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KALENDÁŘ AKCÍ

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA
Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat  
v měsíci červnu 2021 v úterý 8. 6. 2021  
od 16.00 do 17.30 hod.

Místa výdeje:  parkoviště u obchodního domu  
Albert a Penny.

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

5/6/2021 
8—13 h

Každou sobotu:
ovoce a zelenina z Polabí a Mělnicka 
—trhová restaurace—pečivo—maso 
a ryby—vajíčka z volného chovu—
výběrová káva—zmrzlina—řemeslné pivo 
a limo—naturální víno—věnce—výrobky 
ze dřeva—keramika—broušení nožů

+ Workshop Jak fermentovat zeleninu
(v 9.00 a v 11.00 h)

Klánovický
trh se vrací!
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CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 6. až 27. 6. 
Talent Horních Počernic 
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

od 5. 6. 
Pohádková země Vítězslavy Klimtové
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

25. 6. až 4. 7. 
Jakpak bydlí princezny?
denně  od 9.00 do 18.00 hod.

do 31. 8.
Putovní hra s Ohnivkou aneb 10 let 
přátelství se zámeckou vílou

DIVADLO

2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6.  
Čtení na pokračování: Tulák po hvězdách 

 od 18.00 hod.

3. 6. 
Bábovky

 od 19.30 hod.

8. 6. 
Země nomádů

 od 19.30 hod.

10. 6. 
Anny

 od 19.30 hod.

15. 6.
Tichý společník

 od 19.30 hod.

17. 6.
Nightlife: Na tahu

 od 19.30 hod.

22. 6.
Podfuk za všechny prachy

 od 19.30 hod.

24. 6. 
Matky

 od 19.30 hod.

Kompletní program najdete na webu divadla.

DDM

13. 6. 
Turisťák 

do 27. 6. 
Pohádková stezka se sportovními úkoly 

MUMRAJ

od 1. 6. 
Zápisy do školičky, kurzů a kroužků

6. 6. 
Pohádkový ekoLES

 od 10.00 do 15.30 hod.

13. 6. 
Expedice za dinosaury

 od 8.45 do 18.05 hod.

15. 6.
Keramický závěs s ptáčky

 od 18.00 do 19.30 hod.

17. 6. 
Sourozenecká rivalita

 od 18.00 do 21.00 hod.

19. 6. 
Rodina spolu aneb Sobota s Montessori

 od 9.30 do 11.30 hod.

STODOLA

7. 6. 
Sousedské posezení s harmonikou - 
tentokrát na zámeckém nádvoří

 od 17.00 do 19.00 hod.

19. 6. 
Veselá stodola II. 

 od 14.00 hod.

25. 6. 
Tančírna ve Chvalské stodole 

 od 19.00 do 22.00 hod.

26. 6. 
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod.

OSTATNÍ 

13. 6.
Pouť ke sv. Antonínu - kaplička  
ve Svépravicích

Petr Měšťan, starosta



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé, 

letošní nástup jara byl zdlouhavý. Ještě 
počátkem května jsme se obávali, aby 
nepřišel ranní mrazík. Majitelé zahrádek 
se často podivovali, kolik týdnů nabrala 
příroda zpoždění. Páry, které se chtěly 
na Prvního máje políbit pod rozkvetlou 
třešní nebo jabloní, řešily jinou potíž než 
v minulých letech, kdy bylo začátkem 
května už vše pomalu odkvetlé. Úkol 
zněl: najít rozkvetlý strom.

Nakonec jsme se ale dočkali a pří-
roda se probudila. Dočkaly se i naše 
děti – po době, která jim jistě připada-
la nekonečná, se mohly vrátit do škol 
a vidět své učitele i kamarády naživo, 

ne pouze z monitoru počítače. Je v tom 
jakási paralela s letošní zimou, která 
se táhla tak dlouho. I ona ale nakonec 
skončila. Stejně tak všichni věříme, že se 
snad blíží ke konci i pandemie, která nás 
v uplynulých měsících sužovala.

Spolu se slunečními paprsky se do na-
šich životů vrací optimismus. Čím dál 
více lidí se dočkalo očkování, takže už 
se nemusíme tolik bát navštěvovat své 
blízké, a s blížícím se létem začínáme 
opatrně plánovat dovolenou. Loni jsme 
si zvykli na to, že se dá volno příjem-
ně strávit v Česku, každým dnem se 
ale zvyšuje šance, že se o prázdninách 
podíváme i do zahraničí. U moře se vždy 

léčili lidé s dýchacími potížemi – naše 
plíce, zkoušené měsíci nošení roušek 
a respirátorů, si takovou léčebnou kúru 
také zaslouží. A co teprve naše psychika!

Přeji tedy vám všem, aby se vaše 
plány na léto vyplnily, abyste si užili 
domácí nebo zahraniční dovolenou. 
U moře či v horách. Anebo třeba 
na svých zahrádkách u nás v Horních 
Počernicích. Hlavně v klidu, beze 
stresu a s přáteli, s nimž se můžeme 
konečně zase setkávat. 

Petr Měšťan, 
starosta

AKTUALITY
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PODĚKOVÁNÍ 
ZA DLOUHOLETOU 
PRÁCI PRO HORNÍ 
POČERNICE

Rád bych vyslovil upřímné poděko-
vání za mnohaletou činnost pro naši 
městskou část panu Jaroslavu Píšovi, 
který 40 let pečoval o naše Horní Po-
černice a paní Janě Ryšavé, která tak 
činila úctyhodných 27 let. Oba dva, 
dnes již bývalí zaměstnanci Úřadu 
městské části Praha 20, kteří v první 
polovině letošního roku ukončili pra-
covní poměr a odešli na zasloužený 
odpočinek, zanechali svou důsled-
nou a obětavou prací nesmazatelnou 
stopu. 

Za odvedenou práci děkuji a přeji 
hodně zdaru do další etapy života!

Petr Měšťan, 
starosta

V letních měsících proběhne řada důležitých revizí 
a oprav na teplárenských zařízeních Pražské tepláren-
ské, které nelze provádět za plného provozu, a které 
jsou nevyhnutelné pro celoroční bezproblémové 
fungování dodávek tepla a teplé vody. Termíny pro 
konkrétní odběrná místa společnost rozesílá formou 
dopisu na smluvní odběratele, tedy na vaše SVJ, BD atp., kde naleznete přesné 
informace o odstávkách ve vaší ulici. Veškeré informace o letních odstávkách na-
jdete také na webu Pražské teplárenské www.ptas.cz, aktualizované jsou denně.

Společnost Pražská teplárenská se omlouvá všem dotčeným zákazníkům za do-
časné snížení komfortu, které je nezbytné pro údržbu a zkvalitňování horkovod-
ní sítě v naší městské části.

Letní odstávky proběhnou v uvedené ulici, oblasti nebo její části:
HORNÍ POČERNICE 8. - 18. 7.  a  30. - 31. 8.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v rámci městské části mohou probíhat 
také individuální lokální odstávky. O přesných termínech Pražská teplárenská 
včas písemně informuje své smluvní odběratele.

Více informací na www.ptas.cz,  
Twitter: @PTeplarenska

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY 
LETNÍCH ODSTÁVEK 
TEPELNÉ ENERGIE 
NA PRAZE 20
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  schválila přesun finančních prostředků - vratka předfinancova-

né akce „park Houslový klíč“ ve výši 4 000,0 tis. Kč;
2)  zařadila do rozpočtu finanční prostředky odvedené příspěvkový-

mi organizacemi do rozpočtu městské části,  
a to ve výši 330,9 tis. Kč;

3)  zařadila do rozpočtu městské části pojistné plnění ve výši 
97,3 tis. Kč;

4)  přesunula v rámci rozpočtu MČ 20,0 tis. Kč na investiční akci 
„kancelář, šatna, skladová hala, hygienické zázemí v objektu 
OMH“;

5)  převedla v rámci rozpočtu částku 20 tis. Kč na sociální pohřby;
6)  přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státního 

rozpočtu z Ministerstva financí ČR na krytí výdajů při přípravě 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 1,5 tis. Kč.

ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ 
GENERÁTORŮ OZONU 

Rada městské části schválila poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace, která bude čerpána v roce 2021, a to Místní veřejné 
knihovně, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, na po-
řízení 2 ks generátorů ozonu – prevence vůči koronaviru SARS 
CoV-2 v celkové výši 12 960 Kč včetně DPH.

DARY NA ČINNOST SPOLKŮM

Rada schválila dary na činnost Svazu postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z. s., základní organizace Horní Počernice; Svazu 
tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Horní Počer-
nice a Klubu seniorů Horní Počernice, z. s. – každému subjektu 
poskytla částku ve výši 20 000 Kč.

INVESTICE

DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE PRO OBJEKTY 
VE SPRÁVĚ MČ P20

Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka a montáž 

INFORMACE  
Z RADNICE

klimatizace pro objekty ve správě MČ P20 (prostor ZUŠ v 3. NP 
MŠ Ratibořická č. p. 2299 a ZŠ Bártlova č. p. 83 - podkrovní pro-
story)". Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

INFORMATIKA

UZAVŘENÍ SMLOUVY O TECHNICKÉ PODPOŘE 
NA SOFTWARE SE SPOLEČNOSTÍ SOTWARE602, A. S.

Rada schválila uzavření smlouvy o technické podpoře se společ-
ností Software602, a. s., sídlem Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4, 
IČ: 630 78 236.

ŠKOLSTVÍ

ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA POKRYTÍ 
NÁKLADŮ VZNIKLÝCH S PROVOZEM MŠ 
V DŮSLEDKU KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

Rada schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace v roce 2021 
Mateřské škole U Rybníčku, Praha 9 - Horní Počernice, Křovi-
novo nám. 115, ve výši 20 742 Kč na úhradu nákladů vzniklých 
v období od 8. 3. 2021 do 9. 4. 2021 na zajištění nezbytné péče 
pro děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání, které je 
nezbytné pro chod státu v nepříznivé epidemiologické situaci.

DOPIS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH 
DĚTÍ K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Rada vzala na vědomí dopis zákonných zástupců nezletilých dětí 
týkající se povinného testování žáků ve školách a povinnosti nosit 
ochranné prostředky úst a nosu ve škole dle mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1492/2021-3/
MIN/KAN a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnic-
tví č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN. Rada dále uložila 
OSVŠ informovat zákonné zástupce, že RMČ vzala jejich dopis 
na vědomí.

ÚZEMNÍ PLÁN

OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ O NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU RADONICE, OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU ZELENEČ

Rada uložila OVÚR projednat návrh územního plánu obce 
Radonice a návrh zadání územního plánu obce Zeleneč v ko-
misi výstavby a územního rozvoje, komisi dopravy a komisi 
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životního prostředí a po získání vyjádření komisí předložit ná-
vrh stanovisek MČ Praha 20 k oběma výše uvedeným návrhům 
na jednání RMČ.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EIA - KLÁNOVICKÁ SPOJKA

Rada vzala na vědomí dokumentaci k záměru „Klánovická spojka". 
Rada konstatovala, že 1) „Klánovická spojka" je součástí širšího 
dopravního řešení, které zahrnuje též MÚK Beranka a Hornopo-
černickou spojku; 2) realizace MÚK Beranka, Hornopočernické 
spojky a Klánovické spojky má zejména v Horních Počernicích 
ulehčit dopravně silně zatížené Náchodské ulici. Rada žádá, 
vzhledem k tomu, že v dokumentaci k záměru téměř nebyly 
vyhodnoceny kumulativní vlivy záměru se záměry ostatními 
(v rozporu s požadavky vznesenými ve zjišťovacím řízení nejen 
MČ Praha 20), a proto není jasné, jak bude území v budoucnosti 
zatíženo nejen realizací záměru samotného, ale též záměry s ním 
přímo souvisejícími, aby byl záměr v předložené podobě zpraco-
vatelem stažen a přepracován. Požadavky MČ Praha 20 na pře-
pracování uvedla Rada v přílohách, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení: připomínky MČ Praha 20 k hlukové studii; 
připomínky MČ Praha 20 k oznámení záměru a k dokumentaci; 
připomínky RNDr. Dvorské k záměru. Rada dále uložila OŽPD 
zaslat usnesení Rady orgánu EIA. 

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ 
POVOLENÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ KE SKLÁDKOVÁNÍ, 
SBĚRU, ÚPRAVĚ, VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ 
ODPADŮ DLE § 21 ODST. 2 ZÁKONA Č. 541/2020 SB., 
O ODPADECH NA ŽÁDOST SPOLEČNOSTI RABINA 
GROUP, S.R.O.

Rada městské části vzala na vědomí informaci o zahájení řízení 
o vydání povolení k provozu zařízení ke skládkování, sběru, 
úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech na žádost společnosti RABINA 
GROUP, s.r.o. Rada souhlasila s provozováním zařízení společ-
nosti RABINA GROUP, s.r.o. a uložila OŽPD zaslat usnesení 
na Odbor ochrany prostředí MHMP.

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
REVITALIZACE ULICE JEŘICKÁ

Rada schválila ukončení rozpracovaného díla „Revitalizace ul. 
Jeřická, Horní Počernice“, zpracovaného společností Ekologické 
a inženýrské stavby spol. s r. o. a uložila OHSaI předložit Dohodu 
o ukončení rozpracovaného díla společnosti Ekologické a inženýr-
ské stavby spol. s r. o. k podpisu.

DOPRAVA

INTEGRACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY DO HLAVNÍHO 
DOPRAVNÍHO PROSTORU NA NÁCHODSKÉ ULICI - 
K NÁVRHU SPOLEČNOSTI GREBNER SPOL. S R.O.

Rada nesouhlasila s integrací cyklistické dopravy do hlavního 
dopravního prostoru na Náchodské ulici a uložila OŽPD zaslat 
usnesení Rady ODO MHMP a Ing. Tomášovi z TSK.

POŘÍZENÍ STUDIE ALTERNATIVNÍHO VEDENÍ 
SEVEROVÝCHODNÍ PRAŽSKÉ CYKLOMAGISTRÁLY 
- TRASY VEDOUCÍ PŘES KATASTR OBCE HORNÍ 
POČERNICE

Rada schválila pořízení studie alternativního vedení severový-
chodní pražské cyklomagistrály – trasy vedoucí přes katastr obce 

Horní Počernice. Rada dále uložila objednat zpracování studie 
alternativního vedení severovýchodní pražské cyklomagistrály - 
trasy vedoucí přes katastr obce Horní Počernice u Ing. Michala 
Mečla, Dobrovolného 645/4, 198 00 Praha 9.

KULTURA

POHÁDKOVÝ LES

Rada schválila technickou podporu akce „Pohádkový les", která se 
uskuteční 6. 6. 2021 od 9.00 hod. do 19.00 hod. ve Svépravickém 
lese a okolí formou:
•  výpůjčky a dopravy 2 stánků, 4 židlí, 2 stolů a 2 lavic a párty stanu
•  zajištění elektřiny
•  výpůjčky a dopravy 4 sudů na odpadky s následnou likvidací 

odpadu
•  posekání trávy v okolí rybníka Koupaliště
Tradiční akci organizuje spolek Mumraj, z. s.

HPZ

REZIGNACE ČLENA REDAKČNÍ RADY

Rada městské části vzala na vědomí rezignaci člena Redakční 
rady Hornopočernického zpravodaje pana Petra Venclíčka ze 
dne 29. 4. 2021 na členství v Redakční radě Hornopočernického 
zpravodaje, a to z časových důvodů.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI 
SLUŽEB MČ PRAHA 20 OSOBÁM SE SLUCHOVÝM 
POSTIŽENÍM 

Rada městské části schválila nabídku společnosti Transkript on-
line, s. r. o., spočívající v poskytování simultánního přepisu řeči 
online formou v reálném čase osobám preferujícím při komuni-
kaci psanou formu českého jazyka, určenou osobám s poruchou 
sluchu, za cenovou nabídku - tarif Komplex, za cenu 6 000 Kč 
bez DPH/měsíc.

UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY NA PŘEVOD 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚČTU VEŘEJNÉ 
SBÍRKY S NÁZVEM „BEZBARIÉROVÉ CHRÁNĚNÉ 
BYDLENÍ NA XAVEROVĚ“

Rada schválila darovací smlouvu č. S/30/2021/0018 - převod 
finančních prostředků ve výši 10 000 Kč z účtu Veřejné sbírky 
s názvem „Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově". Pro-
středky budou určeny Diakonii Církve bratrské.

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY MČ PRAHA 20

Rada schválila od 1. září 2021 rozšíření stávající pracovní doby 
Pečovatelské služby MČ Praha 20, registrované MHMP pod č. j. 
MHMP 425434/2020 takto: pondělí - pátek 7.30 – 18.00 hod., 
víkend 7.30 – 16.00 hod.

PŘIDĚLENÍ BYTU SPRÁVCE V DOMĚ 
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU TŘEBEŠOVSKÁ 17

Rada městské části schválila přidělení bytu správce v domě s pečo-
vatelskou službou s účinností od 1. 6. 2021, na dobu určitou 12 
měsíců vázanou na trvání pracovního poměru správce/údržbář 
v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17.

Rada městské části Praha 20

AKTUALITY
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KDY BUDE D11  
TICHÁ A PLYNULÁ?
Horní Počernice jsou sevřeny dálnicemi ze tří stran. Dálnice od Hradce 
Králové má už pár let sice nový povrch, který by měl být méně hlučný, 
ovšem stále čekáme na opatření, která mají dálnici ještě více odhlučnit 
a hlavně zajistit, aby nevznikaly kolony. Stojící auta a kamiony s běžícími 
motory nejsou pro životní prostředí Počernic vůbec nic pozitivního. Proto 
se znovu ptáme příslušného ředitele ŘSD ČR Tomáše Grosse.
NA DÁLNICI D11 DOPRAVA NEU-
STÁLE NARŮSTÁ, CO ŘSD UDĚLÁ 
S HLUKEM A NÁRŮSTEM POČTU AUT 
A KAMIONŮ?
Jednou z plánovaných staveb je rozšíření 
dálnice D11 na šest pruhů do režimu 3+3. 
Zkapacitnění dálničního tahu na jeho 
prvních osmi kilometrech (po exit Jirny) 
je stavebně již částečně připraveno, a to 
po nákladné rekonstrukci dokončené 
v roce 2019. Tato akce zahrnovala kro-
mě kompletní výměny vozovky v obou 
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Dálnice D11

stavba

1101 Praha – Jirny, zkapacitnění

směrech D11 také opravu křižovatkových 
větví na MÚK Horní Počernice. Dále 
došlo na rekonstrukci čtyř mostů, opravu 
odpočívek Beranka a výměnu kanalizace. 
Náklady činily 788 milionů Kč bez DPH. 
Ve směru na Hradec Králové již řidiči 
mohou jízdu ve třech pruzích na několika 
kilometrech sami vyzkoušet. 

BUDOU V RÁMCI ZKAPACITNĚNÍ  
DOPLNĚNY KOLEM D11 I NOVÉ  
PROTIHLUKOVÉ STĚNY?

Ano, samozřejmě. Podmínkou pro kom-
pletní rozšíření D11 je mimo jiné právě 
vybudování dalších protihlukových stěn 
(či navýšení stávajících) v Horních Počer-
nicích a Jirnech. Celkem má vzniknout 
devět stěn o celkové délce 2 710 metrů. 
S realizací stavby s odhadovanými náklady 
ve výši téměř 300 mil. Kč počítá ŘSD 
v letech 2023 až 2025. V budoucnu má být 
D11 rozšířena na šest pruhů až po Podě-
brady.

Petr Měšťan, starosta
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K FINANČNÍMU A PERSONÁLNÍMU 
 „AUDITU“ KULTURNÍCH INSTITUCÍ
Již v prosincovém Hornopočernickém zpravodaji proběhla informace 
o tom, jak v čase roste objem finančních prostředků, které vynakládáme 
na chod našich příspěvkových organizací. Zřizujeme jich celkem 10 – 3 
kulturní instituce (Místní veřejnou knihovnu Horní Počernice, Kulturní 
centrum Horní Počernice a Chvalský zámek), Dům dětí a mládeže Horní 
Počernice a 5 institucí ryze školského typu (ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická, 
FZŠ Chodovická, MŠ U Rybníčku, MŠ Ratibořická a ZŠ a MŠ Stoliňská).

Základní rozdíl ve financování školských a kulturních institucí tkví v tom, že převážná 
většina financí pro školská zařízení plyne z rozpočtu Ministerstva školství skrz pražský 
magistrát – tyto prostředky vůbec neprocházejí rozpočtem městské části. Městská část 
financuje především provozní náklady – elektřinu, plyn, teplo (v některých případech), 
náklady na materiál, chod školních jídelen apod. V případě kulturních institucí, zjedno-
dušeně řešeno, hradí městská část nejen provozní náklady, ale rovněž výdaje na mzdové 
prostředky jejich zaměstnanců – jedná se o objemově nejvyšší výdajovou položku hraze-
nou z rozpočtu městské části směrem k našim kulturním institucím.

