to směrem skončil i proto, že dva dny 
po krádeži ho Vrchota navštívil a sdělil 
mu, že se ze starožitnictví přece jen něco 
ztratilo. Souprava dvou dýmek a stoján-
ku s popelníkem, které si nechal vyrobit 
na zakázku v dýmkařské dílně v Němec-
ku. Dýmky a příslušenství přesně popsal. 
Toto zjištění ještě více zamotalo vyšetřo-
vání a v podstatě nebyl zatím případ vy-
řešen. No a teď tady Salač uviděl dýmku, 
která přesně odpovídala popisu Vrchoty, 
včetně monogramu VV. Od té chvíle zpo-
zorněl, kartám se moc nevěnoval a v du-
chu přemýšlel, jak z Bernáta dostat, kde 
k dýmce přišel. Potřeboval dýmku získat, 
aby ji mohl Vrchota identifikovat a teprve 
poté s touto jistotou uhodit na Bernáta. 
Proto začal dýmku obdivovat a přemlou-
vat Bernáta, aby mu ji prodal do sbírky. 
Nedalo to ani moc práce, protože Bernát 
měl rád peníze, a tak Salačovi řekl, že 
k dýmce má i druhou s rovným náustkem, 

stojánek a popelník. Nakonec se dohodli 
a Salač dýmky získal. Dohráli a rozešli 
se. Salač šel ke své matce, za kterou právě 
vždy v sobotu jezdil do Horních Počer-
nic. Druhý den v neděli se hned rozjel 
zpět do Prahy na komisařství. Prohlédl 
si spis k případu Vrchota a byl téměř jistě 
přesvědčen, že má stopu. Hned v pondělí 
navštívil Vrchotu a ten potvrdil, že jsou 
to jeho dýmky. Salač o všem informoval 
vrchního radu Vaňáska a s policejním 
doprovodem si zajeli pro Bernáta do Hor-
ních Počernic. Přivezli ho na komisařství 
a ten ani dlouho nezapíral. Zjistilo se, že 
není žádným zástupcem francouzské fir-
my, i když francouzsky obstojně uměl, ale 
že je v podstatě zloděj, který se nechává 
najímat na speciální práce. Řeklo by se 
fajnová zlodějina. Nakonec se zjistilo, že 
Bernát není ten, který má konečný lup. 
K údivu všech prozradil toho, kdo si ho 

na tuto práci najal za slib, že mu to bude 
přičteno ke zmírnění rozsudku. Ten, 
kdo loupež objednal a poskytl Bernátovi 
všechny potřebné informace, včetně klíče 
od trezoru, byl Vrchotův bratr Mojmír 
Vrchota z Olomouce. Ten, ač měl skvěle 
zavedený podnik na prodej zemědělských 
hnojiv a postřiků, se zamiloval do vdovy 
po státním úředníkovi. Ta se i se dvěma 
dcerami nastěhovala k němu a prakticky 
z něj postupně vytáhla všechny peníze. 
Mojmír Vrchota si začal půjčovat, aby 
podnik zachránil, a tak se ještě dostal 
do pro něj nesplatitelných dluhů. Vdova 
ho opustila a on zůstal prakticky bez pro-
středků. S bratrem starožitníkem nebyl 
zadobře od chvíle, kdy se k němu vdova 
nastěhovala a při jedné jeho návštěvě 
v Praze se kvůli ní natolik pohádali, že 
nemohl k bratrovi jít prosit o peníze. V té 
beznadějné situaci si vzpomenul na něco, 
co ho mohlo zachránit. Ještě v době, 
kdy on v Olomouci a bratr v Praze začali 
zavádět své živnosti, obstaral pro sebe 
a pro bratra u zámečnické firmy v Pro-
stějově dva trezory. Oba byly stejné, ale 
ke každému byly samostatné dva klíče. 
Tehdy, když vezl trezor bratrovi do Prahy, 
zapomenul doma od něho druhý klíč. Při-
vezl mu jen klíč, který byl v zámku. Slíbil, 
že při nějaké další návštěvě ho přiveze. 
K tomu však nedošlo. A tak tedy vymy-
slel plán, jak okrást bratra. Nechtěl to 
udělat sám a uvědomil si, že na to nestačí. 
Na toto je potřeba najmout profesionála. 
Znal v Praze jistého Vašinku, o kterém 
věděl, že se pohybuje ve společnosti ne 
zrovna poctivé. Svěřil se mu a ten mu 
dohodil pro tuto práci Bernáta, jako zku-
šeného odborníka. No a to už jsme téměř 
na konci našeho příběhu. Bernát vše pro-
vedl, ale udělal chybu. Měl vzít z trezoru 
jen peníze a zmizet. On však mimo peněz 
sebral z trezoru i zlaté šperky a na Vrcho-
tově stole neodolal krásným dýmkám. 
Šperky i dýmky si ponechal a Mojmírovi 
nic neřekl. Ten mu nechal z ukradených 
peněz slíbených 10 % a rozešli se. Bernát 
se těšil, že po čase prodá šperky a radost 
měl i z krásných dýmek. Až do toho dub-
nového pondělí, kdy pro něj jeho karetní 
kamarád Salač s policejním doprovodem 
přijel. No a tak se dýmka stala klíčem 
k nevyřešenému případu.