Jak bylo uvedeno již v prosincovém HPZ, mj. o objemu prostředků poskytnutých všem 
našim příspěvkovým organizacím rozhoduje v poslední instanci zastupitelstvo městské 
části. V případě kulturních institucí schvaluje závazné ukazatele – mezi nimi počet za-
městnanců (přepočítaný na úvazky) nebo (vedle souhrnného objemu mzdových prostřed-
ků pro zaměstnance) objem peněz určených na smlouvy konané mimo pracovní poměr 
(DPP, DPČ – tzv. OON – ostatní osobní náklady). Vývoj objemu finančních prostředků 
směrovaných do kulturních institucí (v rámci schválených rozpočtů městské části), počtu 
pracovníků a prostředků na platy a OON byl v průběhu posledních let následující:

MVK 2019 2020 2021

příspěvek z rozpočtu MČ 6 231 000 6 045 000 6 003 000

mzdové náklady vč. odvodů 4 426 000 4 330 000 4 345 000

ostatní osobní náklady - limit 115 000 250 000 250 000

pracovní úvazky - limit 7,2 6,75 6,5

CHVZ 2019 2020 2021

příspěvek z rozpočtu MČ 6 629 000 7 873 000 9 168 000

mzdové náklady vč. odvodů 4 082 000 5 100 000 5 828 000

ostatní osobní náklady - limit 201 000 460 000 485 000

pracovní úvazky - limit 8,35 9,2 9,2

KCHP 2019 2020 2021

příspěvek z rozpočtu MČ 6 338 000 6 784 000 6 512 000

mzdové náklady vč. odvodů 4 876 000 5 601 000 5 647 000

ostatní osobní náklady - limit 570 000 600 000 600 000

pracovní úvazky - limit 7,5 8 8

Růst těchto nákladů je způsoben jednak běžným nárůstem cen a také ochotou zřizovate-
le (v tomto případě zastupitelstva městské části) zvyšovat objemy finančních prostředků 
a počty pracovníků v kulturních institucích. Samy kulturní organizace o výši finančních 
prostředků poskytnutých ze strany zřizovatele a počtu zaměstnanců, kteří v nich pracu-
jí, nerozhodují. Pravděpodobným dalším faktorem vedoucím ke stávající úrovni příspěvků, 
které zastupitelstvo kulturním institucím poskytuje, je fakt, že kultura, pokud má být co 
nejvíce dostupná široké veřejnosti, nemůže být z povahy věci výdělečná. Dalším význam-
ným faktorem je, že naše kulturní instituce – jak divadlo, knihovna i zámek, dosahují 
dlouhodobě výborných výsledků – poskytují kvalitní a širokou nabídku kulturního vyžití, 
kterou nám právem mohou ostatní městské části a jiné obce jen závidět.

S ohledem na očekávané ekonomické dopady koronavirové pandemie, při níž se ředitel-
ky všech našich kulturních institucí snažily v maximální možné (a vládními nařízeními 

povolené) míře zachovat činnost těchto 
institucí, je ale nutné přemýšlet, zda není 
možné – při zachování (nebo zvýšení) 
stávající úrovně nabídky kulturního 
vyžití, činnost našich kulturních institucí 
zlevnit – jinými slovy ušetřit některé ná-
klady. Proto vedení městské části uvažu-
je o realizaci finančního a personálního 
auditu – tedy ne proto, že by se v našich 
kulturních institucích ztrácely peníze, 
vyhazovaly se oknem v nevýhodných 
smlouvách, apod. Chceme docílit toho, 
aby se na chod našich kulturních institu-
cí podívala nezaujatá osoba, bez místních 
nebo osobních vazeb, a doporučila nám, 
jaké kroky učinit, abychom byli schopni 
nezvyšovat (a případně i šetřit) finanční 
prostředky spojené s jejich chodem. Nic 
více a nic méně.

Z tohoto důvodu se v červnu sejde 
Návrhový výbor ZMČ Praha 20, na jehož 
jednání připravujeme podklady týkající se 
nákladovosti našich kulturních příspěv-
kových organizací. Na jednání přizveme 
i naše partnery, ředitelky těchto institucí, 
a budeme o tématu diskutovat. Podkla-
dy zveřejníme na webových stránkách 
městské části, aby se s nimi mohl každý 
seznámit. Budeme rádi za každý nápad 
nebo příspěvek do diskuse. Možnou vari-
antou je také neprovádění auditu třetím 
subjektem, ale realizace konkrétních 
úsporných opatření ze strany rady nebo 
zastupitelstva městské části. S ohledem 
na to, že Horní Počernice jsou „docela 
malé“, lidé se znají a panují mezi nimi 
přátelské nebo příbuzenské vztahy, jeví 
se provedení finančního a personálního 
auditu třetím subjektem jako nejvhod-
nější řešení.

„Zaručená sdělení“ v kuloárech nebo 
sociálních sítích, že „se v kulturních 
institucích špatně hospodaří, a proto 
na ně posílám audit“, musím jedno-
značně odmítnout. Skutečným cílem je 
umět se podívat na hospodaření a počet 
pracovníků v hornopočernické kultuře 
s nadhledem a získat cenné nápady, jak 
a kde chytře ušetřit. První vlaštovkou, 
mimo závěry „z auditu“, může být to, že 
městská část bude v příštích letech hro-
madně soutěžit elektrickou energii a plyn 
pro všech 10 příspěvkových organizací – 
rada městské části příslušný tisk schválila 
na svém jednání dne 7. května 2021.

S úctou a pozdravem
Vilém Čáp, 

I. místostarosta pro finance a kulturu

Zbyněk Římal, 
radní pro kulturu
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CENU NOVÉ SPORTOVNÍ 
HALY V JÍVANSKÉ STANOVIL 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Horní Počernice novou sportovní halu, kde by mohly sportovat 
především děti, potřebují. Na tom je shoda již téměř deset let. V roce 
2012 byla zpracována studie, která se stala podkladem pro výběrové 
řízení. Přesto byly práce na projektu na několik let přerušeny a když 
v minulém roce vyvrcholily vydáním stavebního povolení a následně 
žádostí o přidělení dotace, podle části opozičních zastupitelů se objevil 
problém. Proto cítíme potřebu vše objasnit.
Když se na březnovém jednání zastupi-
telstva část zastupitelů zdržela hlasování 
o projednávání bodu „Podání žádosti 
o dotaci na projekt Sportovní hala Horní 
Počernice z Národní sportovní agentury 
a spolufinancování projektu“, hlavním 
důvodem bylo údajné předražení haly. 
Opoziční zastupitelé ve svém prohlášení 
argumentují tím, že předpokládané ná-
klady na sportovní halu, uvedené v doku-
mentaci z roku 2017, činí 67 766 000 Kč 
bez DPH.

KOUZLENÍ S ČÍSLY
Podivují se, jak je možné, že se stavba 
oproti roku 2017 prodražila o více než 50 
milionů, jenže – věříme, že ne záměrně 
– částku předloženou na jednání panem 
starostou Petrem Měšťanem uvádějí 
včetně DPH. Cifra 121 956 501 Kč pak 
skutečně vypadá v porovnání s původní 
jako hrozivě vysoká. Když ale k původní 
částce cca 67 milionů přidáme 21 % DPH, 
rázem jsme na 82 milionech a z oněch více 
než 50 milionů je najednou 40 milionů.
Ani to není málo. Je ovšem třeba dopl-
nit, že u částky z roku 2017 šlo odhad 
stanovený studií, kdežto finální hodnota 
vzešla z položkového rozpočtu zpracované-
ho architektem Drobným ze společnosti 
Sportovní projekty a položková cena 
vznikla dle aktuálních ceníků. Těžko ji 

tedy lze porovnávat s jakýmkoli kvalifiko-
vaným odhadem. 

K tomu dodává pan Ing. arch. Viktor 
Drobný: „Na vaši žádost vám písemně 
potvrzuji, že kontrolní rozpočet stavby 
Tělocvičny v ulici Jívanská byl zpracován 
na základě podrobné prováděcí doku-
mentace v rozpočtovém programu KROS 
s aktuálními cenami dle cenové soustavy 
ÚRS. Atypické položky, které nejsou 
v této cenové soustavě zahrnuty, byly 
naceněny na základě cenových nabídek 
referenčních dodavatelů. Základní rozsah 
stavby v dokumentaci pro provedení 
stavby je shodný s dokumentací pro spo-
lečné povolení a se společným povolením 
vydaným Stavebním úřadem Městské 
části Praha 20.

Dalším argumentem opozičních za-
stupitelů bylo to, že městská část nemá 
na stavbu dostatek financí. Zde je třeba 
uvést, že jsme požádali o dotaci ve výši 50 
milionů z Národní sportovní agentury. 
Ta ovšem v roce 2017 ještě neexistovala 
a tato forma spolufinancování tedy nebyla 
možná.

Věříme, že dotaci 50 milionů na stavbu 
získáme, udělali jsme pro to maximum. 
Kromě toho máme v letošním rozpočtu 
na stavbu alokovaných 20 milionů korun 
a dalších 13 milionů v letošním roce 
získáme z magistrátní dotace. Do 121 

milionů tedy zbývá necelých 40 a ty 
pokryjeme z našeho rozpočtu, případně 
z dalších zdrojů v příštích letech.

OPRAVY V DOTACI
Opoziční zastupitelé také poukazují 
na to, že v žádosti o dotaci bylo uvedeno 
pouze šest hodin vyčleněných pro žáky 
týdně. To jsme však již uvedli na pravou 
míru. V původně podané žádosti bylo 
chybně uvedeno šest hodin týdně namís-
to šesti hodin denně. Bohužel je fakt, 
že u dotačních projektů je rozhodujícím 
faktorem rychlost. Zde jsme zvládli 
podat žádost včas, a to navzdory tomu, 
že byl náš úřad v lednu zkoušen korona-
virovou pandemií. 

I díky tomu, že jsme upřednostnili 
rychlost podání žádosti před dodatečný-
mi úpravami, má naše žádost pořadové 
číslo 45 ze 137 podaných a tím jsme 
zvýšili pravděpodobnost přidělení dotace. 
Všechny potřebné úpravy již byly prove-
deny a žádost je v naprostém pořádku.

CO DĚTI A DALŠÍ SPORTOVCI DÍKY 
HALE ZÍSKAJÍ?
Věříme, že podobné dohady neodve-
dou pozornost od toho hlavního, to je 
výstavba nového sportoviště, k níž dojde 
v Jívanské ulici ve školním areálu FZŠ 
Chodovická – ZŠ Ratibořická. Máme zde 
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dvě základní školy (jednu s rozšířenou 
výukou tělocviku) a gymnázium, jehož 
zřizovatelem je Magistrát hlavního města 
Prahy. Dále zde působí DDM Horní Po-
černice, který nabízí sportovní kroužky.
V této části Horních Počernic dlouhodo-
bě chybí kryté sportoviště, které by mohly 
využívat jak školy, tak Dům dětí a mláde-
že či sportovní spolky. Poptávka se stále 
zvyšuje a tento problém se řeší už více než 
deset let. Smyslem nové stavby je zlepšit 
podmínky školního tělocviku pro všechny 
školy v areálu – hřiště lze totiž rozdělit 
na tři menší. Nové sportoviště nám také 
umožní podporovat DDM a spolky za-
měřené na sport, přičemž rozšíříme jejich 
možnosti tréninku či pořádání turnajů 
přímo v místě působení.

Základní fakta o hale:
•  Rozměr hřiště je 45 x 25 m.
•  Výška ke stropu 9,5 m – lze tedy pořádat 

veškeré sportovní hry i soutěže dětí 
i dospělých.

•  Hala pojme 160 diváků.
•  Součástí sportoviště bude deset šaten, 

z čehož dvě jsou zamýšleny pro venkovní 
atletický areál se samostatným sociál-
ním zařízením.

•  Uvnitř haly bude také třída s veškerým 
vybavením pro výuku, případně pro 
školení trenérů.

Sportovní hala je dnes připravena 
ke stavbě, máme platné stavební povolení. 
Pozemek, na kterém má stát, je ve správě 
MČ Praha 20. Věříme tedy, že se nám 
brzy podaří halu postavit a otevřít.

DŮLEŽITÁ FAKTA K DOTAČNÍMU 
PROGRAMU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ 
AGENTURY
•  Národní sportovní agentura (dále jen 

„NSA“) zveřejnila dotační investiční 
program č. 162 52 Regionální spor-
tovní infrastruktura 2020–2024, č. j.: 
NSA- 0007/2020/D/1, a Výzvu 13/2020 
Sportovní infrastruktura – Investice nad 
10 mil. Kč dne 7. 12. 2020.

•  Příjem žádosti o dotaci byl spuštěn dne 
21. 12. 2020. Jednalo se o průběžnou 
výzvu, kdy jsou zvýhodněni ti žadatelé, 
kteří podají žádost o dotaci rychleji. 
S touto informací jsme samozřejmě 
pracovali a okamžitě zahájili přípravu 
žádosti o dotaci. 

•  Termín podání žádosti o dotaci „Spor-
tovní hala Horní Počernice“ byl tedy 
klíčový. Žádost o dotaci byla podána 
dne 19. 1. 2021 pod číslem RV21-00045.

•  Ke dni 23. 4. 2021 bylo na NSA podáno 
137 žádostí s celkovou požadovanou 
dotací v objemu 4 299 316 258 Kč. Je 
zřejmé, že každé následné podání žá-
dosti o dotaci žadatelem a její schválení 

či podpoření vzhledem k alokovaným 
prostředkům je téměř vyloučeno. 

•  Termín ukončení příjmu žádostí nako-
nec není do 30. 6. 2022, ale nově do 28. 
5. 2021!

Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/
investice-nad-10-mil/.

Historie kolem tohoto projektu 
2012 –  Vypracování studie sportovní haly, 

která byla podkladem výběrového 
řízení na zpracovatele PD. 

2012 –  Uzavření smlouvy na vypracovíní 
PD (DÚR, DSP, realizační) se 
spol. BENIKSPORT, s. r. o. 

2015 –  Usnesením RMČ ze dne 20. 1. 
2015 schválila podání žádosti 
o přerušení územního řízení „No-
vostavba sportovní haly”. 

2015 –  Usnesením RMČ ze dne 20. 10. 
2015 schválila uzavření dohody 
o ukončení rozpracovaného díla se 
společností BENIKSPORT, s. r. o. 

2016 –  Vypracování studie investičního 
záměru „Tělocvična v Jívanské" 
jako podkladu pro zadávací řízení 
na zhotovitele projektových prací 
spol. BBD, s. r. o. 

2016 –  Usnesením RMČ ze 28. 12. 
2016 schválila uzavření smlouvy 
na vypracování PD (DÚR, DSP, 
realizační) se společností Sportov-
ní Projekty, s. r. o. 

2017 –  Podána žádost o vydání společné-
ho rozhodnutí na stavbu „Tělo-
cvična v Jívanské". Předběžná cena 
stavby uvedená zpracovatelem DSP 
ve výši 56 mil. Kč bez DPH. 

2020 –  Pravomocné stavební povolení 
vydáno 23. 3. 2020. Realizační 
dokumentace interiéru stavby. 
Realizační dokumentace rozšíření 
parkovacích stání v ulici Jívanská. 
Rozpočtové náklady 2,157 mil. 
včetně DPH. Realizační doku-
mentace stavby „Tělocvična v Jí-
vanské". Rozpočtové náklady dle 
položkového rozpočtu jsou ve výši 
121 mil. Kč v cenové úrovni roku. 

2020 –  Podání žádosti o dotaci na Národ-
ní sportovní agenturu.

Petr Měšťan, starosta, 
Jaroslav Kočí, radní



FINANCE, MAJETEK, KULTURA

Vážení spoluobčané,
dovolte mi stručně vás informovat o no-
vinkách souvisejících s gescemi, které 
v rámci rady městské části vykonávám.

SCHVÁLENÍ ROZPOČTŮ NA ROK 
2021 A ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ 
NA ROKY 2022-2023 PŘÍSPĚVKOVÝM 
ORGANIZACÍM
Rada městské části schválila rozpo-
čty na rok 2021 a rozpočtové výhle-
dy na následující 2 roky všem deseti 
příspěvkovým organizacím městské 
části – základním a mateřským školám, 
DDM, Chvalskému zámku, Kulturnímu 
centru Horní Počernice a Místní veřejní 
knihovně Horní Počernice. Při schvalo-
vání jsme vycházeli z podkladů navrže-
ných příspěvkovými organizacemi.

VÝPŮJČKA OBECNÍHO POZEMKU 
SKAUTŮM
Rada městské části schválila ukon-
čení dosavadní nájemní smlouvy č. 
S/120/18/0063 (mezi MČ a Junákem) 
dohodou smluvních stran k 30. 6. 2021. 

Rada rovněž souhlasila se záměrem vý-
půjčky pozemku parc. č. 1857/1 o výměře 
9 850 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha (Chvalský lom), spolku Junák 
- český skaut, středisko Oheň Horní 
Počernice, z. s. na dobu určitou, v době 
od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, za úče-
lem naplňování hlavní činnosti spolku, 
kterou je práce s dětmi a rozvoj osob-
nosti mladých lidí v duchu skautského 
hnutí. K tomuto záměru může dojít díky 
tomu, že se městská část stala vlastníkem 
všech vlastnických podílů předmětného 
pozemku. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce.

VÝPŮJČKA POZEMKŮ A BUDOVY SH 
ČMS – SBORU DOBROVOLNÝCH  
HASIČŮ PRAHA – CHVALY
Rada souhlasila se záměrem výpůjčky 
pozemků KN parc. č. 2045/1 a 2045/2 
včetně budovy bez čp/če, stavby tech-
nického vybavení, vše v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha SH ČMS – Sboru 
dobrovolných hasičů Praha – Chvaly, 
na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 
2031, jako hasičské zbrojnice. Směřujeme 
tak k nápravě dlouhotrvajícího stavu, kdy 
hasiči neměli nemovitosti ve výpůjčce 

na základě písemného smluvního vztahu. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce.

UZAVŘENÍ SMLOUVY S PXE UMOŽ-
ŇUJÍCÍ NÁKUP ENERGIÍ PRO MČ 
PRAHA 20 A JEJÍ PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE A UZAVŘENÍ SMLOU-
VY O CENTRALIZOVANÉM ZADÁ-
VÁNÍ ZAKÁZEK (NÁKUPU ENERGIÍ) 
S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI 
NA DOBU NEURČITOU
Rada schválila Uzavření smlouvy o centrali-
zovaném zadávání veřejných zakázek za úče-
lem nákupu plynu a elektrické energie 
se všemi 10 příspěvkovými organizacemi 
MČ Praha 20. Rada dále schválila nákup 
elektřiny a plynu na roky 2022-2023 pro 
Městskou část Praha 20 a její příspěvkové 
organizace na komoditní burze - nákup 
proběhne formou postupné fixace ceny. Vě-
říme, že se tímto krokem podaří dosáhnout 
významné úspory při nákupu energií.

Přeji vám všem pevné zdraví a krásný 
začátek léta.

S úctou a ze srdce
Vilém Čáp, 

I. místostarosta

ODBORY

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO  
ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

Dne 19. 6. 2021 (sobota) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek  
komunálního odpadu a potravinářských olejů.

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

SEZNAM ODEBÍRANÝCH ODPADŮ:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsa-
hem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpeč-
né látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.

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

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:

1.  ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti restauraci) 08.00 - 08.30 hod.
2.  ul. Chodovická (roh Běluňská) 08.40 - 09.10 hod.
3.  ul. Božanovská (stanice bus Svépravice - u kamenictví) 09.20 – 09.50 hod.
4.  křižovatka ul. Jeřická - Dolská 10.00 - 10.30 hod.
5.  ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 10.40 - 11.10 hod.
6.  ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ) 11.20 - 11.50 hod.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje 
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat 
zdarma. Před odevzdáním odpadů při 
mobilním sběru jsou občané povinni pro-
kázat se občanským průkazem za účelem 
potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. 

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

Další mobilní sběr nebezpečného odpa-
du a potravinářských olejů se uskuteční 
v úterý 23. 9. 2021. Celoročně je tento od-
pad možné odevzdávat ve sběrném dvoře 
Chvalkovická 3, Horní Počernice.

OŽPD

AKTUALITY

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2021 
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McDonald’s v Horních  
Počernicích hledá kolegy 
na brigádu i HPP

• Odměna až 25 800 Kč
• Směny si plánujete podle sebe
• Sleva na stravování
• Skvělý kolektiv
• Benefit karta s velkým množstvím výhod

V případě zájmu volejte 604 759 344 nebo pište 
na vaclav.hurt@cz.mcd.com.
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2021 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městská část Praha 20 obnovuje Vítání 
občánků pro děti cca 10 měsíců sta-
ré. První Vítání proběhne na nádvoří 
Chvalského zámku 8. června 2021, tento 
termín je již zcela obsazen občánky, 
na které se z důvodu vládních omezení 
doposud nedostalo. Pokud tomu epide-
miologická situace dovolí, budeme v této 
tradici pokračovat zhruba ve čtvrtletních 
intervalech. Konkrétní termíny budou 
určeny podle počtu dětí narozených 
v daném čtvrtletním období. Vítáme děti 
zpravidla do jednoho roku věku. Každé 
vítané dítě obdrží drobnou pozornost naší 
městské části. Upozorňujeme, že pozván-
ka není posílána automaticky, je třeba se 
samostatně přihlásit. Přihlášku na Vítá-
ní občánků naleznete na https://www.
pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-
-obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí 
na správním oddělení, kancelář 100 hlavní 
radnice na rohu ulic Jívanská a Mezilesí. 
Do přihlášky je třeba vepsat příjmení 
matky, protože v mnohých případech není 
totožné s příjmením dítěte a pozvánku by 
nebylo možné doručit. Vítáme pouze děti 

s trvalým pobytem v Horních Počer-
nicích. Vítání občánků není povinné, 
záleží na rodičích, zda se přihlásí. Vítání 
občánků se koná v prostorách Chvalského 
zámku – v obřadní síni nebo v případě 
vhodných podmínek na nádvoří. Kontakt-
ní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607 
nebo Martina Krátká, tel.: 271 071 657, 
e-mail: vitani@pocernice.cz.
 
INFORMACE PRO JUBILANTY
Od července obnovujeme zažité gratulace 
našim spoluobčanům při dosažení 75, 80 
a 85 a více let. Zároveň všem jubilantům 
starším 81 let zasílá pan starosta blaho-
přání. Všechny tyto jubilanty též uvádíme 
ve společenské rubrice Hornopočernické-
ho zpravodaje.  Pokud NEMÁTE zájem 
být zveřejněni, prosím, zavolejte Haně 
Vostré na telefonní číslo: 271 071 607 
nebo pište na e-mail: vitani@pocernice.cz.

Milan Hejkrlík, 
vedoucí Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ  
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení senioři,
doufejme, že i my dříve narození 
a převážně očkovaní se již budeme moci 
opatrně navracet k našim normálním 
činnostem a způsobu života. A tak, 
pokud nedojde znovu ke zhoršení epide-
miologické situace,

PLÁNUJEME:
2. 6. a 9. 6. - od 14.00 hod.  
setkáme se opět v naší klubovně  
na Náchodské

15. 6. vycházka do Klánovic  
- sraz v 10.30 hod. u Alberta

16. 6., dále 23. 6. a 30. 6.  
sejdeme se v 15.00 hod. pod kaštany 
v zahradní restauraci U Voháků

22. 6.  
celodenní výlet autobusem (podrobnosti 
včas sdělíme, eventuálně se informujte 
na setkáních nebo telefonicky u L. Frou-
zové).

Těšíme se na vás!

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

Balíková Blanka
Barcal Pavel
Bažant Bohumír
Bohuslav Jiří
Boudová Božena
Bryksová Kamila
Burešová Milada
Cipra Petr
Čech Eduard
Čechová Soňa
Čumpelíková Jindřiška
Flídr Zdeněk
Havel Zdeněk
Hermannová Věra
Hladík Jiří
Hlavatý František
Hrabiec Radomír

Hrabiecová Marie
Hurta Josef
Jandusová Olga
Kalinová Věra
Karda Jan
Kaválková Libuše
Kazda Ota
Klouda Tomáš
Kosková Jarmila
Krajcer Ján
Kratochvílová Marta
Kubelková Helena
Kubísková Jitka
Kulhánková Marie
Kulhavá Milada
Kulhavý Jaroslav
Lampír Antonín

Langer Tomáš
Mudrová Eva
Navrátilová Klára
Němec Stanislav
Nováková Libuše
Pachta Ladislav
Pařízková Vlasta
Pešek Pavel
Pešová Dagmar
Plechingerová Blanka
Plchová Milada
Pokorná Zdeňka
Poláková Věra
Rudolfová Anna
Sladký Václav
Smlsalová Jaroslava
Soukup Jaromír
Stiborová Vlasta
Svoboda Petr
Sýkorová Libuše

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru  
živnostenského  
a občanskosprávních agend

Šašek Jan
Šejvl Ladislav
Špánek Karel
Špinková Hana
Šťastná Alena
Topolová Jana
Veselá Jarmila
Volf Karel
Votava Antonín
Vystydová Milena
Wágnerová Jiřina
Warausová Eva
Wolfová Pavla
Žáček Leo

Se zármutkem a bolestí v srdci 
oznamujeme, že nás nečekaně, 
v plné životní síle, opustil Jan 
Veselý, počernický sklenář. 
Kdo jste ho znali, prosím, vě-
nujte mu tichou vzpomínku.

kamarádi

Dne 14. července 2021 uplyne rok od úmr-
tí paní MUDr. Zdeňky Gerákové, zubní 
lékařky. Její jméno bude vždy spojeno 
s obětavým přístupem k pacientům a vy-
nikajícími profesními výsledky. Děkujeme 
všem, kdo jste paní doktorku znali a věnu-
jete jí tichou vzpomínku. 

rodina
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ROZHOVOR

Viděli v televizi nespočet reportáží, slyšeli vyprávění o lidech, kterým zbyly oči pro pláč, 
četli v novinách o podvodnících a říkali si: to se mi stát nemůže. Do chvíle, než otevřou dveře 
a připustí první kontakt s podvodníky. Lákavý inzerát, výhodná nabídka, peníze na ruku, 
to jsou slova, na které senioři slyší. Jenže jakmile se dostanou do spárů takových lidí, jen 
málokdy z toho vyjde starší člověk dobře. Úkolem všech lákavých nabídek je vydělat velké 
peníze a jelikož se zaměřují na nejrizikovější skupinu, tedy důvěřivé seniory, kteří byli 
vychováni v době, kdy slovo čest a poctivost nebylo jen pouhým slovem, ale životním stylem, 
daří se podvodníkům právě na seniorech zbohatnout. O možnostech pomoci seniorům jsme 
si povídali s Monikou Brzkovskou z Odboru sociálních věcí a školství.

Senioři jsou vedle dětí nejcitlivější sku-
pina obyvatel, ale na rozdíl od malých 
dětí, které jsou obvykle pod neustálou 
ochranou rodičů, seniorům právě tato 
ochrana a péče mnohdy chybí. S jakými 
nástrahami dnešního světa se senioři 
právě nejčastěji potýkají?

Senioři jsou stále častěji obětí různých 
„zaručeně výhodných nabídek“, ať již 
od prodejců energií, spotřebního zboží či 
potravinových doplňků. O těchto „vý-
hodných“ nabídkách jsou informováni 
prostřednictvím placené inzerce v různých 
periodikách, v rozhlasu či televizi. Dostá-
vají do schránek různé letáky či persona-
lizovanou reklamu. Nebezpečí seniorům 
hrozí i v takové oblasti, jako je oblast 
sociálních služeb. Tím, že mnoho seniorů 
nemá možnost přijaté informace porovnat 
s jinými nabídkami či se poradit, velmi 
často se stává, že naletí podvodníkům. 

Existuje mnoho firem, které cílí právě 
pro jejich zranitelnost na seniory. Ať už to 
byly laciné výlety s obědem a následným 
nucením nákupu předraženého zboží, 
podomní prodej, nabídky převodu energií 
či telefonů, finanční paušál za darování 
nemovitosti,… Jak se proti takovým spo-
lečnostem může senior vůbec bránit?

V první řadě by si každý měl uvědomit, že 
„výhodná“ nabídka od kohokoliv je pode-
zřelá. Každý z obchodníků myslí především 
na zisk. Od toho se odvíjí jednoduchá 
rada: nepodléhat nekriticky žádné zaru-
čené nabídce, nenechat se vmanipulovat 
do situace, že pokud smlouvu neuzavře teď 
hned, tak již nikdy tak výhodnou nabídku 
nezíská apod. U poskytovatelů sociálních 
služeb by si měl senior rovněž získat infor-
mace, např. od spokojených klientů.

Řešili jste v Horních Počernicích situace, 
kdy senior takto naletěl?

Bohužel, ani Horní Počernice nejsou 
vynechány z hledáčku podvodných firem. 
V minulosti náš odbor řešil již dva případy, 
kdy byli senioři podvodným způsobem při-
praveni o nemovitost a pouze u jednoho se 
podařilo soudně domek získat zpět. Druhý 
senior za svůj domek získal pouze částku 
10.000 Kč (skutečně deset tisíc korun, 
nechybí zde nuly). 

Dokážete vy, jako Sociální odbor, pomoci 
seniorům orientovat se mezi takovými 
nabídkami?

Ano, sociální pracovníci jsou zvyklí po-
skytovat pomoc v různých oblastech života 
našich seniorů, navíc od září loňského 

roku posílil tým Odboru sociálních věcí 
a školství i právník, na kterého se mohou 
naši klienti s důvěrou obrátit, případně 
s ním sociální pracovníci řeší případy svých 
klientů. 

Jde vůbec nějak právně pomoci, když už 
senior takovou nabídku podepíše a ná-
sledně si své rozhodnutí rozmyslí?

To je těžká otázka. Za určitých okolností 
lze právně pomoci, jak jsem již zmiňova-
la, ale záleží na případu a také na časové 
prodlevě. Obecně platí, že pokud zjistím, 
že mám problém, měla bych ho ihned řešit. 
Prodlevou nic nezískám, naopak, mohu 
ztratit možnost se účinně bránit. Senioři 
se mohou obrátit mimo jiné na bezplat-
nou právní poradnu MČ Praha 20, která 
funguje každé úterý od 13.00 hod do 17.00 
hodin v přízemí Kulturně komunitního 
centra v budově Místní veřejné knihovny 
(je nutné se předem objednat na tele-
fonním čísle: 702 050 758), dále mohou 
kontaktovat právní poradnu Života 90 
na telefonním čísle: 222 333 555 a rovněž 
se mohou obrátit na Odbor sociálních věcí 
a školství, např. na telefon: 271 071 799 
nebo 271 071 640.  

Lenka Bartáková, 
redaktorka

KDYŽ SENIOR  
UVĚŘÍ PODVODNÍKŮM
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Kauza sběrný dvůr

Rok jsme upozorňovali na nečinnost 
jednání RMČ a neřešení situace ve sběr-
ném dvoře. Následně, po stížnosti na hl. 
m. Prahu (MHMP), vedení úřadu dne 
19. 2. 2021 na jednání RMČ schváli-
lo pro vlastníka pozemku ve sběrném 
dvoře nájem. Dále dne 12. 3. 2021 
RMČ schválila pronájem ve prospěch 
MČ Praha 20 za zastavění pozemku 
o výměře 7 m2, které vlastník pozemku 
ve sběrném dvoře před desítkami let 
zastavěl novostavbou autoservisu. Další 
řešení zabraných pozemků a užívání 
ocelové kolny zcela bez placení nájmu 
s tím samým vlastníkem se stále neřeší, 
protože RMČ dne 17. 4. 2020 rozhodla, 
že prozatím nebude činit kroky k doře-
šení bezdůvodného obohacení a odloží 
podání žaloby na vydání bezdůvodného 
obohacení.

Stručně citujeme z vyjádření MHMP – 
Odboru kontrolních činností:

1. Je postup RMČ Praha 20 v souladu 
se zákonem o hl. m. Praze, s odkazem 
na § 35 odst. 1 tohoto zákona?

Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona 
o hlavním městě Praze musí být majetek 
hlavního města Prahy využíván účelně 
a hospodárně v souladu s jeho zájmy 
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vy-
mezené působnosti. Rada MČ Praha 20 
nepostupuje s péčí řádného hospodáře, 
když nevymáhá bezdůvodné obohacení 
z užívání budovy v areálu sběrného dvora. 
Situace, kdy volené orgány městské části 
nijak neusilují o získání bezdůvodného 
obohacení a riskují, že dlužník bude po 3 

jsou vlivem počasí už na první pohled 
patrné změny barvy. Dodatek č. 1 ze dne 
10. 7. 2020 ke smlouvě o dílo MČ Praha 
20 se spol. IPPOS BOHEMIA uzavřené 
dne 1. 10. 2019 č. S/20/2019/0077 určil 
nákup a instalaci 18 laviček od spol. 
MMCITÉ typu Mlela LME 151t ko-
maxit - sedák i opěradlo tropické tvrdé 
dřevo Jatoba bez povrchové úpravy a 24 
košů Diagonal DG115t se dřevěnými 
lamelami z tropického tvrdého dřeva 
Jatoba bez povrchové úpravy v celkové 
hodnotě 675 926 Kč. Lavičky a koše 
od spol. MMCITÉ mají z výroby 
elegantní a esteticky působící přírodní 
červenohnědou barvu tropického dřeva 
Jatoba. Jatoba (lat. Název Hymenaea 
spp.), známé také jako „brazilská třešeň" 
nebo „diamantová třešeň" je velmi tvrdé 
dřevo, které pochází ze subtropických 
lesů jižní a střední Ameriky. Výrobce 
důrazně upozorňuje zákazníky, že dřevo 
na výrobcích je bez povrchové úpravy. 
Po roce na povětrnosti ztratí barvu, 

letech moci namítnout promlčení, by 
mohla být posuzována i jako způsobení 
škody obci, která se v této situaci pova-
žuje za zaměstnavatele a členové volených 
orgánů za zaměstnance. Takový postup by 
byl v souladu s ustanovením § 250 resp. § 
257 zákoníku práce, který stanoví, že za-
městnanec je povinen nahradit zaměstna-
vateli skutečnou škodu a výše požadované 
náhrady nesmí přesáhnout u jednotlivého 
zaměstnance částku ve výši 4,5 násobku 
jeho průměrného měsíčního výdělku.

2. Může MČ Praha 20 zaplatit jakoukoli 
požadovanou cenu, o kterou si vlastník 
pozemku řekne (5 500 - 6 000 Kč/m2)?

Při stanovení ceny kupovaného či pro-
dávaného majetku se uplatní ustanovení § 
36 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze 
znějící následovně: „Při úplatném převodu 
majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, 
která je v daném místě a čase obvyk-
lá, nejde-li o cenu regulovanou státem. 
V případě argumentace týkající se veřej-
ného zájmu na fungování sběrného dvora 
by bylo nutno velmi dobře doložit, že 
MČ nemohla v tomto případě postupovat 
jinak a zajistit fungování sběrného dvora 
jiným způsobem (např. jej přestěhovat 
či zmenšit). Pokud by však otázka koupi 
pozemku byla aktuální, tak bychom 
na základě výše uvedeného zákonného 
ustanovení zaplacení požadované ceny 
jen z důvodu požadavku majitele pozem-
ku nedoporučili.

3. Jak by měla být tato situace řešena?
V případě vymáhání bezdůvodného 

obohacení, které dlužník odmítá vydat, 

zešedne, vypraská, ale bude plně sta-
bilní a funkční. Pokud si lavičky a koše 
mají zachovat estetickou krásu barvy 
dřeva z výroby, doporučuje výrobce 
ochranný nátěr týkovým olejem. Jak 
je možné, že v dodatku č. 1 smlouvy č. 
S/20/2019/0077 MČ Praha 20 a polož-
kovém rozpočtu spol. IPPOS BOHE-
MIA není zakalkulován ochranný nátěr 
laviček i košů do parku Jizbická, když 
výrobce spol. MMCITÉ dodává lavič-
ky a koše bez základního ochranného 
nátěru a ochranný nátěr doporučuje? 
Jak je možné, že za tak vysokou cenu 
nedostanou prvky v parku veškerou po-
třebnou péči tak, aby sloužily pro radost 
návštěvníkům? Na fotografii je vidět 
rozdíl laviček bez nátěru a s ochranným 
olejovým nátěrem. 

Miloš Vacek, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic

a za předpokladu, že byly vyčerpány 
všechny možnosti dohody smírnou ces-
tou včetně předžalobní výzvy, doporuču-
jeme obrátit se na občanskoprávní soud. 
Škodu, která by městské části vznikla 
promlčením dluhu, by MČ mohla vymá-
hat jako náhradu škody na radních, kteří 
přijali usnesení č. RMG/58/13/1068/20 
ze dne 17. 4. 2020, ve kterém souhlasili 
s tím, že z důvodu obnovených jednání 
o možné směně pozemků vztahujících se 
ke sběrnému dvoru s panem XXXXXX 
nebudou prozatím ze strany městské 
části činěny prostřednictvím exter-
ní advokátní kanceláře kroky vedoucí 
k vymáhání uplatněného bezdůvodného 
obohacení. 

Zda vedení radnice bude konat v sou-
ladu se zákony a péčí řádného hospodáře 
je jen na jejich volbě.

www.spolecnepropocernice.cz 

 Mgr. Jiří Beneda 
Ing. Milan Herian 

Společně pro Počernice

Proč máme šedé dřevěné obložení lavi-
ček i košů v parku Jizbická?

Park Jizbická má za sebou první zimu 
a na dřevěném obložení laviček i košů 
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Kácíme, co jsme nesázeli

Park Vysokovská. V parku během posled-
ních let zmizelo několik stromů bez náhrad-
ní výsadby. V roce 2016 náš Odbor místního 
hospodářství (OMH) v parku vykácel 3 
stromy a naprosto bez náhrady, roky tam 
pak zůstaly pouze pařezy. Dvě nadlimitní 
dřeviny o obvodu 103 cm a 116 cm byly 
pokáceny bez náhrady a bez povolení, pouze 
provedením oznámení Odboru životního 
prostředí (OŽP) - oznámení ze dne 16. 8. 
2016 čj. MCP20 013423/2016 a ze dne 17. 8. 
2016 č. j. MCP20 013486/2016. Třetí strom 
žádné povolení nevyžadoval.

Několikrát jsem žádala (2018-2019) 
o doplnění stromů do parčíku, ale marně. 
Až díky novému vedení OMH se do parku 
v posledním roce vysadilo několik nových 
stromů. Velkou zásluhu má také současné 
vedení našeho OŽP, které skutečně trvá 
na adekvátní náhradní výsadbě, a navíc 
i na likvidaci starých pařezů, které mnohdy 
zabíraly místo pro novou výsadbu.

Úspěšné pečení pro počernické zdravot-
níky pokračuje

Milí čtenáři,
mám velkou radost z toho, že v polo-

vině dubna jsme s kolegou zastupitelem 
Petrem Růžičkou opět rozvezli donesené 
bábovky, koláče, zákusky, bagetky a další 

Radnice nerespektuje vlastní směrnici 
a vědomě ji porušuje

V minulém čísle jsem vás informova-
la o tom, že na základě mého podnětu 
se bude Magistrát hl.m. Prahy zabývat 
objednávkou elektronických formulá-
řů. Hodnota této objednávky je ve výši 
494 400 Kč bez DPH. Po prostudování 
daného spisu mi Odbor kontrolních 
činností písemně odpověděl, že objed-
návka neproběhla v souladu se Směrnicí 
o zadávání veřejných zakázek, kterou 
vydala a schválila naše Městská část Praha 
20. Ve zdůvodnění se uvádí: „Pokud 
MČ vydá Směrnici o zadávání veřejných 
zakázek, ve které upravuje způsob zadávání 
veřejných zakázek nad rámec stanovený 
zákonem, měla by dodržovat pravidla v ní 
stanovená. V situaci, kdy se MČ může 
domnívat, že neexistuje jiná firma schopná 

Informace o kácení stromů na pozemcích 
městské části jsme na jednáních rady 
nikdy nedostávali a ani jsme je nemě-
li. Přitom souhlas vlastníka pozemku 
s kácením je daný zákonem. Zjišťovala 
jsem, jak to řeší v jiných městských 
částech, například na Praze 7 se kácení 
stromů projednává v radě. I hl. m. Praha 
vydává (Odbor evidence majetku) souhlas 
s kácením i s náhradní výsadbou na svých 
pozemcích. U nás žádný podobný postup 
nebyl. Předložila jsem tedy v prosinci 2018 
na jednání Rady MČ Praha 20 (RMČ) 
materiál, který OMH ukládal předklá-
dat vedení městské části v rámci jednání 
RMČ informaci o stromech, které jsou 
v majetku MČ Praha 20 a jsou navržené 
ke kácení. Stromy v havarijním stavu 
bylo samozřejmě nutné řešit okamžitě, 
bez předchozího projednání v RMČ. 
Zkrátka jsem považovala za důležité 
vědět, jaké stromy se budou kácet a proč. 
S kolegyní Janou Hájkovou jsme spo-
lečně stromy určené ke kácení nejed-

dobroty do Léčebného a rehabilitačního 
střediska Chvaly, Zdravotnického středis-
ka Lhotská a Domova seniorů Bethesda. 
Bylo to už druhé pečení pro naše zdravot-
níky, které pořádáme spolu s Markétou 
Čekanovou, Dariou Češpivovou a Petrem 
Růžičkou.