Jan Brunner*Policejní rada Josef Vaňásek byl předlohou policejního rady Vacátka v seriálu Hříšní lidé města pražského.

Bývalý hotel Čelikovský  
na rohu ulic Vysokovská  

a Kramolná
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

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

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan

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

550 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

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

425 Kč

Supradyn
90 tablet

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

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

P4H 60 kapslí

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 15:00

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

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

INZERCE
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ŠKOLY

ZŠ STOLÍŇSKÁ

ZŠ Stoliňská 823 pořádá
15. ročník výtvarné soutěže

TALENT HORNÍCH POČERNIC

V letošním roce na téma:

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Práce budou vystaveny na Chvalském zámku

od 14. 6. do 29. 6. 2022.

Slavnostní vyhodnocení 
a vernisáž se uskuteční

22. 6. 2022 od 16.00 hod. na Chvalském zámku.

Bližší informace získáte
 u p. Krajňákové, 730 809 713.

Práce je nutné dodat do 8. 6. 2022 
na vrátnici školy.

Všichni jste srdečně zváni.  

MČ Praha 20,  Post Bellum, ZŠ
Ratibořická a ZŠ Stoliňská 
zvou na prezentaci projektu

 
Příběhy našich sousedů

 
  28. března od 16 hodin ve

Chvalské stodole. 
 
 

KONEČNĚ  
LYŽÁK!
Letošní zimu si po nucené roční 
covidové pauze mohli žáci naší 
školy užívat na svazích českých 
hor. Vyrazili jsme na lyžařský kurz.
Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli se vůbec odjede, protože 
povinný PCR test těsně před odjezdem mohl ještě všechno 
změnit. A také, bohužel, některým dětem znemožnil účast 
na této tradiční oblíbené školní akci. Ať z důvodu nečekané 
pozitivity, nebo z důvodu nařízené karantény pro nenaočkované, 
a to i s negativním testem. 

Celý týden jsme si užívali dostatku sněhu, pěkného poča-
sí a nevelkých front na svahu Ski areálu Kobyla na Zadově. 
Týdenní výcvik, ač byl velmi fyzicky náročný, jsme zvládli 
bez úrazu, s dobrou náladou a neustálou chutí se v lyžařských 
dovednostech zlepšovat. 

Tak jen doufejme, že příští rok bude pro tyto akce covidově 
příznivější a nikdo už nebude omezován. 

Pavel Procházka, ZŠ Stoliňská 
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Při prvním setkání se žáci seznámili s pejsky a dozvěděli se, 
jak se k nim chovat. Postupně poznávali předměty, které se 
používají k výcviku psů, a začali dávat jednoduché povely. 
Díky kontaktu se psy se žáci více soustředí a zlepšuje se 
jejich vztah ke zvířatům. Žáci jsou nadšení, i když někteří 
z nich měli zpočátku obavy, postupně se do práce s pej-
skem zapojili všichni. Děkujeme sdružení Hafík za příjem-
ně a užitečně strávená odpoledne, jmenovitě paní Kateřině 
Pejchalové a pejskům Aladinovi, Pigi a Abbie. 

Lucie Borová, 
vychovatelka 

KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
PO 7. 3., GALERIE 14, ČERNÝ MOST OD 18.00 HOD.

IV. HUDEBNÍ VEČER
TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ. 
ÚT 8. 3., CHVALSKÝ ZÁMEK OD 18.00 HOD.

KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY  
MARTINY HUDÁČEKOVÉ
PÁ 25. 3., SÁL ZUŠ OD 17.00 HOD.

V. HUDEBNÍ VEČER
TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ. 
PO 28. 3., GALERIE 14, ČERNÝ MOST OD 18.00 HOD.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ŠKOLY

CANISTERAPIE V DRUŽINĚ
Od listopadu probíhá v naší školní družině ve spolupráci 
s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík canis-
terapie. 

ZŠ BÁRTLOVA

POZVÁNKA  
NA KONCERTY ZUŠ
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LYŽAŘSKÝ KURZ

Koncem ledna naše třída 
tercie A absolvovala lyžařský 
kurz, který probíhal blízko 
Rokytnice nad Jizerou. Až 
do poslední chvíle však 
vůbec nebylo jasné, jestli 
na kurz kvůli pandemické 
situaci odjedeme.

Naštěstí však nenastaly žádné potíže 
a na hory jsme v pořádku odjeli vybaveni 
nejen lyžemi, ale i negativními PCR testy. 
Když jsme přijeli na místo, čekalo na nás 
všechny nepříjemné překvapení. Horská 
chata Dvoračky, kde jsme byli ubytováni, 
byla od místa výstupu z autobusu vzdálená 
4 km a cesta vedla do prudkého kopce. 
Dlouhý výšlap ale stál za to a naší odmě-
nou byly krásné výhledy. 

Už druhý den ráno jsme stáli natěšení 
s lyžemi před chatou a čekali jsme, co 
si pro nás páni profesoři s instruktor-
kou připravili. Byli jsme rozřazeni do 3 
skupin a první dvě se mohly rovnou vydat 
na sjezdovky na nedalekou Lysou horu. 
O den později se k nim přidala i sku-
pina poslední. Nejednalo se však pouze 

o výcvik lyžařský, ale také běžkařský. 
Trénovali jsme poblíž našeho ubytování 
a už třetí den jsme se vydali na celodenní 
výlet na běžkách do Harrachova a zpět. 
Výbornou atmosféru, která panovala 
po celou dobu kurzu, korunovaly zábavné 
večerní programy. 

Lyžařský kurz se i přes ne vždy dobré 
počasí velmi vydařil a všichni do jednoho 
jsme si ho náramně užili. Určitě nám to 
pomohlo s utužením kolektivu. Zároveň 
moc děkujeme našim profesorům, že to 
nevzdali a i za komplikovaných podmí-
nek nám umožnili prožít „lyžák“ tak jako 
třídám v době před covidem. 

Adéla Berchtoldová, 
tercie A

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ZŠ SPOJENCŮPOHODOVÝ DRUHÝ  
POLOČAS NA ZŠ SPOJENCŮ
Tak jako celá společnost i naše škola se v tomto období především 
pere s nepřízní pandemie. Někdy je to boj úmorný, ale i tak se 
snažíme zajistit žákům takové podmínky, aby se jednak vůbec 
mohli prezenčně vzdělávat a zároveň, aby se učili dobře a chodili 
do školy rádi. Využíváme k tomu jak různých kompenzačních 
programů, tak nabízíme dětem nápady, které je baví a rozvíjí.

Od Evropské unie naše škola obdržela 
dotaci na projekt doučování, který má po-
moci žákům, jež jsou v důsledku uzavření 
škol ohroženi školním neúspěchem. Do-
učování se bude realizovat během celého 
druhého pololetí tohoto školního roku 
a bude se týkat především českého jazyka. 

Nedávno jsme pro školu zakoupily 
programovatelné hračky Bee – Bot, které 
jsou zaměřené na rozvoj logického a infor-
matického myšlení, plánování a prostoro-
vé představivosti. I mladší žáci se pomocí 
Bee-Botu mohou učit základům robotiky. 
Děti na něm mohou naprogramovat až 40 
kroků a pak už jen sledovat, zda je jejich 
Bee-Bot poslouchá, nebo ne. Hračku si 

žáci již vyzkoušeli v nových prostorách 
gymnastického sálku a musíte uznat, že 
robotické závody na velké ploše s ostatní-
mi spolužáky jsou mnohem zábavnější než 
o samotě v obývacím pokoji. 