Díky skvělé pomoci studentů Kvarty 
A a paní profesorky Čechákové z místní-
ho Gymnázia Chodovická jsme mohli na-
víc obdarovat nejen paní doktorku Hanu 
Juklovou, ale i klienty a sociální pracovní-
ky Chráněného bydlení na Xaverově.

Počerničtí zdravotníci si takové po-
děkování za svou každodenní, náročnou 
a velmi obětavou práci pro nás všechny 
právem zaslouží.

Rádi bychom však poděkovali všem, 
kteří přispěli dobrotami, a to paní 

dodat software na elektronické formuláře 
ve formátu zfo, by měla zadat poptávkové 
řízení podle směrnice." Odbor kontrolních 
činností tím potvrdil má slova o tom, že 
kroky radnice nejsou správné a že si Směr-
nici o zadávání veřejných zakázek naše 
radnice vykládá zcela chybně. Osobně je 
pro mě velkým zklamáním zjištění, jakým 
nehospodárným způsobem vedení radnice 
s veřejnými prostředky hospodaří. Jak lze 
očekávat a motivovat podřízené příspěv-
kové organizace ke striktnímu dodržování 
zákonných postupů při zadávání veřejných 
zakázek a dodržování rozpočtové kázně, 
když sama radnice není příkladem?

V dubnu se na mě obrátili občané z ulice 
v Trní s problémem, který je velmi trápí. 
Jejich ulice je znečištěna psími exkrementy 
a podíl na tom mají nedisciplinovaní pej-
skaři. Co s tím? Řečeno a napsáno k tomu 
již bylo mnohé a výzva, aby si všichni 

nou obešly, a pokud jsme měly dotazy, 
kontaktovaly jsme OŽP.  Zároveň jsem 
na jednání RMČ ve spolupráci s OŽP 
v září 2019 doplnila trvalý úkol pro 
OMH, a to provádět náhradní výsadby 
za kácené dřeviny - vždy do 1 roku.

Dnes už informace o chystaném kácení 
na jednání RMČ nechodí. Současní 
radní ale usnesení z prosince 2018 zrušili 
s odůvodněním, že se tím OMH neú-
nosně navýšila administrativa. Nemyslím 
si, že předložit na jednání RMČ soupis 
stromů vyznačený na situaci a s foto-
grafiemi je něco náročného, a dle mého 
názoru to velmi dobře fungovalo a byla 
alespoň povědomost, co se kácí a proč 
a již se nikdo z radních nemohl vymlou-
vat, že o kácení nevěděl. 

www.spolecnepropocernice.cz

Karla Polydorová
Společně pro Počernice

Ljudmile Kreidlové, Petře Chudome-
lové, místostarostce Evě Alexové a také 
paní profesorce Čechákové a celé Kvartě 
A z Gymnázia Chodovická. 

V LRS Chvaly, Domově seniorů 
Bethesda, chráněném bydlení i v ordi-
nacích praktických lékařů měli radost. 
Sami se můžete podívat na fotografiích 
na facebookové skupině Máme rádi Horní 
Počernice. Ještě jednou velký dík všem. 
Těšíme se, že už brzy pro počernické 
zdravotníky opět napečeme.

Přeji vám krásné jarní dny.

Alena Štrobová, spolupořadatelka akce 
a zastupitelka MČ Praha 20

www.facebook.com/groups/ 
mameradihornipocernice

majitelé psů po svých domácích mazlíčcích 
uklízeli, nepomáhá. Spojila jsem se proto 
s vedoucím místního hospodářství, s pa-
nem Vojtou Šimáčkem a domluvili jsme 
se, že v lokalitě umístí zásobníky se sáčky 
na psí exkrementy. I přesto, že vybrané 
poplatky od majitelů psů zdaleka nepo-
krývají náklady na úklid a obsluhu stojanů 
a košů, je to investice, která se vyplatí, 
protože naprostá většina majitelů psů ex-
krementy poctivě uklidí, bude-li mít kam. 
Zvelebování vzhledu veřejného prostoru je 
věcí nás všech a jsem ráda, že vás podoba 
veřejného prostranství zajímá. Apeluji tím-
to na všechny občany naší městské části, 
posílejte mi vaše podněty a dotazy i nadále 
a ve spolupráci s místním hospodářstvím 
zkusíme najít vstřícné řešení i pro vás.

Jana Hájková, 
zastupitelka MČ Praha 20 
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Připomínky MČ Praha 20 v RMČ 
do procesu EIA

Na jednání RMČ Praha 20 dne 9. 4. 
2021 předložila paní V. Bidlová za Odbor 
OŽPD připomínky, které by měla MČ po-
dat k projektu „Klánovická spojka“ do pro-
cesu posuzování vlivu stavby na životní 
prostředí (EIA). Byl jsem přítomen jednání 
RMČ a velmi mě prezentace p. Bidlové 
oslovila svou precizností. RMČ na tomto 

svém jednání nedošla konsenzu a o podání 
připomínek nerozhodla. Vzhledem k tomu, 
že jsem přesvědčen, že je v daném území 
nutné posuzovat všechny eventuální stavby, 
které se zde předpokládají postavit, tak je 
naše připomínka naprosto zásadní a není 
naší věcí hodnotit následnou „rychlost 
konání předmětných úřadů“. Pro informaci 
- v území na D11 se plánuje mimoúrovňová 
křižovatka Beranka (MÚK), k ní přivaděč 
ze severu ze staré Náchodské, z jihu tato 

Počernické dobré zprávy

Vážení a milí spoluobčané,
dobrý epidemiologický trend naštěs-

tí pokračuje i nadále a my se můžeme 
pomalu a jistě vracet do běžných kolejí. Je 
skvělé, že naše očkovací centrum v LRS 
Chvaly jede na plné obrátky a očkuje ne-
jen naše občany očkovací látkou Moderna.

Minule jsme vám představovali s ko-
legyní zastupitelkou Alenou Štrobovou 
sbírku „Počernice nejen sobě“. Mám 
velikou radost z toho, že mnozí z vás se 
do sbírky zapojili a přispěli. Obrovský dík 
patří všem dárcům s otevřeným srdcem: 
Hana Benešová, Jindra Zápotocká, Blanka 
Fialová, Jana Neumannová, Eva Losová, 
František Vorel, Monika Brzkovská, Ka-
teřina Nováková, Božena Špačková, Tereza 

Rosypalová, Ulli Lillard a Jerry William 
Lillard za Life Church a Life Center a za-
městnancům společnosti ESSITY Czech 
Republic.

Sbírka se postupně rozrůstá a část už 
putovala k lidem v tísnivé životní situaci. 
Moc si toho vážíme a ze srdce děkujeme! 
Pokud by i vás zaujala tato sbírka a roz-
hodnete se pomoci, budeme rádi. Sbírka 
nekončí a jedeme dál.

Závěrem přeji žákům a studentům klid-
ný a úspěšný konec školního roku a pocho-
pitelně vám všem krásný začátek léta.

S úctou
Petr Růžička

Váš zastupitel MČ Praha 20
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

www.petrruzicka.eu

předmětná „Klánovická spojka“ (v podstatě 
v nynější stopě cyklostezky HP-Klánovice), 
vysokorychlostní trať (VRT) a samostatná 
cyklostezka HP-Klánovice. Oslovil jsem 
v týdnu po jednání radní a podařilo se mi 
je přesvědčit o novém hlasování a 16. 5. 
2021 RMČ připomínky schválila a do pro-
cesu EIA je MČ Praha 20 podala. 

Vladimír Hošek, 
zastupitel za Počernice JINAK

Chceme opravdu revitalizaci aleje  
Jeřická za každou cenu?

Alej v ulici Jeřická je ojedinělou ukázkou 
zeleného ostrůvku mezi dvěma komu-
nikacemi. Na tomto místě je lipová alej, 
probíhá zde tradiční akce skautů jako je 
Počernické kuře. Toto místo by si jistě 
zasloužilo obnovu. V minulosti byla 
snaha o postupné doplňování stromů, 
ale revitalizaci je třeba řešit komplexně 
od ulice Chvalkovická po Vysokovskou, 
s vazbou na park Prachovská a na další 
ulice až po park Třešňovka. Nutností je 
i řešení místa pro tříděný odpad, stavbu 
trafostanice i vhodnější umístění pomní-
ku Božích muk.

Chodník uprostřed aleje by měl být 
řešen asfaltovým povrchem a nikoliv, 
jak je navržen v projektové dokumenta-
ci, zámkovou dlažbou. Někteří z vás si 
zde jistě prožili své první jízdy na kole 
nebo na kolečkových bruslích. Alej je 
obklopena dvěma silnicemi, které budou 
muset časem projít rekonstrukcí, a proto 
by bylo vhodné revitalizaci s ní koordi-
novat. Nejde jen o to stromy vysadit, ale 

utvořit jim dlouhodobě dobré stanovištní 
podmínky pro rozvoj kořenů, zálivku 
a vyhnout se konfliktům s inženýrskými 
sítěmi.

Na toto místo jsou rozdílné požadav-
ky obyvatel z pohledu funkce, od čistě 
průchozí, přes sportovní až po poby-
tovou ve stínu lip. Proto zde musí být 
řešena průchozí trasa, návaznost na další 
komunikační napojení, pobytové zóny 
i městský mobiliář.

A právě z těchto důvodů je nutné řešit 
revitalizaci této aleje s občany, protože toto 
místo je klasickou ukázkou veřejného pro-
stranství, které slouží především místním 
obyvatelům Horních Počernic.

O projektu, který započal v roce 2019, 
vědělo jen málo zasvěcených a dokonce ani 
většina zastupitelů. Ze zjištěných informací 
jsme zpracovali přehled v čase, jak návrh 
na tento kontroverzní projekt vznikl.

V roce 2018 byla provedena rekon-
strukce hřiště v ulici Jeřická včetně 
povrchu, oplocení a sportovních prvků.

25. 4. 2019 bylo přijato usnesení RMČ 
všemi sedmi hlasy, předkladatel A. Štro-

bová (složení rady A. Štrobová, D. Če-
špivová, J. Beneda, J. Hájková, K. Poly-
dorová, P. Skalický, Z. Mucha).
1.  Schválení zadání projektové doku-

mentace.
Zadání vzešlo ze společného jednání 
místostarostky Češpivové, Odboru 
místního hospodářství, Odboru hospo-
dářské správy a investic a projektanta. 
Ze schůzky se nedohledal žádný zápis.

Z toho vyšel Úkol pro OHSaI zajistit 
zpracování projektové dokumentace.

Součástí tohoto projednání byly 
i připomínky OHSaI, kde je poukázáno 
na magistrátem zpracovanou dokumen-
taci na komunikace, navrženo zadání 
jednostupňové projektové dokumenta-
ce, která bude průběžně konzultována, 
aby výsledek splnil požadavky zadava-
tele.

Úkolem projektanta je vypracování 
projektové dokumentace, výkaz výměr, 
geodetické práce. Je zde také nutnost 
zajištění vyjádření správců sítí, kte-
ré neznáme, zda jsou také podklady 
k podání žádosti o společné územní 
a stavební řízení.



OHSaI zadala projekt napřímo nejen bez 
konzultace s veřejností, ale i bez pro-
jednání v komisích. Zadání od Odboru 
místního hospodářství byla pouze situace 
s vyznačením zeleně, jiné aspekty řešeny 
nebyly. Celková hodnota projektu je 
dosud 235 950 korun. Jen pro srovnání - 
projekt na celkovou revitalizaci podstat-
ně většího Nolčova parku stál za všechny 
stupně dokumentace 430 tisíc korun 
a realizace projektu měla být 16 mili-
onů Kč. Hodnota budoucí revitalizace 
aleje Jeřické je vyčíslena na 6,5 milionu 
korun. Ke stávajícímu projektu vydal 
Odbor životního prostředí a dopravy 
dne 16. 4. 2020 nesouhlasné stanovisko 
k záměru Revitalizace aleje Jeřická. A to 
především z těchto důvodů: projekt zcela 
opomíjí principy rozvoje veřejných pro-
stranství z hlediska rozvoje ploch zeleně, 
a zejména alejí a stromořadí. Výrazně 
negativně narušuje celistvost historické 
aleje a bezdůvodně navyšuje podíl nově 
zakládaných zpevněných ploch na úkor 
stromových míst, čímž dochází mimo 
jiné k výraznému oslabení ekologických 
funkcí této významné aleje. Do prosto-
ru zeleného pásu jsou zcela nevhodně 
umístěny zálivy zpevněných ploch, 
pikniková místa s lavičkami, stojany 
na kola a propojení cestní sítě. Na jižní 
straně je na úkor nově zakládaných zpev-
něných ploch zrušeno osm stromových 
míst! Na severní straně pět! Jako zásadní 
problém vidíme také neřešení sjednocení 
vzhledu a pravidelných rozestupů stro-
mů, což je u rekonstrukce aleje zásadní 
problém (celý text naleznete na: www.
sancepropocernice.cz).

V roce 2019 souhlasil Odbor životního 
prostředí pouze s pokácením 1 lípy a byla 
nařízena náhradní výsadba, v roce 2016 
byly pokáceny 3 lípy, které byly ve špat-
ném zdravotním stavu.

11. 7. 2019 usnesení RMČ (schváleno 
všemi pěti přítomnými radními).
1.  Schválení rozpočtového opatření 

na PD ve výši 242 tisíc korun!

9. 4. 2021 usnesení RMČ (schváleno 
6 přítomnými radními), předkladatel 
E. Alexová.
1.  Revize projektové dokumentace (PD) 

Revitalizace ulice Jeřická.
2.  Úkol pro OHSaI - objednat změnu 

PD.
Zadání OMH: Pokácení všech stávajících 
stromů, výsadba nových sazenic lip srdči-
tých, umístění závlahových vaků, ochra-
na inženýrských sítí, chodník z litého 
asfaltu, umístění laviček, ochrana kmenů 
stromů rákosovou rohoží, umístění od-
padkových košů).

Polovina z těchto požadavků jsou jen 
technického rázu. Bohužel, v zadání 
dopracování projektu ani zmínka o po-
žadavcích na koncepčnost, návaznost 
na další prvky zeleně, ani lepší řešení 
veřejného prostoru, ani originalita a lepší 
estetické řešení prostoru. Cena za doda-
tek k projektu 54 450 korun.

Celkem v součtu cena tedy již 
290 400 Kč.

7. 5. 2021 usnesení RMČ Revize 
projektové dokumentace Revitalizace 
ulice Jeřická, předkladatel P. Měšťan 
(schváleno 6 přítomnými), kdy byly 
pozastaveny práce na doplnění projektové 
dokumentace.
Po projednání s odborníky na zeleň, aleje 
a stromořadí jsme připraveni předložit 
náš Návrh řešení.
1. Pozastavit stávající projekt.
2.  Oslovit znalce na posouzení stávajícího 

stavu aleje a možností koncepčních 
řešení celkové revitalizace s návazností 
na další prvky zeleně.

Cyklistická doprava v Horních  
Počernicích

Cyklostezka Ve Žlíbku
Je zpracován projekt na tuto cyklostezku 
se všemi vazbami na okolí a na budoucí 
napojení ulice Ve Žlíbku na MÚK Beran-
ka. Probíhá jednání s vlastníky pozemků 
o výkupu pozemků pod trasou cyklo-
stezky. Po výkupu pozemků bude zadáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby 
a dojde tak k napojení cyklostezky smě-
rem na Běchovice, která končí na hranici 
našeho katastru.

Cyklomagistrála
Jedná se o spojení Středočeského kraje 
přes Horní Počernice směrem na centrum 
Prahy. V současné době je vypracována 
studie severovýchodní pražské cykloma-
gistrály přes území Horních Počernic. 

Tuto studii vypracovala v roce 2017 
společnost PUDIS. Studií navrhovaná 
trasa je ale s ohledem na vlastnictví 
pozemků a nemožnosti zajištění souhla-
su vlastníků, zejména u kolejí v západní 
části Počernic, neprůchodnou variantou. 
Smlouva o dílo byla ukončena dohodou. 
Aby bylo možné tuto cyklotrasu projed-
nat, přijala rada dne 23. 4. 2021 Pořízení 
studie alternativního vedení. Budou 
použity geodetické podklady, které 
zpracovala spol. PUDIS. Studie provedi-
telnosti by měla být zpracována do října 
2021. Tyto studie a následná projektová 
dokumentace pro územní a stavební 
řízení budou hrazeny ze schválené dotace 
hl. m. Prahy, kdy pro MČ bylo vyčleněno 
3 mil. korun.

Cyklopruhy na ulici Náchodská
Rada MČ dne 23. 4. 2021 nesouhlasila 
s umístěním cyklopruhů na ulici Náchod-
ská, a to z těchto důvodů: komunikace 
Náchodská nesplňuje šířku komunikace 
na jejich umístění, jednalo by se o ne-
bezpečné vedení cyklistů s ohledem 
na intenzitu dopravy a spojů MHD, je 
zajištěno bezpečné vedení tras pro cyklisty 
v bočních ulicích, Náchodská potřebuje 
kompletní rekonstrukci uličního parteru.

Zastupitelé Šance pro Počernice: 
H. Moravcová, P. Wágner, 

K. Karhanová, J. Kočí

3.  Zjistit plány HMP na rekonstrukci 
komunikací podél aleje.

4.  S posudkem seznámit veřejnost, to 
považujeme za bezpodmínečně nutné!

5.  Oslovit zkušeného krajinářského 
architekta, aby zhotovil studii da-
ného území, v souladu s manuálem 
veřejných prostranství IPR s vazba-
mi na komunikace, park Prachovská 
a vazby na další plochy zeleně. Je mož-
nost  architektonické soutěže, o které 
by rozhodovali svými hlasy občané.

6.  Studii představit veřejnosti v rámci 
Národní sítě zdravých měst, kde bude 
přítomen mediátor, jako například při 
kulatých stolech na veřejném fóru.

7.  Vypořádat připomínky veřejnosti 
a případně je zapracovat do studie.

8.  Seznámit veřejnost s definitivní po-
dobou studie a tuto studii použít jako 
podklad pro výběrové řízení na zho-
tovitele projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení.

A především budeme chtít u všech studií 
a projektů, které se budou týkat zeleně, 
aby byly zpracovány zahradními archi-
tekty, kteří se musí prokázat referenč-
ními projekty a stavbami minimálně 
obdobného charakteru.

Zastupitelé Šance pro Počernice: 
H. Moravcová, P. Wágner,  

K. Karhanová, J. Kočí
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Dočkají se obyvatelé sídliště Mezilesí přechodu u prodejny PENNY?

Od roku 2017, kdy byla postavena nová prodejna PENNY, usilují obyvatelé sídliště Mezilesí o řešení dopravní situace 

v oblasti této prodejny. Při samotné stavbě podalo SVJ Mezilesí několik námitek ke stavebnímu řízení a pokoušelo se 

své námitky uplatnit u tehdejšího vedení Úřadu městské části Praha 20. Vše bylo marné. Zásobování prodejny zůstalo 

stejné jako u staré prodejny z ulice Mezilesí. Vše bylo zamítnuto. V současnosti tedy těžká zásobovací vozidla, 

většinou nad 15 tun, najíždějí na chodníky a ohrožují chodce (především staré lidi a děti), kteří se jim musí vyhýbat, 

a tak jsou nuceni vstupovat do vozovky. Při výstavbě prodejny jsme upozorňovali i na nešťastné umístění kontejnerů 

na odpad. Opětovně bez výsledku. Kontejnery zůstaly v místě, kde projíždějící auta bezprostředně ohrožují občany, 

kteří vykládají z vozidla odpad. Nebezpečnou situaci občanů, kteří přecházejí ulici Mezilesí u prodejny PENNY jsme 

žádali řešit alespoň přechodem pro chodce. Po několika žádostech a interpelacích na zastupitelstvu bylo koneč-

ně vedením MÚ svoláno dne 3. 4. 2019 jednání u tehdejší starostky paní Aleny Štrobové za účasti Odborů investic, 

dopravy, výstavby, místního hospodářství MČ a Policie ČR. Zde bylo dohodnuto, že přechod pro chodce v tomto pro-

storu bude zrealizován v rámci rekonstrukce komunikace Mezilesí. Na základě tohoto jednání byl vedoucím Odboru 

místního hospodářství předložen výboru SVJ Mezilesí situační výkres s úpravou komunikace před domem 2061-2070 

na pěší zónu, která by byla východiskem pro vybudování přechodu k prodejně. Tuto úpravu projednal výbor SVJ 

Mezilesí a vyslovil s ní souhlas. Do dnešního dne se však na této akci zřejmě nijak nepokračuje. Takže občané dále 

kličkuji mezi projíždějícími vozidly a vozy zásobování. Několikrát zde již mohlo dojít k vážné nehodě. Takže nám 

nezbývá než zřejmě nakonec požádat bílou paní komonickou o pomoc, jako v jednom známém českém filmu. Nebo se 

snad současné vedení naší radnice zamyslí a po pěti letech se začne něco dělat?