Chceme žákům také zprostředkovat 
účast na různých soutěžích - výtvarné, 
literárních i matematické. V tomto směru 
nás mile překvapila – ale vlastně nepře-
kvapila - žákyně 5. třídy Elen Strculová, 
která se zúčastnila matematické olympiá-
dy a postoupila až do okresního kola, kde 
se z 30 úspěšných uchazečů umístila na 7. 
až 9. místě. Gratulujeme! 

Kdybychom měly charakterizovat náplň 
naší práce v posledních dvou měsících, 

mohly bychom se rozepsat o testování, 
trasování, neustálých změnách v pande-
mických pravidlech, výuce v rouškách 
či o bující administrativě. Ale poprav-
dě – co z toho? Pro naši školu byla vždy 
charakteristická rodinná pohoda. Ta 
není v dobrých dobách nic ojedinělého.  
Avšak udělat si pohodu i v nepohodě, to 
je umění. A právě na tomto umění nám 
nyní záleží, protože pohoda je to, co naši 
žáci potřebují v této době ze všeho nejvíce. 
Kéž by to letošní druhé pololetí pro ni 
poskytovalo lepší podmínky. 

Učitelky ZŠ Spojenců
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SEMINÁŘE MAP
Ke konci roku 2021 si projekt MAP 
připravil pro hornopočernické 
pedagogy zajímavé akce. V listopadu se 
konal vzdělávací výjezd pedagogů 1. 
a 2. stupně na zámek Loučeň, kde se 
kromě vzájemného sdílení zkušeností 
uskutečnil i praktický seminář 
o metodách kritického myšlení s náměty 
na mnoho zajímavých činností a publikací.

Pedagogové si na vlastní kůži vyzkoušeli 
jednotlivé metody, které lze do výuky 
zařadit. Měli také možnost prohlédnout 
si vystavené publikace a vybrat si knihy, 
které by se vyučujícím hodily při plá-
nování výuky nebo jako materiál pro 
další sebevzdělávání. Vybrané publikace 
byly poté jednotlivým školám zakoupené 
z finančních prostředků projektu MAP. 
Tyto knihy zcela jistě přispějí k inspiraci, 
vzdělávání se a pro zpestření vyučování. 

Prosinec přinesl možnost vzdělávat se 
především pro pedagogy mateřských škol 
a vyučující 1. stupně ZŠ. Projekt MAP 
uspořádal celodenní seminář, který byl 
zaměřený na nácvik správného držení těla 
a dětskou fyzioterapii. V úvodu byli účast-
níci seznámeni s teoretickou částí, kde 
se dozvěděli, jaké obtíže přináší dětem 
špatné držení těla. Následovala praktic-
ká část, ve které si všichni pod odbor-
ným vedením lektorky vyzkoušeli různé 
cviky pro správné držení těla. Lektorka 
poukazovala na chyby, kterých se běžně 
dopouštíme a na to, jak jim předcházet 
a napravovat je u dětí. Vyučující si též 
vyzkoušeli cviky s různými pomůckami 

a jejich zařazení do běžných tělocvičných 
chvilek i do výuky tělesné výchovy na ZŠ. 
Na základě tohoto semináře byly školám 
projektem MAP zakoupeny různé pomůc-
ky a publikace, vztahující se k pohybovým 
činnostem, tělesné výchově a správnému 
držení těla jako jsou overbally, gumové 
kroužky nebo podložky na cvičení.

Lenka Chalupová, 
učitelka

MASOPUSTNÍ  
VESELÍ
Tak jako každoročně i letos jsme si s dětmi ze třídy 
Dráček z MŠ Chodovická užili masopustního veselí. Každý 
den masopustního týdne měl své téma, např. brýlový 
den, pyžamový den, kloboukový den, obrácený den 
a samozřejmě nechyběl ani karneval. Dny byly plné her, 
zábavy a vyrábění. Děti si to náramně užívaly.

Učitelky ze třídy Dráček

MŠ CHODOVICKÁ
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MEMORIÁL 
VĚRY A TONDY
ROSENDORFOVÝCH
V neděli 31. ledna pořádal náš oddíl  
tradiční závod Memoriály.
Cvičí se 1. na kladině – Memoriál J. 
Mládka, který podporoval náš oddíl v za-
čátcích fungování finančně, 
2. na prostných – Memoriál J. Šafáře, 
který byl dlouholetým předsedou našeho 
oddílu,
3. dvojboj – kladina + prostná – Memo-
riál Věry a Tondy Rosendorfových - 1. 
ročník, naši nejstarší trenéři, narození 
v roce 1930, nás opustili postupně. Tonda 
31. prosince 2019, Věra 5. dubna 2021. 
Díky oběma funguje náš oddíl již více než 
60 let.