Za občany sídliště Mezilesí: výbor SVJ Mezilesí 2061-2070, výbor SV Mezilesí 2078 2079  

DOPISY ČTENÁŘŮ Den dětí
První červen, svátek dětí,tato slova světem letí.
Děti jako ptáčata, 
narodí se, poletují,
rády spolu dovádějí.

Hrají si všichni rádi,
hraček mají moc,
jsou to přece kamarádi a nám pro radost.

Je to nové pokolení,
vše jim s láskou plníme,
přejeme jim hlavně zdravív šťastném světě
a ve zdravé krajině!

paní Olga

V pátek 2. 7. 2021 od 17:00 
všechny z Horních Počernic a okolí srdečně zveme
do amfiteátru podzámčí na Křovinově náměstí
na nezapomenutelné interaktivní divadelní představení

LABYRINT SVĚTA
v podání Divadla Víti Marčíka.
Toto představení bude slavnostním završením 
dětského příměstského tábora, na místě bude ke zhlédnutí 
výstava o životě a díle J. A. Komenského, grilování a občerstvení.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Pořádá Evangelická církev metodistická v Horních Počernicích.
www.ecmhopo.cz                                                    www.vitamarcik.cz

INZERCE

DOPISY ČTENÁŘŮ
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Vážení návštěvníci, 

věřím, že až budete číst tyto řádky, protipandemická opatření nebudou bránit návštěvě Chvalského zámku. První týden 
v červnu budeme instalovat novou výstavu, kterou otevřeme hned 5. června. Skřítci, strašidla, víly, čertíci, známí z bestsellerů 
Vítězslavy Klimtové se po delší době vracejí na zámek. Tentokrát ovšem zaplní celá dvě zámecká patra.

Pevně také doufáme, že již nic neohrozí chystané koncerty napříč žánry, včetně unikátního koncertu Tria Coucou v rámci 
Dvořákova festivalu. Vstupenky jsou již v prodeji, nezaváhejte, počet míst je omezen.

K pohádkovým bytostem se obrací také výstava výtvarných prací dětí i učitelů počernických škol. Jsou milou a povzbudi-
vou ukázkou toho, že ani uzavření škol během pandemie neochromilo potěšení dětí z tvoření. 

Těšíme se na vás v zámecké galerii.
Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

5. 6. – 21. 11. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.  

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
25. 06. –  04. 07. Jakpak bydlí princezny?  

11. 07.  Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou  
(komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

16. 07. –  25. 07. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 
30. 07. Hradozámecká Noc 2021 pro děti na Chvalském zámku

06. 08. –  15. 08. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 
29. 08.  Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou  

(komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

  

POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ 
SKŘÍTCI, STRAŠIDLA A DALŠÍ POHÁDKOVÉ  
BYTOSTI NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Do pohádkové země se dostanete celkem 
snadno. Stačí navštívit Chvalský zámek 
a objevit rozsáhlý svět skřítků, vodníků, 
víl, rusalek i čertíků výtvarnice Vítězslavy 
Klimtové. Je to sice svět pohádkový, ale 
vnímaví lidé prý mohou s těmito bytostmi 
zažít neobyčejná setkání i v reálném světě! 
Alespoň tak to za svého života tvrdila 
jejich autorka. 

Výstava ve dvou zámeckých podlažích 
nabídne jedinečnou příležitost předsta-
vit tvorbu Vítězslavy Klimtové určenou 
nejenom dětem ale i dospělým s dětskou 
duší. Kromě početné rodiny pohádkových 
postav čítající více jak 100 originálních 
loutek představí také téměř 60 akvare-
lů a olejomaleb z autorčiny dílny, které 
opustily rodnou půdu Pohádkové země 
v Pičíně zcela poprvé. V roce 80. výročí 
od autorčina narození a 5 let po její smrti 
se tak jedná o vůbec nejrozsáhlejší výstavu 

realizovanou mimo stálou expozici. 
Součástí výstavy bude také Kamínková 
dílnička, ve které si můžete podobně jako 
kdysi paní Klimtová ozdobit kamínek 
postavičkou skřítka, víly či jiné pohád-
kové bytosti a odnést si ho domů, nebo 
ho schovat někde venku a nechat putovat 
světem, aby dělal radost druhým.
S odvahou tedy zavítejte do našeho 
pohádkového světa a seznamte se s by-
tůstkami obývajícími zámecká zákoutí 
i tajemná sklepení. Nehledejte je ve vitrí-
nách, tam by se jim nelíbilo. Nabídli jsme 
jim bydlení, na které jsou ve svém pohád-
kovém světě zvyklé. Opatrně našlapujte, ať 
žádnou z nich nevyplašíte. Jsou to bytosti 
bázlivé a lekavé. Je třeba je ochraňovat.

Součástí výstavy bude také prezentace 
dětských výtvarných prací v rámci soutěže 
„Není skřítek jako skřítek“.

 

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

ZÁMEK



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2021 

TALENT HORNÍCH POČERNIC
3. 6. – 27. 6., denně od 9.00 do 18.00 hod. 

Základní škola Stoliňská představí v prostorech zámecké Kočá-
rovny a Prodejní galerie výtvarné práce dětí, pedagogů a přátel 
počernických škol v rámci 13. ročníku výtvarné soutěže Talent 
Horních Počernic. Účastníci soutěže letos tvořili na téma „Po-
hádkové bytosti“. 

AKCE PRO VŠECHNY

VÝSTAVY V PRODEJNÍ 
GALERII

1100 LET KNĚŽNY LUDMILY  
– SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA CHVALSKÉ TVRZI
Ve výročním roce patronky kostela na Chvalech připravujeme 
v neděli 12. září celodenní program pro všechny generace, plný 
netradičních zážitků a překvapení. Proto vás na tuto událost 
upozorňujeme s předstihem a doporučujeme vám, abyste si tento 
termín poznamenali do svých diářů již nyní. 

Celodenní Svatoludmilská pouť přinese bohaté pouťové trhy 
s nabídkou řemeslných výrobků, domácích produktů i občerstve-
ní. Nebudou chybět ani trhovci známí z pražské náplavky. Děti se 
mohou těšit na tradiční pouťové atrakce, ale také na středověké 
hrátky všeho druhu, vystoupení oblíbeného kejklíře Vojty Vrtka 
či melodie pohádkového flašinetáře. Všechny ty hrátky a kejkle 
budou zdarma a zdarma bude i vstup na zámecké nádvoří, kde 
jarmareční pohádku pro malé i velké chystá populární divadelník 
Víťa Marčík. Další pestrý program pro celou rodinu v duchu 
sousedského setkání čeká také na farní zahradě.

Prostory Chvalského zámku slibují i unikátní záležitost: do-
časnou expozici dvou původních soch z kostela svaté Ludmily, 
donedávna vystavených v Ná-
rodní galerii. Sochy v 17. století 
vyřezal sochař Jan Jiří Bendl, 
autor někdejšího Mariánského 
sloupu na Staroměstském ná-
městí v Praze. Večer pak nádvoří 
rozezní tradiční koncert, ten-
tokrát v režii kapely Sto zvířat, 
která Horní Počernice zařadila 
do svého letošního živého turné. 

Výroční Svatoludmilskou 
pouť pro vás připravujeme 
společně s Městskou částí Praha 
20, farností sv. Ludmily, SHM 
Klubem Praha – Počernice 
a spolkem Molechet.

JAKPAK BYDLÍ PRINCEZNY?
od 25. 6. do 4. 7.

Na samý závěr školního roku nabídneme našim nejmenším 
návštěvníkům malé překvapení jako náhradu za neuskutečněné 
setkání s princeznami při tradičním Svatojánském bále. Přijďte 
nahlédnout do našich zámeckých komnat a zjistit, jakpak bydlí 
princezny. Komu patří krásné růžové šaty, z jaké pohádky 
může být ta známá písnička, proč je v salonku prostřeno tolik 
talířů a kdopak asi přebývá na půdě? Návštěvu princeznovských 
komnat vám nabídneme jako bonus v rámci běžného vstupného 
v týdnu od 25. června až do 4. července.

PUTOVNÍ HRA S OHNIVKOU ANEB 10 LET  
PŘÁTELSTVÍ SE ZÁMECKOU VÍLOU
do 31. 8.

Výroční putovní hra s vílou Ohnivkou je 
již spuštěna. Neznamená to ale, že byste 
měli zmeškáno. Až do konce prázdnin 
můžete na svých výletech poznávat 
známá i méně známá místa naší 
země, která nás historicky propo-
jují. A pozor! Na všechny, kterým 
se podaří navštívit alespoň 5 
míst a poslat o tom zprávu víle 
Ohnivce doplněnou o fotografie 
či pohlednice, čeká překvapení 
zámecké víly. Více informací 
najdete na našich webových i fa-
cebookových stránkách.

ZÁMEK
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TŘETÍ ZA POLOVIC, SEDMÁ ZDARMA  
– TIP PRO LETOŠNÍ TURISTICKOU SEZONU
Chvalský zámek se letos v dubnu stal jedním ze zakládajících 
členů Asociace nestátních otevřených památek. V rámci této 
platformy a ve spolupráci s turistickým portálem Objevuj pa-
mátky jsme se zapojili do prvního ročníku motivačního progra-
mu pro návštěvníky s názvem „Třetí za polovic, sedmá zdarma“. 
Základním nástrojem motivačního programu je papírová hrací 
karta, do které se zaznamenávají razítka. Každá uskutečněná 
návštěva na kterékoli památce zařazené do programu znamená 
jedno razítko. Po získání dvou razítek bude návštěvníkovi v ob-
dobí od 1. 6. až do 31. 10. při návštěvě třetí památky zapojené 
do programu poskytnuta 50% sleva na vstupné. Po získání šesti 
razítek (ve stejném období) může účastník programu jednu 
památku zařazenou do programu navštívit zdarma. V letoš-
ním roce se zapojilo 65 památek, mezi nimiž najdete například 
brněnský Špilberk, zámek Karlova Koruna, hrad Kost, zámek 
Kroměříž, pevnost Josefov či méně známá ale neméně půvabná 
historická místa napříč naší zemí. Na závěr sezony proběhne 
slosování o hodnotné ceny, kterého se může zúčastnit každý, 
kdo nasbírá všech sedm razítek. Půjde o pobyty na zámcích, 
volné vstupenky i věcné ceny. Více informací najdete  
na: www.chvalskyzamek.cz nebo na www.objevujpamatky.cz. 

PŘIPRAVUJEME 
NA LÉTO:

VE DRUHÉ POLOVINĚ 
ROKU 2021 UVEDEME 
TENTO KONCERTNÍ  
PROGRAM: 

 11. 07.  Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou (ko-
mentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

 14. 07.  Dvořákův festival na Chvalském zámku – kon-
cert Trio Coucou

16. 07. – 25. 07.  Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb 
pátrej na vlastní pěst!

 30. 07.  Hradozámecká noc 2021 pro děti na Chval-
ském zámku

 01. 08.  Počernický street food fest 
06. 08. – 15. 08.  Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb 

pátrej na vlastní pěst!
 29. 08.  Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou (ko-

mentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

  

•  Trio Coucou, 14. 7. od 19.00 hod., koncert na nádvoří  
Chvalského zámku v rámci Dvořákova festivalu,  
cena v předprodeji 350 Kč 

•  Sto Zvířat, 12. 9. od 19,00 hod., Svatoludmilský koncert 
na nádvoří Chvalského zámku,  
cena v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 400 Kč

•  Hudební festival u sv. Ludmily, 17. 9., 24. 9. a 1. 10.,  
předprodej vstupenek zahájen od 1. 9. 

•  Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Swing nylonového 
věku, 6. 10. od 19.30 hod., koncert ve Chvalské stodole,  
cena v předprodeji 450 Kč, v den koncertu 500 Kč  
(přesunutý koncert, původní termín 26. 4.)

•  Poletíme?, 22. 10. od 19.30 hod., koncert ve Chvalské stodole,  
cena v předprodeji 300 Kč, v den koncertu 350 Kč

•   Laura a její tygři, 12. 11. od 19.30 hod., 
koncert ve Chvalské stodole,  
cena v předprodeji 250 Kč, v den koncertu 300 Kč  
(přesunutý koncert, původní termín 12. 3.)

Předprodej vstupenek v recepci Chvalského zámku již zahá-
jen. Kvůli prodeji či rezervaci kontaktujte, prosím, recepci 
na telefonu: 281 860 130 nebo prostřednictvím e-mailu: 
infocentrum@chvalskyzamek.cz. U přesunutých koncertů již 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 

ZÁMEK
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
pondělí 7. 6. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při 
ní zazpíváte či zatančíte? Rádi bychom již 
v červnu uskutečnili první setkání tohoto 
druhu. K Sousedskému posezení s har-
monikou vás zveme v pondělí 7. června 
od 17.00 do 19.00 hodin - tentokrát 
do venkovního prostoru na nádvoří Chval-
ského zámku. Na harmoniku zahrají mistři 
ve svém oboru – Milan Miškařík a Mirek 
Stančík. Nádvoří otevřeno od 16.30 hod. 

Dotované vstupné: 50 Kč.
Další termín této akce plánujeme již 
ve Chvalské stodole v pondělí 4. října.

VESELÁ STODOLA II.
PROCHÁZKA PRAŽSKÝMI  
ŠANTÁNY A KABARETY 
sobota 19. 6. od 14.00 hod.
Spolek Chvalská beseda srdečně zve na odpole-
dne se skvělou hudbou i občerstvením. K tanci 
a k poslechu bude hrát Staropražský lázeňský 
orchestr. Součástí programu bude i módní 
přehlídka dobového oblečení z 20. a 30. let. 
 
Vstupné: 150 Kč. 
Vstup bude regulován v souladu s opatře-
ními MZČR platnými v době konání akce.

Vzhledem k omezenému počtu míst je mož-
né si zajistit rezervaci na tel.: 777 325 310 
nebo na: brunner.jan@me.com.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 25. 6. od 19.00 do 22.00 hod.
S postupným rozvolňováním kultu-
ry bychom rádi již na konci června 
uskutečnili i první Tančírnu ve Chval-
ské stodole. Vzhledem k nereálnosti 
plánovat podobné akce na 100 % jsme se 
rozhodli tento pilotní termín připra-
vovat i s rizikem, že jej třeba nakonec 
nebude možné z důvodu vládních opat-
ření uskutečnit. Červnovou Tančírnu 
připravujeme jako akci rezervační, kdy 
se zájemci budeme v přímém kontak-
tu a dokážeme lépe odladit podmínky 
uskutečnění akce či případně i její 
bezprostřední zrušení.

Máte-li chuť tuto nejistotu přijmout 
jako výzvu a mít pro ten případ při-
pravenou v pohotovosti taneční obuv, 
rezervujte se, prosím, na adrese: anna.
herianova@chvalskyzamek.cz. Tančírnu 
připravujeme s taneční školou Artimo. 

Jednotné vstupné na místě: 80 Kč. 
Oděv neformální, ale společenský. Bližší 
informace obdržíte v e-mailu při rezervaci.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
sobota 26. 6., 17. 7. a 21. 8.  
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.

POČERNICKÝ STREET FOOD FEST
neděle 1. 8. od 10.00 do 18.00 hod.
Pro několikrát odložený první ročník 
festivalu dobrého jídla ve venkovním 
areálu Chvalské tvrze připravujeme letní 
termín. Akci pořádá společnost City 
Event ve spolupráci s Chvalským zámkem 
a MČ Praha 20. 

Vstup na akci: zdarma.

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

AKCE PRO VEŘEJNOST  
ČERVEN/ČERVENEC/SRPEN:

ZÁMEK

STODOLA
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DIVADLO

Milí diváci,
festival Divadlo v přírodě jsme museli zru-
šit, přesto  bych vás chtěla srdečně pozvat 
na červnový program do Přírodního diva-
dla Dády Stoklasy. V době, kdy píši tento 
text, ještě stále není povoleno zkoušení 
ochotnických souborů. Počernické soubo-
ry se tedy zatím připravují na představení 
distančně, což není vůbec snadné. Chtěla 
bych jim touto cestou poděkovat, že i přes 
nepříznivou situaci a určitou dávku nejis-
toty, za jakých podmínek bude možné hrát 
a kdy se budou moci sejít na zkoušky, se 
nezalekli a svou účast v programu při-
slíbili. V podobné situaci jsou i hostující 
soubory, které přijali naše pozvání. Jsem 
moc ráda, že i přes všechna úskalí je vidět, 
že kultura žije a že herci i režiséři už se 
na setkání s diváky těší. Věříme, že se těší-
te i vy a že si v přírodním divadle společně 
užijeme příjemné večery.
Příjemné večery si, pevně doufáme, 
nebudeme užívat jen v přírodním divadle, 
ale také v divadelním sále, kde od června 
plánujeme filmové projekce. Pokud to epi-
demiologická situace dovolí, budeme celé 
léto promítat dvakrát týdně, vždy v úterý 
a ve čtvrtek.

Ráda bych také připomněla divadelní 
příměstské tábory, které letos pořádáme. 
Rozšířili jsme nabídku, a tak si můžete 
vybírat hned ze čtyř různých zaměření. 
Na většinu táborů můžete děti stále při-
hlašovat. Jsem si jistá, že naše tábory bu-
dou pro děti nezapomenutelným zážitkem.

Více informací o táborech i podmín-
kách, za kterých bude možné navštívit 
divadelní představení, najdete na našich 
webových stránkách. Těším se na viděnou 
v hledišti divadla.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

ČERVEN

středa 2. 6. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ:  
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 14. ČÁST

Vězeň Darrell Standing, původně profe-
sor agronomie, byl za vraždu svého kolegy 
odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil 
ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací 
kazajce. Ovšem i v těchto podmínkách 
dokázal získat svobodu, jako nejpřísněji 
izolovaný vězeň se toulal nejen světem, 
ale i časem. Z románu Jacka Londona 
čte online na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

čtvrtek 3. 6. v 19.30 hod.
BÁBOVKY

Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, 
Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora 
Poláková, Táňa Pauhofová a další 

Film podle knižního bestselleru spiso-
vatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, 
že všichni jsme propojení a díky tomu 
i malé věci dokážou někdy otřást světem. 
Vstupné: 120 Kč

úterý 8. 6. v 19.30 hod.
ZEMĚ NOMÁDŮ

Neokázalé drama je citlivě vystavěno 
kolem postavy ovdovělé šedesátnice, nalé-
zající životní sílu v cestování napříč Ame-
rikou a kolem četných setkání s podobně 
naladěnými novodobými „kočovníky“. 
Přívětivý film s nesmírnou duší, který byl 
oceněn Oscarem
Vstupné: 140 Kč

středa 9. 6. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ –  
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 15. ČÁST

Poetický a zároveň tragický příběh 
z Ameriky počátku tohoto století sepsal 
Jack London na podkladě skutečné udá-
losti. Každou středu čte online na Face-
booku divadla Barbora Jelínková. Stream 
je volně dostupný, ale budeme moc rádi, 
když si na podporu divadla koupíte virtu-
ální vstupenku na:  
www.divadlopocernice.cz.

čtvrtek 10. 6. v 19.30 hod.
ANNY

Režie: Helena Třeštíková
Časosběrný dokument Anny zachycuje 
příběh stárnoucí prostitutky, jejíž život 
Třeštíková sledovala šestnáct let. 
Vstupné: 140 Kč

úterý 15. 6. v 19.30 hod.
TICHÝ SPOLEČNÍK

česká komedie 

středa 16. 6. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ –  
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 16. ČÁST

Jack London byl inspirován skutečným 
příběhem nevinně odsouzeného Ed Mo-
rrella, který si vytrpěl pět let samovazby. 
Na základě jeho vyprávění autor vytvořil 
skutečnou báseň o svobodě a utrpení 
bezmocného jedince. Každou středu čte 
online na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

čtvrtek 17. 6. v 19.30 hod.
NIGHTLIFE: NA TAHU
filmová komedie

úterý 22. 6. v 19.30 hod.
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY

Komedie s Robertem DeNirem, Tommy 
Lee Jonesem a Morganem Freemanem

středa 23. 6. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH - 17. ČÁST

Na základě jeho vyprávění nevinně 
odsouzeného Ed Morella vytvořil Jack 
London skutečnou báseň o svobodě 
a utrpení bezmocného jedince. V romá-
nu pak ostře obžaloval americkou justici 
a odhalil barbarsky surové metody vězeň-
ských správců. Každou středu čte online 
na Facebooku divadla Barbora Jelínková. 
Stream je volně dostupný, ale budeme 
moc rádi, když si na podporu divadla kou-
píte virtuální vstupenku na:  
www.divadlopocernice.cz.