Celý závod proběhl v klidné a přátelské 
atmosféře. Vzhledem ke covidové situaci 
bohužel bez diváků. Naše trenérka Lenka 
Šotolová, která vždy organizačně závody 
připravuje, naplánovala celkem 7 sledů 
a 8 kategorií tak, že se jednotlivé katego-
rie nepotkávaly. Vždy se závodnice jedné 
kategorie rozcvičily, odzávodily, byly vy-
hlášeny výsledky a přišla kategorie další.

Maminky našich závodnic připravi-
ly, jako již poněkolikáté, občerstvení 
především pro rozhodčí, kteří absolvovali 
celodenní maraton. Mnohokrát všem 
děkujeme.

Celkem závodilo 129 závodnic z deseti 
oddílů z celé republiky. Bohužel se přes 
60 závodnic dodatečně kvůli nemoci nebo 
karanténě odhlásilo.

Z našich závodnic si nejlépe vedly:
ve dvojboji – ročník nar. 2017: 
1. T. Prchlíková
2. E. Alojan
3. A. Kreibichová
4. K. Rauerová
ročník nar. 2015: 1. E. Černá
ročník nar. 2012: 3. E. Kalinová.

Ve finále na kladině i na prostných závodilo 
vždy 8 závodnic. Do finále na kladině se 
ve II. kategorii probojovala jedna naše svě-
řenkyně A. Pospíšilová a obsadila 8. příčku. 
Ve III. kategorii bojovaly 4 naše závodnice 
v obou disciplínách, na kladině byla stříbr-
ná J. Ohanková, bronzová L. Bohatová, 6. J. 
Zahradníčková a 8. K. Bartošová.

Na prostných si opět na 2. stupínek 
vyskočila J. Ohanková a na 3. stupínek 

V. Brožová, 4. J. Zahradníčková, 5. L. Bo-
hatová, 7. K. Bartošová. Všechny závodni-
ce předvedly nádherné výkony, škoda, že 
je nemohli vidět i diváci. 

DUO GYM CUP
O týden dříve pořádal GT Šestajovice 
závod v Nehvizdech Duo gym cup - 
gymnastická dvojčata aneb ve dvou se to 
lépe cvičí.  Každá závodnice z dvojice cvičí 
na dvou nářadích dle výběru, ale celá dvo-
jice se musí představit na všech čtyřech 
disciplínách – přeskoku, bradlech, kladině 
a prostných.

Děvčata náš oddíl velmi dobře reprezen-
tovala:
V kategorii MIMI I. 
Vyhrála dvojice K. Rauerová a E. Alojan.

V kategorii MIMI II. 
2. místo obsadily E. Rajmová a S. Figurová.

V kategorii starší II. 
Zlato přivezly L. Bohatová a J. Zahrad-
níčková.

Všem závodnicím v obou závodech patří 
náš dík za skvělou propagaci naší Tělový-
chovné jednoty.

Podrobné výsledky najdete na stránkách 
České gymnastické federace.

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu 



SPORT

XAVEROV STÁLE ROSTE  
A ŘEŠÍ BUDOUCNOST
V létě většina mládežnických týmů odjela na soustředění. Kategorie přípravek a mladších 
žáků vyrazila na tradiční soustředění do Horního Bradla, starší žáci vyrazili poprvé 
do Heřmanic v Podještědí a mladší dorost svůj tréninkový kemp podruhé absolvoval 
v Milevsku. Trenéři připravili pro svoje svěřence pestrý tréninkový program, v rámci 
soustředění jednotlivé kategorie sehrály i přípravná utkaní. Co bylo nejdůležitější, trenéři 
a jejich týmy hlavně utužili svoje kolektivy a všichni se těšili na novou sezónu. Starší 
dorost, který postoupil do přeboru, zůstal v Praze a připravoval se v domácích podmínkách 
na Xaverově, stejně tak A tým dospělých, který zapojil do kádru řadu nových mladých tváří.

NÁBOR ŠIKULŮ
Na začátku září proběhl tradičně nábor 
nových xaverovských Šikulů, tentokrát 
ročníku 2015 a mladších. K našemu úžasu 
se dostavilo kolem 50 dětí a řada dalších 
se přihlásila později. Z toho důvodu jsme 
založili Pohybovou školičku pro nejmenší, 
tedy pro ročník 2016 a 2017. Tím se zcela 
naplnila klubová pyramida, v současné 
době od nejmenších až po tým Gentlema-
nů čítá 354 aktivních členů.

TURNAJ MLÁDEŽE
V průběhu září a října se naše kategorie 
U8 až U13 zúčastnily celorepublikového 
Turnaje mládeže, kde si vedly nadmíru 
úspěšně a postoupily přes 1. a 2. kolo 
do závěrečných kvalifikací. Bohužel tam 
už ani jeden tým nedosáhl na postupové 
místo a tak celorepublikové finále na jaře 
bude tentokrát bez naší účasti. I tak to 
bereme jako velký úspěch.

VÍTĚZNÍ GENTLEMANI
V rámci mistrovských soutěží naši 
nejzkušenější Gentlemani, hráči nad 45 
let, suverénně soutěž vyhráli a těšíme se 
na jejich jarní jízdu. V mládežnických 
soutěžích naše přípravkové kategorie opět 
hrají nejvyšší soutěž a měří svoje síly i s li-
govými týmy. Mladší žáci hrají tři soutěže, 
v přeboru jsou dokonce na 1. místě, a to 
je také velký úspěch. Starší žáci hrají dvě 
soutěže a oba týmy aspirují na postup 
do vyšších soutěží, první tým do přeboru, 
stejně tak se vede mladšímu dorostu, který 
také bojuje o postup do nejvyšší pražské 
soutěže. Starší dorost v přeboru figuruje 

na 6. místě a doufáme, že si svoje umístění 
udrží. Naše A mužstvo se postupně během 
sezóny zvedalo a všichni pevně věříme, 
že v jarní části budou tabulkou stoupat 
do klidného středu, kde bychom je rádi 
viděli.

O POHÁR STAROSTY
17. listopadu se na Xaverově konal turnaj 
mladších žáků O pohár starosty pod zášti-
tou městské části. Turnaj se povedl. Aktéři 
měli náležitý servis, sportovní úroveň 
splnila očekávání a bylo se na co koukat.

VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ
V rámci rozvoje našeho klubu jsme finanč-
ně podpořili i vzdělávání našich trenérů. 
V průběhu podzimní části a na začátku 
nového roku se zapojili do studií náleži-
tých licencí a všichni je úspěšně absolvo-
vali. Jsme nesmírně rádi, že mají chuť se 
vzdělávat a pomáhat posouvat náš klub 
i v tomto směru. Celkem se zúčastnilo 
16 trenérů. Mezi nimi nyní máme i dvě 
kvalifikované trenérky. Vzdělávání se daří, 
zdraví a jeho zabezpečení se nám také po-
vedlo zlepšit a díky finanční podpoře firem 
Veolia a PPL se nám podařilo zakoupit 
defibrilátor. Přesto pevně doufáme, že jeho 
využití bude výjimečné.

BRANKÁŘSKÁ AKADEMIE
Dalším významným krokem ze sportov-
ního hlediska se stalo navázání spolupráce 
s brankářskou akademií Jaromíra Blažka, 
bývalého brankáře reprezentace a Sparty 
Praha. O naše kluky je náležitě postaráno 

a věříme, že se budou zlepšovat a posouvat 
svojí výkonnost.

TURNAJ TIPSPORT
Na začátku roku se na Xaverově tradičně 
pořádal zimní turnaj Tipsport. K vidění 
byly opět týmy 1. a 2. ligy. Jmenovitě 
Bohemians, Jablonec, Sparta Praha, Dukla 
Praha. Turnaj měl patřičnou diváckou 
kulisu i za dodržení vládních nařízení. 
O diváky bylo náležitě postaráno a zápasy 
byly i v přímých přenosech O2 televize.  