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2021 

sobota 5. 6. v 17.00 a ve 21.00 hod.
KREJČÍK A PRINC
DS právě začínáme

Režie: Eva Bartoňová 
Hrají: Pavel Rybář, Eliška Králová, Tomáš 
Procházka, Roman Chlup a další

Dobrodružný a vtipný příběh o ne-
spokojeném krejčíkovi, kterému osud 
nabídne jedinečnou příležitost prožít lepší 
život - ovšem za jakou cenu? Na motivy 
orientálních pohádek.

neděle 6. 6. v 17.00 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE
DS Maják (Horní Počernice)
Režie: Magdalena Klímová 
Hrají: Tim Zuščík, Marie Herianová, Klára 
Eisenhamerová, Helena Hošková a další

Ten příběh už jistě všichni znáte. Ale 
bylo to opravdu tak jednoduché? Pyšný 
a marnivý princ se stane nestvůrou a ne-
věří již v záchranu a Bella, krásná, milá 
a dobrosrdečná, věří v příběhy se šťastným 
koncem. Uvidíme, jak se příběh zaplétá. 
Setkáme se s lehkomyslnými dvorními 
dámami, i se zlými sestrami Belly. Pojďte 
tento krásný příběh znovu prožít s námi.

pátek 11. 6. ve 21.00 hod.
BUĎME V POKOJI
DS Právě začínáme

Režie: Roman Chlup 
Hrají: Eliška Králová, David Urban, Eva 
Bartoňová, Lukáš Kumst, Nikola Sýkoro-
vá, Michal Král a další

Jedno město, jeden hotel, jeden pokoj 
a tři různé příběhy. Komedie plná humo-
ru a šarmu, která vás bavila už na divadel-
ním festivalu v roce 2019.

sobota 12. 6. v 17.00 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Na houpačkách
Neposedná, bláznivá a plná nápadů - kdo 
by neznal Pipi? V našem představení nejen 
dovádí se svými kamarády Tomíkem 
a Anikou, ale také podnikne velkolepý let 
balónem, aby pomohla svému tatínko-
vi, který zrovna pobývá v Praze. S touto 
pohádkou děti zažijí spoustu zábavy, 
písniček a divadelních kejklí.

sobota 12. 6. ve 21.00 hod.
ÚSPĚŠNÝ PÁR ANEB TUČŇÁCI
Divadlo Boršč
Scénář, režie, hrají: Eva Čechová a Hana 
Malaníková

Tragická groteska na téma manželství. 
„Jsme úspěšný pár. Známe se tolik, že 
předem uhodnu, co chce říct. Mluvit je 
zbytečné. Už to bude rok, co spolu nemu-
síme mluvit!“ Život na ledových pláních 
manželských rozehrávají dvě potrhlé ses-
try. A manželský pár klaunů podstupuje 
namáhavé peripetie, které pro tučňáky 
představuje rozmnožování a péče o vejce. 
Lze si vyznávat lásku pod bodem mrazu? 
Vhodné pro partnery, manželské páry 
i celé rodiny. Děti obzvláště vítány.

neděle 13. 6. ve 21.00 hod.
MAZANÝ FILIP
Mrsťa Prsťa junior ś (Kouřim)
Režie: Martin Drahovzal

Detektivní crazy komedie. Když v první 
polovině 20. století přivedl zástupce lite-
rární „drsné školy“ spisovatel Raymond 
Chandler na svět svého Marlowa, určitě 
netušil, že stvořil doslova a do písmene 
nesmrtelnou postavu. Romány, v nichž 
osamělý detektiv řeší spletité případy 
boháčů žijících v Hollywoodu, se dočkaly 
mnoha filmových zpracování, plagiátů 
i parodií. Na divadelních prknech se Filip 
Marlowe objevil ve slavném představení 
divadla Sklep Mazaný Filip už v polovině 
80. let., aby o víc jak desítku let později 
přešel i na filmové plátno. 

pátek 18. 6. ve 21.00 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE
DS Maják (Horní Počernice)
Režie: Magdalena Klímová
Ten příběh už jistě všichni znáte. Ale 
bylo to opravdu tak jednoduché? Pyšný 
a marnivý princ se stane nestvůrou a ne-
věří již v záchranu a Bella, krásná, milá 
a dobrosrdečná, věří v příběhy se šťastným 
koncem. Uvidíme, jak se příběh zaplétá. 

čtvrtek 24. 6. v 19.30 hod.
MATKY

Hrají: Hana Vágnerová, Petra Hřebíčko-
vá, Sandra Nováková, Václav Neužil, Jiří 
Langmajer, Vladimír Polívka a další

Hereckými hvězdami obsazená komedie 
o tom, jaké to opravdu je být v dnešní 
době mámou malých dětí a k tomu sou-
časně ženou, partnerkou a kamarádkou. 
Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se 
z toho. 

Vstupné: 140 Kč
úterý 29. 6. v 19.30 hod.
TITUL NAJDETE 
NA WEBU DIVADLA

středa 30. 6. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH - 18. ČÁST

Vězeň Darrell Standing, původně profe-
sor agronomie, byl za vraždu svého kolegy 
odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil 
ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací 
kazajce. Ovšem i v těchto podmínkách 
dokázal získat svobodu, jako nejpřísněji 
izolovaný vězeň se toulal nejen světem, 
ale i časem. Z románu Jacka Londona 
čte online na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz. 
 
Všechna online čtení jsou dostupná 
na Facebooku divadla, a to i pro poslu-
chače, kteří nemají na Facebooku účet. 
Záznam všech čtení je k dispozici na You-
Tube kanále Divadla Horní Počernice.

PŘÍRODNÍ DIVADLO 
DÁDY STOKLASY

pátek 4. 6. ve 21.00 hod.
M.I.Š. - MALÁ IMPRO ŠOU  
– RODIČE VERSUS DĚTI
Improvizace inspirovaná divadelními 
sporty se představí ve dvou rodinně 
spřízněných počernických týmech. Přijďte 
podpořit: ImproTime (mládež) a Klim-
pr (rodiče), kteří se utkají v improvizaci 
na vaše témata! 
Impro vedení: Eva Čechová
Hudba: Šárka Píďa Pokorná (housle), 
Radek Kubita (klavír)

DIVADLO
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Setkáme se s lehkomyslnými dvorními 
dámami, i se zlými sestrami Belly. Pojďte 
tento krásný příběh znovu prožít s námi.

sobota 19. 6. v 17.00 a ve 21.00 hod.
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
DS Výtečníci

Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají: Adél Červená, Jakub Rubáček, 
Michal Jarolím, Tomáš Procházka, Honza 
Čarvaš, Šárka Vejsadová a další

Známá pohádka o dvou královstvích 
a o princi a princezně, kteří se nejprve 
vzít nechtěli, pak zase chtěli a vlastně zase 
nechtěli. Nechybí ani oblíbené písničky.

neděle 20. 6. v 17.00 hod.
ALENČINY ROŠÁDY
DS Dipona (Louňovice)

Režie: Josef Pšenička
Divadelní zpracování Alenčina putová-

ní osloví malé i velké diváky. Divadelní 
představení získalo nejvyšší ocenění 
za dramatizaci, režii a ztvárnění.

pátek 25. 6. - neděle 27. 6. ve 21.00 hod.
MÁJ
DS Zeptejte se kocoura

Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Stanislav Spitzer, Jaroslav Spitzer,

Byl pozdní večer, první máj...“ Notoric-
ky známé verše, ale co se skrývá za nimi? 
Víte, o čem báseň je, jaký byl její osud 
a kdo byl Karel Hynek Mácha? Rozehra-
je se před vámi, kromě příběhu v Máji 
ukrytém, také příběh Máje jako díla 
a jeho autora. Vše, co na jevišti uslyšíte, je 
postaveno na reálných základech a vychází 
z dochovaných pramenů a svědectví o Má-
chově životě.

Představení se odehrají v Přírodním diva-
dle Dády Stoklasy, vstupenky se prodávají 
před začátkem představení na místě.

Změna programu vyhrazena.

TÁBORY

TÁBOR AUTORSKÉHO DIVADLA
(poslední volná místa)

Příměstský tábor zaměřený na rozvoj 
dětí hravou formou prostřednictvím dra-
maticko-výchovných aktivit. Letošní tábor 
je po několikaletém společném působení 
skupiny jistým završením letních setkává-
ní, neboť se aktéři chystají napsat, nazkou-
šet a zahrát svou vlastní autorskou věc. Co 
to bude a jak se jim to povede, se nechme 
překvapit.
Termín: 12. - 16. 7. 2021
Lektorka: BcA. Nika Nováková
Cena: 2 500 Kč

HUDEBNÍ TÁBOR
Příměstský tábor určený pro děti, které 

rády zpívají nebo hrají na nějaký hudební 
nástroj a chtěly by se naučit něco nového 
a rozvíjet své nadání. Vysvětlíme si, jak 
pracovat s hlasem, jak fungují hlasivky 
a jak se o ně správně starat. Řekneme si 
něco o hudebních žánrech. Naučíme se 
základní rytmické hodnoty a tleskání 
do rytmu. Budeme trénovat vystupování 

na pódiu. Na závěr tábora vystoupí-
me na jevišti Divadla Horní Počernice. 
A hlavně si užijeme spoustu zábavy!
Termín: 19. - 23. 7. 2021
Lektorka: BA Magdaléna Moudrá, DiS
Určeno pro děti: 8 - 14 let
Cena: 2 500 Kč

IMPRO TÁBOR (poslední volná místa)
Příměstský tábor zaměřený na divadelní 

improvizaci ve skupině.
Improvizace s pravidly, která jsou důležitá 
na jevišti i v životě – partnerství, spolu-
práce, naslouchání, reakce na podněty. 
Pomocí mnoha dramatických cvičení 
a zábavných her se budeme učit nebát se 
projevit, přijít se svým nápadem a roz-
víjet nápady druhých. Kombinace volné 
jevištní improvizace a divadelních sportů 
s cílem svobodně existovat ve hře. Tábor 
zakončuje M.I.Š. – Malá Impro šou, kde 
sehraní hráči improvizují na divácká 
témata.
Termín: 9. - 13. 8. 2021
Lektorka: Mgr. MgA. Eva Čechová
Určeno pro děti: 9 - 14 let
Cena: 2 500 Kč

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO 
DIVADLA

Na příměstském táboře budeme spo-
lečně pátrat po příbězích, které chce-
me ostatním vyprávět. Proč se Horní 
Počernice jmenují Horní Počernice? A co 
skrývají staré půdy a utajené zahrady? Až 
najdeme náš příběh, budeme zkoušet, 
jak ho převést na jeviště. Čeká nás práce 
s pohybem, hlasem, možná s loutkami, 
možná s fotkami nebo videem. Věříme, 
že všichni můžou hrát divadlo, dokonce 
i herci!
Termín: 23. - 27. 8. 2021
Lektorka: Bc. Martina Čurdová
Určeno pro děti: 9 - 14 let
Cena: 2 500 Kč

Další informace na:  
www.divadlopocernice.cz
Přihlášky posílejte na e-mail:  
kralova@divadlopocernice.cz nebo volejte 
na tel.: 602 524 797.

PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ  
ČERVEN 2021 

Čas pod psa  
přeloženo na 21. září 2021 

Ve stodole u slepic  
přeloženo na 29. září 2021 

Karel Plíhal koncert – přeloženo  
na 15. září 2021. Vstupenky zůstávají  
v platnosti.

DIVADLO
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LISTOPÁD – ALENA  
MORNŠTAJNOVÁ 
(HOST)
Jedna z nejúspěšnějších 
českých spisovatelek Alena 
Mornštajnová opět pře-
kvapuje; její nový román 
je dramatickým příběhem 
obyčejné rodiny, kterou 

velké dějiny během jedné listopadové noci 
rozdělí a postaví proti sobě. 

(NE)POŠLI TO DÁL  
– RADEK BANGA (XYZ)
Radek Banga alias Gipsy 
působí na české hudební 
scéně už od třinácti let. 
Kudy vedla jeho trni-
tá cesta ze zatuchlého 

žižkovského bytu až na proslulý festival 
v Glastonbury?

BUĎ V POGODĚ – 
SANDRA POGODOVÁ 
(COSMOPOLIS)
Pokračování úspěšné-
ho bestselleru Hoď se 
do pogody. Další příběhy 
herečky Sandry Pogodové 

a jejího táty Richarda naservírované jak 
na zlatém tácu. Autoři se dušují, že vše, 
co se o nich v knize dozvíte, je svatosva-
tá pravda. Takže přejeme dobrou chuť 
a doporučujeme konzumovat po malých 
soustech, aby vám nezaskočilo.

KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ IV. – 
VLASTIMIL VONDRUŠKA 
(MOBA)
V závěrečném dílu tetra-
logie Hejnické pastorále 
se vrací Falknovská huť 
částečně zpět do vlastnic-

tví rodu Heřmanů, ačkoli je to v časech, 
kdy se severočeskému sklářství už nevede 
zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví 
členové rodu pokračují v tom, co započali 
a jak už to tak bývá, ne všem se daří.

ROZHOVOR U KATE-
DRÁLY – MARIO VARGAS 
LLOSA (ARGO)
Román z roku 1969 
představuje vrchol Vargas 
Llosova úsilí o „totální 
román“. Rámec tvoří roz-

hovor třicátníka Santiaga Zavaly, novináře 
frustrovaného vlastním nenaplněným 
životem i situací ve zkorumpovaném Peru 
50. let s bývalým rodinným šoférem, 
mulatem Ambrosiem. 

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA NÁCHODSKÁ 754

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:  

KNIHOVNAHP.PRODLOUZENI@SEZNAM.CZ

FACEBOOK:  

MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE

WEBOVÉ STRÁNKY:  

WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

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

Naši milí čtenáři,
od úterý 27. 4. 2021 je pro vás knihovna otevřena a umožněn přístup 
do jednotlivých oddělení. Prosíme ale nadále o ohleduplnost k ostat-
ním. Mějte, prosím, zakryté dýchací cesty, dodržujte rozestupy, zvýše-
nou hygienu a zbytečně se v knihovně nezdržujte.

Každý čtenář má na výběr knih cca 15 minut. V jednotlivých odděle-
ních se mohou současně zdržovat maximálně 3 čtenáři. Nemůžeme vám 
poskytnout kopírovací služby ani internet.

I nadále zůstává knihovna zavřená v pondělí (nutná dezinfekce...) 
a v úterý je výpůjční doba prozatím zkrácena na 13.00 – 19.00 hodin.
Uzavřeno je WC. Změny jsou dočasné a jakmile se situace zlepší, bude 
provozní doba obnovena. 

Až do odvolání nepřijímáme knižní dary.

Děkujeme vám za pochopení. Věříme, že velký výběr knižních novinek 
vám toto omezení nahradí.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT POKRAČUJE
Opět vám chceme připomenout možnost pomoci dětem v Africe 
darováním školního batůžku s vybavením (podle návodu) a donesením 
do knihovny, kde je sběrné místo. Kromě pomoci chudým dětem je to 
i výchovné pro naše děti, které mají možnost si uvědomit, že zdaleka ne 
všechny děti mohou chodit do školy a vzdělávat se. Přidejte se, přinese 
vám to radost.

LETNÍ PROVOZ V KNIHOVNĚ
O letních prázdninách bude jako každý rok knihovna uzavřena  
od 27. 7. 2021 do 14. 8. 2021.

Přejeme vám pevné zdraví, dostatek důvodů k radosti, spokojenosti 
a pěkné chvíle nad knihami.

Za kolektiv knihovny
Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Více informací a přihlášky najdete na našich 
webových stránkách www.ddm-hp.cz.

NABÍZÍME:

POHÁDKOVÁ STEZKA SE SPORTOVNÍMI ÚKOLY 
Připravili jsme pro vaše děti Pohádkovou stezku se spor-
tovními úkoly. Stezka vede kolem rybníků ve Svépravicích 
a je dlouhá 2 km. Na stezce je 10 stanovišť s otázkami z po-
hádkové říše a sportovními úkoly. Než vyjdete na stezku, 
vytiskněte si pracovní list, do kterého budete odpovídat 
na otázky. Akce trvá od 31. 5. do 27. 6. 2021. Více infor-
mací najdete na našich webových stránkách.

TURISŤÁK
Na 13. 6. 2021 pro vás připravujeme turisťák, aktuální 
informace a přihlášení na našich webových stránkách.

OHLÉDNUTÍ:

JARNÍ ORIENŤÁK
V květnu jsme pro vás připra-
vili Jarní orienťák, kterého 
se zúčastnilo 43 závodní-
ků. Nejlepší běžci v každé 
kategorii od nás dostali 
2 vstupenky do ZOO 
Chleby. Vítězové ve svých 
kategoriích jsou: David 
a Kristýnka Algeriovi, Dan 
Korbel, Julie Pelantová a Katka 
Boudová. Velká gratulace vítě-
zům i zúčastněným.

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
Na webových stránkách  
www.ddm-hp.cz/tabory na-
jdete nabídku našich letních 
dětských táborů, na které je 
stále ještě možné se přihlašovat. 
Vyberte si ten, který se vám líbí 
nejvíce a pojeďte s námi za letním 
dobrodružstvím.

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!
Na dohodu o provedení práce přijmeme šikovného 
pedagoga volného času do zájmových kroužků: jóga 
pro děti, taneční kroužky (různé styly, step), hudební 
kroužky (flétna, kytara), sportovní kroužky. 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 605 600 772  
NEBO PIŠTE NA E-MAIL: DDM-HP@DDM-HP.CZ.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Přihlašování do kroužků na školní rok 2021/2022 bude letos spuštěné již od 7. června 
2021. Během letních měsíců může dojít k doplnění nabídky kroužků, případně i k dalším 
změnám, na které bychom samozřejmě všechny již přihlášené upozornili.

Přihlášení probíhá online prostřednictvím našich webových stránek www.ddm-hp.cz, 
kde po zaregistrování a následném přihlášení se ke svému účtu můžete vybírat z širo-
ké nabídky aktivit. Informace k přihlašování vám rádi poskytneme i v kanceláři DDM 
na tel.: 605 700 772.

VOLNÝ ČAS
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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 přátelé Horních Počernic,

máme radost, že pro vás můžeme připravo-
vat další krásné akce, samozřejmě v souladu 
s aktuálními nařízeními. V červnu se tak 
můžete bavit s celou rodinou na Pohádkovém 
ekoLESE nebo se poprvé tatínci s dětmi bu-
dou moci vypravit na Expedici za dinosaury. 
Přejeme krásný konec jara.

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.

 

 

ZÁPISY DO KURZŮ 
A KROUŽKŮ
na I. pol. 2021/22
on-line od 1. 6.
Letos mějte náskok i vy. Rezervujte si 
svůj oblíbený kurz či kroužek již teď 
a mějte jistotu, že vám místo neuteče.

POHYBOVÉ KURZY:
•  pro dospělé: létající jóga, hatha jóga, 

jóga pro zdravá záda
•  pro mládež: létající jóga, hatha jóga 
•  pro děti: létající jóga akrobat, parkour

UMĚLECKÉ KURZY:
•  pro dospělé: výtvarka
•  pro děti: výtvarka, keramika, dětský 

sbor Rokytka
•  pro celou rodinu: keramické 

podvečery, zpívání pro radost

JAZYKOVÉ KURZY:
•  pro dospělé: němčina pro stř. 

pokročilé, AJ konverzace

ZÁPISY  
DO ŠKOLIČKY
na I. pol. 2021/22
on-line od 1. 6.
Dopřejte svým dětem příjemný přechod 
mezi rodinnou péčí a nástupem do velké 
školky.

•  po, út, st, pá: 8.00–12.00 
•  f lexibilní docházka a náhrady
•  individuální přístup v malém kolektivu
•  pestrý program pro všestranný rozvoj 

dětí

Více info u Renaty: 775 720 588,  
renata.curdova@domumraje.cz

POHÁDKOVÝ EKOLES
6. 6. start od 10.00 do 15.30,  
konec akce 17.30
Za devatero ulicemi a devatero křižovat-
kami čeká počernický Pohádkový ekoLES 
plný tajemství a překvapení. 

•   8 pohádkových zastavení a ekoúkolů  
(vše bezkontaktní a bezpečné)

•  živé pohádkové bytosti v lese
•  krásné ceny od společnosti Albi

Cena: 70 Kč/dítě, nutná registrace 
Děkujeme hlavním partnerům akce: 
P3 park a MČ P20

SOUROZENECKÁ RIVALITA
17. 6. od 18.00 do 21.00
Sourozenci spolu mohou mít láskyplný 
vztah, ale mohou se i nenávidět. 

•   Byly vaše děti v posledním covidovém 
roce stále spolu a už toho mají dost?

•   Co udělat pro to, aby se doma děti stále 
nehádaly a jejich vztahy se zlepšily?

•   A jak se z toho nezbláznit?     

Lektorka: Mgr. Michaela Šorfová
Dotovaná cena: 100 Kč

KERAMICKÝ ZÁVĚS S PTÁČKY
15. 6. od 18.00 do 19.30
V červnu si děti budou moci podle návodu 
vyrobit další krásnou dekoraci na zeď.

Lektorka: Lada Husová 
Cena: 160 Kč 

AKCE PRO CELOU RODINU

AKCE PRO DĚTI

EXPEDICE ZA DINOSAURY
13. 6. celodenní výlet  
Bojovka s hledáním dinosaura pro tatínky 
a děti (cca 3–6 let). Zabalte si dobrou 
náladu, vydejte se hledat dinosaury cestou 
na chatu, opečte s dětmi buřty. Pojedeme 
vlakem, dále 4 km pěšky podél pískovny 
směr Káraný a zpět autobusem. Parta dětí 
si užije dobrodružství s tatínky, maminky 
doma relaxují. 

Cena: 350 Kč/rodina, nutná registrace 

RODINA SPOLU ANEB SOBOTA  
S MONTESSORI*
19. 6. od 9.30 do 11.30
Společně vyzkoušíte aktivity ze všech 
oblastí Montessori vzdělávacího systému 
(praktický život, smyslová a kosmická 
výchova, jazyk a matematika). Specialitou 
jsou mokré aktivity a netradiční výtvarka.    

Lektorky: A. Velíšková, D. Križeková
Cena: 180 Kč/dítě, dospělí zdarma

SEMINÁŘ

DO TÝMU HLEDÁME

Energické MAMINKY
Dobrovolnice do dopoledních heren
(pondělí a středa) pro malé Lezce  
a Chodce.
2 hodiny týdně, program a volná herna, 
bonusy pro dobrovolnice.

CHŮVY 
Na hlídání dětí při coworkingu + kurzy 
a kroužky, 1–3 dopoledne v týdnu.  
Milující přístup k dětem, empatie a spo-
lehlivost. Práce je na DPP. Nástup v září.

UKLÍZEČKU 
Na úklid po–čt, po 20. hod., cca 2 hodiny 
denně. Práce je na DPP. Nástup v září.  

Jste to vy? Pište Hance:
hana.schovancova@domumraje.cz

 foto archiv Mumraj

 foto archiv Mumraj

MUMRAJ



Měsíce příprav letních táborů, tzv. 
chaloupek, letos provází obavy, 
zda vůbec bude možné oblíbené 
tábory uskutečnit. Nicméně aktuálně 
klesající výskyt nákazy covid-19 je 
důvodem k naději, že všechno dobře 
dopadne a děti z Počernic a okolí  
se rozjedou na venkov a do přírody.
Salesiánské hnutí mládeže letos jako v jiných letech plánuje celkem 
devět týdenních táborů pro děti od sedmi do patnácti let. Snahou 
je, aby společně jezdili vrstevníci, případně sourozenci a také jsou 
chaloupky organizovány samostatně pro chlapce a děvčata. Program 
v tomto věku se připravuje mnohem snáze pro homogenní skupinu. 
Koneckonců už podle názvu chaloupky, který je spjat s etapovou 
hrou, je jasné, kdo se na ni bude těšit. Ať už jde o Dobrodružství 
s odvážnou Vaianou, Misi Mars: vydej se prozkoumat neobydlenou 
planetu, Velkou cenu Blahutovic, Mafii či Špunty na vodě...

Klub Salesiánského hnutí mládeže v Horních Počernicích vznikl 
v roce 2009. Každoročně organizuje nízkoprahové akce pro děti 
a mládež i zájmové kroužky. Vyvrcholením každoročních aktivit 

jsou právě víkendové výlety a pak letní tábory. Většina vedou-
cích a organizátorů jsou bývalí účastníci těchto aktivit, které 
baví práce mezi dětmi a mladými lidmi. Absolvovali kurzy pro 
vedoucí a chtějí předávat dál to, na co se jako malí celý rok 
těšili. „Jsme parta nadšenců bez ohledu na věk, kteří tuší, že 
volný čas je prostorem pro poznávání nových věcí, kreativitu, 
zážitky a vůbec, a snažíme se o tom přesvědčit dorůstající ge-
neraci,“ říkají mladí lidé okolo Pavla Heriana a Ondřeje Regála. 
„Díky dlouhodobé spolupráci a společným aktivitám posilujeme 
v dětech a mládeži schopnost rozhodovat se, umět obhájit své 
postoje a rozhodnutí a přijmout za ně odpovědnost. Zároveň 
se tak přirozeně v mladých lidech vytváří vztah k vedoucím či 
jiným autoritám, kteří nejsou vnímáni jako ti, kdo nařizují, ale 
jako ti, kdo jsou nablízku, aby v případě potřeby podali pomoc-
nou ruku. V tomto smyslu dětem a mládeži, přibližujeme křes-
ťanské hodnoty, které jim pomůžou při hledání "sebe sama", 
smyslu života, popř. Boha, kterému záleží na všech lidech."

Cílem SHM je tedy prostřednictvím her, pobytu v přírodě 
a mezi kamarády rozvíjet sebevědomí dětí a jejich schopnost 
sebereflexe, otevřenou komunikaci, týmovou spolupráci, 
přirozený leadership a také odpovědnost a zdravý vztah k au-
toritě. Že o to děti z Počernic i jejich rodiče stojí, lze vytušit 
i z toho, že všechny chaloupky bývají rychle obsazeny, mno-
hem dřív, než skončí školní rok. Více aktuálních informací 
naleznete na webových stránkách klubu: pocernice.shm.cz. 

Josef Beránek, 
SHM Klub Praha - Počernice

NEZISKOVKY
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STŘEDISKO OHEŇ SE VZDĚLÁVÁ!

Situace se pomalu vrací do normálu, a my tak můžeme 
pomýšlet na opětovné rozjetí skautských schůzek. 
V tomto příspěvku se ale chceme věnovat i dalšímu 
aspektu skautského fungování, a to vzdělávání 
samotných vedoucích. Je totiž velice důležité 
nezůstat pozadu a být „nositeli pokroku“, za které 
skauti vždy byli.

První větší zkušenost s vedením druhých 
získá skaut už jako rádce či podrádce 
družiny, kdy spolu s vedoucím (tzn. pa-
tronem) spolupracuje na přípravě schůzek, 
zodpovídá za mladší členy družiny a je 
spojovacím materiálem mezi vedoucími 
a dětmi. Rádcům (a rádkyním) je zpravi-
dla mezi 14-16 lety.

Poté přechází naši mladí skauti a skaut-
ky do tzn. roverského věku. Roverské 
družiny jsou složeny ze stejně starých 
kluků a holek, a vedoucí (říká se jim 
průvodci) jsou spíše v pozadí a radí s čím 
je potřeba. Jaký bude program roverů 
záleží během následujících dvou let stále 
více na nich, poté už družina (v té době 
už většinou skupina nerozlučných přátel) 
funguje zcela samostatně. Roveři také více 
a více pronikají do skautingu skrze akce 

pro ně určené, spousta z nich je vytáhne 
i za hranice našeho střediska.

Po dvou letech je však také možné, aby 
se roveři chopili jednoho ze základních 
poslání skautu – výchovy a vzdělávání. 
Přechod na vedoucího samozřejmě není 
úplně snadný. Je to veliká zodpověd-
nost a vedoucí musí umět nejen odřídit 
hodinu schůzky, ale také naplánovat akci, 
koupit lístky a potraviny (a vyúčtovat je), 
a ovládat tak širokou paletu dovedností. 
Jako vstupní brána do světa vedení slouží 
tzv. čekatelský kurz. Jedná se o téměř 
celoroční kurz, ve kterém se během série 
víkendových akcí a sezení předá podstatné 
know-how o tom, jak vést oddíl a všechno 
zvládnout.

Po „čekatelkách“ pak už nastupuje ve-
doucí do oddílu, který si vybere (a máme 

POKOJ  
VÁM,
je před námi konec jara a začátek léta. 
To znamená spoustu radosti a zábavy. 
Ale jaký je mezitím rozdíl? Radovat se 
neznamená bavit se. Zábava je pro potě-
šení těla a smyslů, jsou to naše požitky 
a prožitky, ty však nejsou trvalé. Jsou 
v mnohém obohacující, ale nezůstanou 
v nás napořád, stejně jako voda v dřezu 
i naše prožitky jednou protečou. Proto 
je vyhledáváme znovu a znovu. Radost 
ta spočívá o něco hlouběji, a to v našem 
srdci. Je jako bílý plamen ohně, který 
nás prostupuje. Nikdo nedokáže přesně 
říci, co to je ta radost, ale každý z nás ji 
může sám prožít. Radost přichází znena-
dání, nehledě na to, jací jsme lidé, z jaké 
společnosti pocházíme, v jaké životní 
situaci se ocitáme. Naplní nás a nikdo 
nám ji nevezme. 

KAZATEL 5:17-19
Hle, co jsem shledal: Je dobré a pěk-
né, aby člověk jedl a pil a měl se dobře 
při veškerém klopotném pachtění pod 
sluncem v časných dnech života, které 
mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl. Tak 
je tomu s každým člověkem; to, že mu 
Bůh dal bohatství a poklady i možnost 
užívat jich, brát svůj podíl a radovat se 
při svém pachtění, je dar Boží. Ten totiž 
příliš nemyslí na dny svého života, pro-

tože Bůh oblažuje jeho srdce radostí.
A tak vám z celého srdce přeji, užívejte 

si toho, co od Boha dostáváme, poklady, 
bohatství i veškeré své pachtění. Ale 
nezapomínejme, že všechny tyto věci 
jsou jen dočasné. Kéž vaši duši může 
prostoupit radost a uhnízdit se ve vašem 
srdci.

Benjamín Kaleta, 
Sbor Církve bratrské  

v Horních Počernicích

jich ve středisku celkem 11) a začíná svoji 
kariéru vedoucího. Na čekatelský kurz 
navazuje kurz vůdcovský, který ještě více 
rozšiřuje znalosti vedoucího. Dalších 
kurzů je celá řada, střediskové minimum 
pro vedoucí středisek, zážitkové kurzy, 
nebo například Helpdesk pro celé týmy, 
který někteří naši členové letos online 
spolupořádali.

Tohle byl tedy stručný náhled do toho, 
kolik práce je potřeba investovat, abychom 
mohli nabízet co nejlepší péči a zážitky 
dětem i dospělým. Všechno to naši vedou-
cí-dobrovolníci činí bez nároku na odmě-
nu. Penězi se ostatně ospalé ráno u nás 
na tábořišti po vydařené noční hře plné 
dětských úsměvů vyvážit ani nedá.

Za středisko Oheň: Martin Philipp

NEZISKOVKY
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HISTORIE

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 147
Hubert Antes se narodil 
22. 9. 1934 v Horních 
Počernicích. Během války 
přišel o maminku a jeho těžce 
nemocný otec ho musel poslat 
ke strýci do Toušeně. Po válce 
se vrátil zpět do Počernic 
a po vojně si sem přivedl svou 
manželku Jitku, s níž prožil 
přes 60 let plných lásky, úcty, 
respektu a porozumění. „Byl 
to nádherný život a já jsem 
šťastná, že jsem ho mohla 
prožít právě s ním,“ vzpomíná 
paní Antesová.

Historii miloval, vždy se zajímal o své 
okolí a byl vděčný za každou informaci, 
kterou se o Počernicích dověděl. Když 
pak v roce 1985 umřel bývalý kronikář 
pan Krušina, zhostil se funkce kroniká-
ře. Podklady pro psaní kroniky získával 
nejen z úřadu, ale objížděl různé knihov-
ny, sháněl staré noviny a časopisy, pátral 
po pamětnících a díky neustálému pátrání 
po jakékoliv zmínce o Horních Počerni-
cích se dostal až k záznamům z jedenácté-
ho století.

Mezi jeho koníčky patřilo čtení knih, 
poslouchání klasické hudby, koncerty 
a divadla, na něž spolu s manželkou rádi 
chodili. Největší vášní však byla historie. 
„Velkou radost mu udělalo, když se mu 
podařilo vypůjčit si nejstarší kroniku 
o Počernicích. To v ní listoval od rána 
do večera a vše si přepisoval,“ popsala nám 
paní Antesová.

Jeho nejoblíbenějším místem v Horních 
Počernicích byla ulice, kde bydlel - Po-
důlší. Většinu stromů, které zde v háječku 
jsou, sám zakoupil a vysázel. Měl rád ze-
leň a bojoval o to, aby háječek zůstal takto 
zelený a nekácelo se zde. „V minulosti byly 
tlaky na vykácení tohoto hájku, já pevně 
věřím, že se to nikdy nestane. Bertík 
by z toho byl nešťastný a já samozřejmě 
taky,“ uzavřela paní Jitka Antesová.

Před časem nám řekl, co by si přál pro 
Počernice: „Aby zůstaly takovou přírodní 
enklávou území hlavního města, kterou 
dnes jsme, aby se tu neopakovalo takové 
bezhlavé investorské budování, aby naše 
městská část dostala trošku urbanistický 
pohled a aby dnešní území, společné všem 
původním obcím, se dočkalo vybudování 
společenského centra. Chybí tady centrál-
ní střed, který by ty lidi svazoval dohro-
mady, kde by se potkávali, kam by je to 
táhlo. I ten úřad je na dvou místech a na-
víc na kraji obce. Hezké centrum, které by 
opravdu bylo v centru Horních Počernic, 
kde by byla pořádná pošta, úřad, kulturní 

sál, to bych si pro Počernice přál. A ještě 
jedno přání bych měl, i když vím, že je 
nesplnitelné, a to, aby se Počernice mohly 
zbavit ze všech stran dálničních okruhů, 
ale to je bohužel vyloučeno.“

Lenka Bartáková, 
redaktorka

MALÁ VZPOMÍNKA NA ING. HUBERTA 
ANTESE

Zpráva o tom, že nás navždy opustil pan 
Ing. Hubert Antes nás všechny velmi bo-
lestivě zaskočila. Odešel nám všem nejen 
velmi blízký člověk, ale také jeden z klí-
čových pamětníků i pilířů naší počernické 
historie. Člověk skromný, moudrý, který 
vždy svoji moudrost ochotně předával 
dále; člověk s neskutečným přehledem 
historických událostí, které dokázal vždy 
nadmíru poutavě vyprávět v kontextu 
dalšího vývoje dějin.

Pan Ing. Antes byl vynikajícím učitelem 
všem, kterým historie učarovala, pouta-
vým vypravěčem i nesmírně obětavým 
člověkem ochotným kdykoliv pomáhat. 
Často podporoval naše školní projekty, 
byl vždy trpělivým a ochotným rádcem. 
I já sám jsem před mnoha lety, snad 
v roce 1993, u něho získával nějaké in-
formace pro zadanou práci v rámci studia 
vysoké školy. Setkání s panem Antesem 
a jeho přístup dokázaly změnit mnou 
původně pouze plánované splnění zadání 
úkolu v radost z historického bádání, 
obdiv k moudrému člověku a pokoru před 
tím, co někteří dokáží dělat pro ostatní. 
V tom pan Antes viděl vždy svůj úkol, 
své poslání; předávat dalším a dalším 
generacím odkaz dob dávno minulých, 
proniknout do života lidí v dřívějších 
dobách a pochopit, že i oni měli stejně 
jako dnes my své radosti, starosti a zpravi-
dla i bídu; avšak vždy také víru, že jednou 
bude lépe a svět bude lepší. Vedle historie 
miloval knihy, 
zejména ty staré, 
zrcadlící svět, 
který už dávno 
nemá pamětníky. 
A taky zahrádku, 
která jemu i paní 
Antesové byla vždy 
povzbuzením, když 
se vynaložené úsilí 
proměnilo v plody. 
Inu i zde s pokorou 
společně pozorova-
li běh světa. Jeho 
pečlivé zápisy však 
nesou ještě další 
klíčová poselství; 

třeba také to, že naše bytí je vzhledem 
k chodu dějin velmi omezené, a tak vždy 
musíme dle svých sil i schopností konat 
něco, co dodá tomu našemu lidskému 
snažení hlubší rozměr bytí – musí tu 
po nás něco zůstat, aby ti, co přijdou 
po nás, mohli naše dílo velebit a zase pře-
dat dál. A v tomto duchu pan Antes vždy 
žil; psal do poslední chvíle, s vypětím sil, 
postaru, hezky násadkou; s vědomím, že 
musí vše předat dál.

Martin Březina

Ráda bych přispěla svou vzpomínkou 
na Berta Antese. Znali jsme se od dětství, 
kdy jsme vyrůstali blízko u sebe. Po válce 
jsme se na chvíli ztratili z dohledu, když 
se odstěhoval, ale po čase se zase našli. 
Byl to milý a chytrý člověk. Při společ-
ných posezeních jsme si povídali, a i když 
celý život žiji ve Svépravicích, vždy jsem 
se dověděla něco nového. Budeme na něj 
s úctou rádi vzpomínat.

Libuše Kaválková a syn Pavel Kaválek

Chtěli bychom věnovat vzpomínku na na-
šeho milého spoluobčana a kronikáře, 
Ing. Huberta Antese.

Býval dlouholetým a častým hostem 
v našem seniorském klubu, při našich 
setkáváních i procházkách.

Jeho precizní a zajímavé vyprávění 
o Horních Počernicích nám bude moc 
chybět!
Děkujeme za jeho práci!

Členové MO STP Hor. Poč., z. s.,
předsedkyně Marie Ullmannová,

členové Klubu kardiaků Hor. Poč.,
předsedkyně Jaklová Zdena
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VÍTĚZNÉ FOTOGRAFIE:  
HORNÍ POČERNICE  
ČERNOBÍLÉ

1. MÍSTO 
HAMPLOVÁ HELENA
SKOK DO NEZNAMA

2. MÍSTO STANISLAV ČIHÁK XAVEROV V MLZE 3. MÍSTO LANSKÝ LUBOMÍR VODÁRNA

ZVLÁŠTNÍ CENA KOMISE HUBENÝ JIŘÍ PRŮTRŽ MRAČEN

ZVLÁŠTNÍ CENA KOMISE ŠKRÉTOVÁ VERONIKA POLÁRNÍ EXPRES

FOTOSERIÁL

I letošní ročník přinesl snímky, které představily 
Horní Počernice jako místo, které máme rádi, 
i když se na ně díváme skrz černobílý filtr. A mož-
ná právě proto! Do soutěže se přihlásilo 34 foto-
grafů s celkem 144 fotografiemi. Všem fotografům 
děkujeme za účast! 

První místo získala Helena Hamplová za foto 
s názvem Skok do neznáma. Na druhé příčce 
se umístil Stanislav Čihák s fotografií Xaverov 
v mlze a na třetím Lubomír Lanský se snímkem 
Vodárna. Zvláštní cena komise byla udělena Jiřímu 
Hubenému za fotografii Průtrž mračen a Veronice 
Škrétové za snímek Polární expres. Posuzováno 
bylo naplnění tématu, nápaditost i technická 
kvalita. V komisi zasedli: starosta Petr Měšťan, 
šéfredaktorka Hornopočernického zpravodaje 
a fotografka Lenka Bartáková, ředitelka Chval-
ského zámku Rozka Beránková, výtvarnice Klára 
Tökölyová a grafik a fotograf Kamil Tatar. Vítězné 
fotografie i další krásné snímky vzešlé ze soutěže 
si budete moci prohlédnout v termínu od 1. 7. 
do 1. 8. 2021 v zámecké Kočárovně v rámci výstavy 
Horní Počernice černobílé. 

Rozka Beránková,  
ředitelka Chvalského zámku
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JANDA DAVID

BEZPALCOVÁ PAVLA

HUBENÁ ANDREA

JAROLÍM MICHAL

KARAFFA ADAM

BRACHTL JAN

HRON TOMÁŠ

HAKEN JAN

TURNOVÁ LUCIE
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JARDA KOČÍ STARŠÍ, 
USMĚVAVÁ A POHODOVÁ 
TVÁŘ NAŠICH POČERNIC

Bylo mi milou příležitostí udělat 
rozhovor pro Hornopočernický 
zpravodaj s mým dlouholetým 
kamarádem a přítelem Jardou 
Kočím. I když toho o sobě víme 
někdy až moc a Jarda má život 
velice plodný a naplněný nejen 
prací, ale i zábavou a dobrou 
náladou, pokusili jsme se 
u lahvičky dobrého vína sdělit 
vám čtenářům Zpravodaje to 
nejdůležitější. A protože je Jarda 
velice sdílný a otevřený parťák 
k povídání, určitě neodmítne 
nikoho, kdo by s ním v tomto 
rozhovoru chtěl pokračovat.