MÍSTO PRO TRÉNINK     
Klub roste, děti do našeho klubu rády 
přichází, a to nás těší. Zároveň je to pro 
nás závazek a tlak na to, abychom všem 
vytvořili adekvátní podmínky pro trénink, 
což není úplně jednoduché, protože areál 
v Horních Počernicích nám nepatří a jsme 
v něm pouze v dlouhodobém nájmu s jed-
ním hřištěm s umělým povrchem a čtyřmi 
šatnami. Některé tréninky proto absol-
vujeme mimo Horní Počernice, abychom 
mohli adekvátně trénovat. Spolupracujeme 
s areálem v Jirnech, kde máme kvalitní zá-
zemí a podmínky pro trénink. V zimním 
období využíváme pět tělocvičen v Hor-
ních Počernicích, dvě na Černém Mostě 
a jednu v Kyjích, abychom neslevili z na-
šich nároků. Pevně doufáme, že se situace 
zlepší a naše budoucnost bude v tomto 
ohledu příznivější a budeme mít větší per-
spektivu i v rámci Horních Počernic.

David Lukeš, 
šéftrenér
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Na základě dlouhodobého 
zájmu ze strany vás, 
občanů, zadalo vedení 
MČ vypracovat projekt 
parkourového hřiště.

Parkour je disciplína, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu 
A do bodu B, bezpečně, plynule a účinně, za použití vlastního těla. 
Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí - 
od větví, přes kameny a skály, až po zábradlí a betonové zdi. Může být 
provozován jak ve městě, tak na venkově.

Nebylo úplně lehké vytipovat místo v HP, ale nakonec se nám poda-
řilo najít lokalitu, která je vhodná. Jedná se o pozemek městské části, 
který se nachází v blízkosti Základní školy Bártlova.

Jaroslav Kočí ml., radní
Veronika Jáně, referent sportu

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2022 

PARKOUR V HORNÍCH 
POČERNICÍCH

SPORT

• max. šetrnost při broušení
všech lyží a snowboardů

• úhlování a tuning hran

• mazání lyží technologií Wax Master II

• montáž a seřizování vázání s tištěným protokolem

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

            AUTORIZOVANÝ SKISERVIS

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

www.mbkolo.cz

Otevírací doba: 
Po–St, Pá: 9–18 
Čt:	 9–19 
So: 9–12 

INZERCE

KOUPÁNÍ 
OTUŽILCŮ
ANI LETOS NEPORUŠILI MÍSTNÍ 
OTUŽILCI TRADICI A 1. LEDNA SE 
PŘIŠLI VYKOUPAT DO RYBNÍKA 
ELIŠKA.
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

TV A INTERNET

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

/měs.
300

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER

800 555 025 www.starnet.cz/akce

AKC
E P

RO 

HORNÍ P
OČER

NIC
E

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

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

 

AKREDITACE

MŠMT

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA

v Újezdě 
nad Lesy

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

www.victoria-school.cz

Pokud hledáte pro své děti kvalitní vzd
ělání s m

ožností rozvoje osobnosti, přijďte se in
fo

rm
ov

at
 d

o 
na

ší
 š

ko
ly

. T
eš

ím
e 

se
 na vás. 

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích 

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program

„učíme se venku“

Přijďte se k nám 

kdykoli podívat.

angličtina, španělština 
s rodilými mluvčími 

a němčina  

Inzerát 2021 185x124.pdf   4   07.12.2021   22:00
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Uzávěrka pro inzerci i redakci je  
vždy k 10. dni měsíce do 12.00 hod.
HORNOPOČERNICKÝ  
ZPRAVODAJ

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

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

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

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 
Vojtěch Jasanský. Není-li uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.

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

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

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

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

Další číslo vyjde 1. 4. 2022

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

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

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

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788 

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

Instalatér, topenář, svářeč 
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení
M. Trnka, tel: 775 961 432 
 
Kominictví Němec 
opravy, čištění, revize 775 132 921

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

Mateřská škola, Spojenců 2170/44,  
přijme od 1. 7. 2022 učitelku na hlavní 
pracovní poměr.
Požadavek - ukončené pedagogické 
vzdělání v oboru předškolní pedagogiky.
Info. na tel: 778 726 404
CV zasílejte na e-mail:  
skolka@skolkaspojencu.cz

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

Stadler Consulting, s.r.o. Domkovská 5, 
Horní Počernice.
Prodej solárních panelů a komponentů 
fotovoltaických elektráren. Poradíme 
a pomůžeme s realizací.Ohřev TUV,  
2 Kč/1 kWh - Návratnost 4 -6 let.
www.stadler-shop.cz
Tel: 777 340 500, 775 416 164

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

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