V Počernicích žiješ 42 let. Dá se tedy 
říci, že jsi starousedlík. Jak se Ti zde 
žije? Jsou pro tebe Počernice něčím výji-
mečné? Nebo naopak něco postrádáš?

V Horních Počernicích jsem si našel 
manželku, založili jsme rodinu, mám syna 
a dceru, opravili si domeček se zahrádkou, 
mám dobré přátele a kamarády, pohodo-
vé sousedy, je zde zajímavý společenský, 
kulturní i politický život, tak co si víc 
přát. Je mně tady prostě dobře. Jasně, že 
začátky nebyly úplně jednoduché, ale když 
táhne rodina za jeden provaz, tak se po-
stupně zvládne vše. A to se nám povedlo, 
a to je pro mě to nejdůležitější. Dnes jsem 
spokojený manžel, táta a dědeček. A jestli 
jsou pro mě Počernice něčím výjimečné? 
Ano, jsou, jsem pyšný Počerničák a jsem 
pyšný i na to, že zde žije celá moje rodina. 
A jestli něco postrádám? Teď už nic. Snad 
jen to, být tak o 20 let mladší.

Jako zastupitel pracuješ již pět období. 
Čím Tě tato práce naplňuje? Co v ní 
považuješ za úspěch a co se Ti naopak 
nepovedlo?

Víš, když jsem v Horních Počernicích 
vstupoval do politiky, tak jsem žil v do-
mnění, že práce zastupitele je práce společ-

ná, a že jak jednotlivé strany, tak politická 
uskupení táhnou za jeden provaz. Byl jsem 
ale hodně naivní. Vše bylo úplně jinak. 
Vznik koalice, vznik opozice, boj o radnici, 
boj o výbory a komise. Ale za ty roky jsem 
si zvykl. Teď už nejsem ani překvapen, 
jak se někteří kolegové snaží stále udržet 
v hornopočernické politice i za cenu toho, 
že vymění dresy ve svém šatníku.

Úspěchem je už to, že jsem se 5krát 
díky voličům stal zastupitelem Městské 
části Praha 20 - Horní Počernice. Vím 
toho hodně o tom, co se zde za těch 20 
let odehrálo. Ale to je opravdu na dlouhé 
vyprávění. Mám radost z každé povede-
né i malé události, která přinese našim 
občanům něco nového, něco pozitivního. 
A co se nepovedlo? To je složité. Já jsem 
nikdy nebyl součástí koalice a ani opozice. 
Prostě mě nechtěli. A tak jsem vždy hla-
soval pro dobrou věc, která byla, anebo je, 
přínosem pro naši obec.

Jsi i předsedou kontrolního výboru, a to 
již třetí volební období. V čem vidíš 
smysl této práce?

Ano, sám jsem překvapen, že předsedu 
kontrolního výboru dělám již třetí volební 
období. Moc si toho vážím, že dostávám 

důvěru jak od koaličních, tak opozičních 
zastupitelů. Faktem ale je, že mám vždy 
štěstí na členy kontrolního výboru. A to 
jsme každý za jinou politickou stranu či 
uskupení. A funguje nám to. Jsem rád, že 
alespoň malou troškou pomůžeme vedení 
obce a zastupitelstvu při plnění zadaných 
úkolů v rámci naší obce.

Předpokládám, že i v budoucnu se budeš 
chtít na práci pro Horní Počernice podí-
let. Máš v tomto směru nějaký nenapl-
něný sen, nebo přání?

Uvidíme. Ještě bych chtěl zkusit jedno 
volební období, ale to opravdu nezále-
ží na mně. To zaleží na voličích naší 
městské části. Jsem rád, že se nám 
podařilo dostavět divadlo, opravit 
Chvalský zámek, zrekonstruovat kul-
turní centrum Stodola a další a další. 
Sen mám. Konečně po 11 letech příprav 
začít stavět novou, moderní sportovní 
halu-tělocvičnu. A pak uvidíme. Třeba 
koupaliště, zimní kluziště. Myslím, že 
žijeme v době, kdy by tato rekreační 
a sportovní zařízení měla být součástí 
každé větší městské časti, a to Horní 
Počernice jsou. A takováto zařízení jsou 
pro nás všechny.

ROZHOVOR
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Jsi velice společensky aktivní. Mnozí 
Tě znají jako všestranného sportovce 
a organizátora různých akcí. Co Tobě 
osobně tyto aktivity přináší?

Máš pravdu. Ve spolupráci s vedením 
obce, Odboru sociální péče a školství 
pomáhám při organizování jarních 
a podzimních plesů pro naše seniory. 
Jsem součástí komise kultury a zahra-
ničí. S kolegy a kamarády organizujeme 
sportovní turnaje, a to nejen v Horních 
Počernicích, ale třeba na Plzeňsku 
nebo v Krkonoších. Jedná se o míčové 
hry. A díky Tobě Honzo jsem součástí 
spolku Chvalská beseda, která se stará 
o kulturní zážitky našich spoluobčanů. 
Mám rád lidi okolo sebe a mám velkou 
radost, když se podaří připravit spor-
tovní či kulturní akci, kde se lidé baví 
a užívají si to.

Samostatnou kapitolou tvého života 
je práce s mládeží. Vedeš, nebo pů-
sobíš v řadě kroužků a dlouhá léta 
pořádáš letní pionýrské tábory. Vím, 
že se vždy na práci s dětmi velice těšíš 
a jsi ochoten jí obětovat nemálo svého 
soukromého času. Jaký smysl Ti to 
dává mimo to, že je to pro Tebe zřejmě 
velký relax?

V Horních Počernicích jsem byl ně-
kolik let externím pracovníkem Domu 
dětí a mládeže. Byly to hezké roky. 
Vyučoval jsem truhlařinu a myslím, že 
jsem si to s dětmi náležitě užíval a ony 
se mnou. Ale s postupem času byl 
o tento kroužek menší a menší zájem. 
Dneska už mají jak rodiče, tak děti jiné 
priority. Ale asi vím, na co hlavně nará-
žíš. Celý život jezdím na dětské tábory. 
Začínal jsem jako malý kluk a postup-
ně prošel vším, čím se dá na táborech 
projít. Tato práce mě naplňuje i dnes. 
Musím říci, že práce s dětmi je daleko 
jednodušší než s dospělými. Dovedou 
vyjádřit radost, ale i zklamání, nejsou 
zákeřné, jsou vděčné a když jsou bez ro-
dičů, tak se chovají úplně jinak. A čím 
je člověk starší, tím to prožívá dynamič-
těji. Už teď připravuji další letní tábor. 
Jen pro zajímavost. Je to tábor Minis-
terstva vnitra, který má svoji základnu 
na Jankově u Votic.

Pracuješ na místním úřadě na Sociál-
ním odboru, jako řidič vozidla pro se-
niory - Senior taxi. K práci se staršími 
lidmi je jistě nutné mít určitou životní 
filozofii a postoj. Naplňuje Tě tato 
práce a přináší Ti i nějaké další životní 
zkušenosti a poznání?

Docela jsem se těšil na důchod. 
Po třech měsících mně najednou začalo 
být smutno. Proto jsem přivítal mož-
nost stát se zaměstnancem Odboru 
sociální péče a školství. Převzal jsem si 
senior auto a začala moje další životní 
pouť. A musím říci, že mě tato práce 

opravdu naplňuje, dělám ji rád a hlav-
ně mám pocit, že pomůžu jak Horním 
Počernicím, babičkám, dědečkům, tak 
i kolegyním ze svého pracoviště. 

V zastupitelstvu jsi i se svým synem. 
Ovšem každý v jiném táboře. Sa-
mozřejmě to přináší mnohé otázky 
a někdy i nepodložená tvrzení. Jak to 
Ty sám vnímáš a jak odděluješ otcov-
ské vazby od zastupitelské spolupráce?  
Jiskří to někdy mezi vámi, nebo je to 
pohoda?

Tuto otázku dostávám dost často. 
Trošku to lidem vrtá hlavou. Pravda je, 
že jsme každý na jiné straně. Někdy se 
v názorech rozcházíme, to je logické. 
Přece jenom jsme každý vyrůstali v jiné 
době, a i když by měli být rodiče pro 
své děti vzorem, tak ta doba v nás něco 
zanechala, něčím nás poznamenala, 
něčím nás oslovila. Ale když jde v Hor-
ních Počernicích o dobrou věc, tak jsme 
názorově na stejné lodi. No a doma stále 
platí nedílná velitelská pravomoc. Ale 
vždyť to znáš. Většinou mají pravdu 
stejně děti.

Vím, že Tvojí velkou láskou i motivací 
je Tvoje rodina a zvláště vnoučata. Jak 
sis jako dědeček užíval tuto současnou 
výjimečnou covidovou dobu s vnou-
čaty? A protože vím, že jsi velice 
pohodový dědeček, máš nějaký veselý 
příběh na toto téma?

Mám čtyři vnoučátka. Radost mám 
z toho, že jak syn, tak dcera mají děti. 
To znamená kluka a holku a aspoň si 
nezávidí. A nějaká humorná přího-
da? Letos v únoru jsem si vzal kluky 
na výlet do Hostivaře na Hostivařskou 
přehradu. Kluci si docela rozumí a ten 
mladší v tom starším vidí takový svůj 
vzor. Z Horních Počernic jsme vyra-
zili autobusem. Pěkná cesta a pěkné 
pokoukání. Když jsme dorazili na pře-
hradu, zjistili jsme, že je trošku upuš-

těná a okolo jsou rybáři. A kluci na mě. 
Dědo, my taky chceme chytat ryby. 
A protože s sebou stále nosím krabičku 
poslední záchrany, tak jsem klukům 
uřízl dva pruty a na tyto jsem připev-
nil provázek s malými háčky. Kluci 
byli nadšení a že jdou chytat. Já jsem 
se mezi tím šel podívat na turistické 
rozcestníky. Když jsem se vrátil, nevěřil 
jsem svým očím. Kluci stáli po kolena 
ve vodě, chovali se jako sousední rybáři 
a vůbec jim nevadilo, že nemají holínky. 
Co k tomu více dodat. Náhradní ponož-
ky a ani náhradní boty jsme s sebou ne-
měli. Ale když vidíte tu dětskou radost, 
tak se ani nerozčilujete. Ale přežili jsme 
to ve zdraví.

Co bys rád nám všem Počerňákům 
do budoucna popřál?

To je nejtěžší otázka, co mně Honzo 
dáváš. Asi to není přání, ale je to sen. 
A týká se to našich zastupitelů, mých 
kolegů. Byl bych moc rád, kdybych se 
ještě v Horních Počernicích dožil toho, 
že ten, kdo bude starostovat se svým 
týmem, může v klidu pro obec pracovat 
a v klidu po práci odpočívat. Naše čtyř-
leté volební období se v podstatě vyzna-
čuje tím, že opozice stále útočí na koa-
lici a když se to obrátí, tak je to nanovo. 
Nechápu to. Ono to volební období 
uteče jako voda a pak už nezbývá moc 
času něco pro obec udělat. Každý jsme 
před volbami slíbili, že budeme pracovat 
pro Horní Počernice, máme podobné 
volební programy a když je po volbách, 
tak je všechno jinak. Pojďme už koneč-
ně zkusit táhnout za jeden provaz.

Jardo, děkuji Ti za rozhovor. Přeji Ti 
za všechny naše čtenáře i nadále dobrou 
životní pohodu, zdraví a optimismus.

Honza Brunner,
člen redakční rady
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Hledáme 
opravdové parťáky  

do automatizované skladové haly v Jirnech

✓ vícesměnný provoz nebo krátký/dlouhý týden
✓ mzda 25-30 000 Kč + výkonnostní bonus
✓ firemní stravování přímo na pracovišti
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Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.datart.jobs.cz

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

www.mbkolo.cz

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

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

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

w w w . m b k o l o . c z

KE SV. ANTONÍNU
POUTNÍ MŠE SVATÁ  

16. června 2018 v 10 hod.  
u kapličky ve Svépravicích 

  

Horní Počernice, Šanovská ulice

každé úterý od 18 hod. se zde modlíme
za naše rodiny, za Horní Počernice i Prahu a za naši zem

13. června 2021 od 17 hod. 
u kapličky ve Svépravicích 
Šanovská ulice, Horní Počernice, Praha 9

Každé úterý od 18 hod. se zde modlíme
za naše rodiny, za Horní Počernice  

i Prahu a za naši zem.

PROCHÁZKA PRAŽSKÝMI

ŠANTÁNY A KABARETY

C H V A L S K Á  B E S E D A  Z . S .  P O Ř Á D Á  D N E
1 9 .  6 .  2 0 2 1  V E S E L O U  S T O D O L U  I I .   

 

•  1 9 .  6 .  2 0 2 1    1 4 : 0 0   •

K  T A N C I  I  P O S L E C H U  B U D E  H R Á T  " S T A R O P R AŽ S K Ý

L Á Z EŇ S K Ý  O R C H E S T R " .  S O UČÁ S T Í  B U D E  I  M Ó D N Í

PŘ E H L Í D K A  D O B O V É H O  O B L EČ E N Í  2 0 .  A  3 0 . L E T  

A  U K Á Z K A  T A N CŮ  Z  P R V N Í  P O L O V I N Y  M I N U L É H O

S T O L E T Í .  

O BČ E R S T V E N Í  B U D E  T R A D IČN Í  A  S T Y L O V É .

V S T U P N É  1 5 0  KČ  

V S T U P  B U D E  R E G U L O V Á N  V  S O U L A D U  S

O P A TŘ E N Í M I  M ZČR  P L A T N Ý M I  V  D O B Ě  K O N Á N Í

A K C E .

V Z H L E D E M  K  O M E Z E N É M U  P OČT U  M Í S T ,  J E  M OŽN É

S I  Z A J I S T I T  R E Z E R V A C I  N A  T E L .  7 7 7 3 2 5 3 1 0 ,  N E B O  N A

B R U N N E R . J A N @ M E . C O M  

S T O D O L A  N A  C H V A L S K É  T V R Z I

INZERCE
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VRACÍME SE POMALU, ALE JISTĚ
Poslední dubnové pondělí se stalo bodem zlomu. Střední školy 
se znovu alespoň zčásti otevřely a umožňují praktickou výuku. 
Veškerá logistika související s aktuálními protiepidemickými 
opatřeními byla zajištěna, a tak nic nebránilo tomu, aby se 
s nastupujícím jarem vrátily i naše první „vlaštovky“. Věříme, že 
to nebude trvat dlouho a škola se zaplní radostným štěbetáním 
i všech ostatních studentů a pedagogů.

Další známkou návratu k normálu se staly přijímací zkoušky. 
Do tváří uchazečů jsme sice pořádně neviděli, ale oči prozra-
zovaly samozřejmou nervozitu. Letos o to větší, že příprava 
na tento významný okamžik nebyla pro žáky posledních ročníků 
základních škol vůbec jednoduchá. Každý rok se snažíme vytvo-
řit potenciálním studentům příjemnou atmosféru s co nejmenší 
mírou stresu a velmi nás těší, že se nám to daří. „Přijímačky 
jsem psal u vás dnes na druhém termínu. Prostředí školy je 
nádherné, velmi příjemné a na první dojem ani ne školní, ale 
pomalu už firemní. Na testech s námi byl Bc. Jan Budil, který 
na mne působil velmi mile a hlavně pečlivě. Díky!“ I my děkuje-
me a těšíme se na setkání v září.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

GRATULUJEME NAŠIM REPREZENTANTŮM!
Jsme hrdí na naše studenty, kteří v současné situaci zvládají 
nejen své studijní povinnosti, ale jsou úspěšní i v různých 
soutěžích. V krajském kole Středoškolské odborné činnosti 
zaujal odbornou porotu svou prací „Světové ekonomické krize 
a jejich spojitosti“ student třetího ročníku oboru bankovnic-
tví Marek Havelka. Svým skvělým výkonem vybojoval úžasné 
třetí místo.

Již podruhé se celostátní soutěže EuropaSecura 2021 zúčastnil 
tým studentek třetího ročníku oboru provoz diplomatických 
služeb ve složení Natálie Jirsová, Anna Krupková a Monika 
Tesařová. Soutěž je určena středoškolákům, kteří mají zájem 
o aktuální dění u nás i ve světě a chtějí si rozšířit své znalosti. 
Probíhá pod záštitou Eurocenter Úřadu vlády ČR. Děvčata 
nejprve prošla úspěšně nástrahami devadesátiminutového vědo-
mostního kvízu a postoupila do krajského kola. Tam dívky mu-
sely v roli expertek na mezinárodní situaci vytvořit odbornou 
analýzu některého z probíhajících konfliktů. Porota jejich práci 
ocenila a ony postoupily do ústního kola. Věříme, že i v něm 
budou úspěšné.  

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU 
NA CHVALSKÝ ZÁMEK
Po celý červen můžete na Chvalském 
zámku navštívit výstavu – Talent Hor-
ních Počernic, tentokrát s tématikou 
pohádek. Přijďte se podívat na kresby 
a výtvory počernických dětí i dospělých 
a na chvilku se ponořit do světa pohádek 
a zavzpomínat na dětství, které máme se 
světem kouzel a šťastných konců spojené.

Slavnostní vernisáž se uskuteční 8. 
června od 16 hodin na nádvoří Chvalské-
ho zámku. 

Sledujte www.zschvaly.cz, akce proběh-
ne dle aktuální epidemiologické situace. 

ZŠ Stoliňská 

ZŠ STOLÍŇSKÁ
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MÍSTO ŠKOLY V PŘÍRODĚ  
– PŘÍRODA VE ŠKOLE
Jednou z nejcharakterističtějších akcí svépravické ZŠ je naše pověstná škola v přírodě. 
Vyrážíme každý rok v celé sestavě – všechny třídy, učitelky i vychovatelky a společně 
trávíme deset dní na čerstvém vzduchu krkonošských hor. Obvykle se na tuto akci 
velmi těšíme. Děti jsou zvědavé, jestli na starých místech najdou své z loňska postavené 
bunkry či zakopané poklady a všichni využíváme příležitost poznat se napříč ročníky.

Letos se pochopitelně nic takového neko-
ná. Sedíme doma a děti ve škole vypráví, 
jak si o víkendu užily výlet do místního 
supermarketu. Starším žákům se stý-
ská, mladší nechápou po čem. Přesto 
se snažíme alespoň něco z té atmosféry 
zprostředkovat i letos. A když to nejde 
v Krkonoších, musí to jít na naší školní 
zahradě. Právě v těchto dnech jsme za pří-
rodní areál naší školy velmi vděčni. Děti 
tráví co nejvíce času venku. Využíváme 
každou možnost, abychom mohli částeč-

ně kompenzovat nutnost mít nasazenou 
roušku. Také aktivity, kterým se věnuje-
me, připomínají tradiční zábavu spojenou 
se školou v přírodě.  Vychovatelky družiny 
učí děvčata oblíbenou hru svých maminek 
či babiček a pletou věnečky, ale největší 
zábavou je stavění domečků pro broučky. 
V rámci možností se snažíme udělat si 
společný čas tak hezký, aby i z tohoto ob-
dobí bylo jednou na co vzpomínat. Ostat-
ně snaha zkrášlit si to, co krásné není, je 
vidět také na naší školní budově, která 

nyní prochází rekonstrukcí. Nevzhledné 
ploty okolo stavby ozdobily děti z druži-
ny pěknými obrázky. Jen je nám líto, že 
přes veškerou snahu o kultivaci školního 
prostoru se někdo rozhodl počmárat 
tabuli ve venkovní učebně. Že by jen jiné 
estetické cítění? Nebo dal spíš někdo 
průchod své přirozené potřebě ničit? 
Holt, i příroda, když se nekultivuje, má 
svou odvrácenou stranu. 

Učitelky ZŠ Spojenců

ZŠ SPOJENCŮ

KVĚTEN NA KOLE
Mezi žáky FZŠ Chodovická můžeme objevit mnoho výrazných talentů. 
Jedním z nich je bezesporu Martin Filípek, žák 6. A, šéfredaktor 
časopisu FRM. S nápadem vydávat časopis přišel Martin sám 
a do práce se mu podařilo zapojit i několik spolužáků: Barunku, 
Denise, Lukáše, Martina a Karolínu.

Zhruba každý měsíc vloží Martin 
na stránky Classroom nové číslo, 
v němž si každý může najít oblíbené 
rubriky, protože náplň je skutečně 
velmi pestrá. Například v dubnovém 
vydání již 11. čísla jsme našli: Story 
na pokračování, Vesmír, Bájná stvoření, 
Deskové hry, Knižní výběr, výsledky 
ankety O nejoblíbenějšího superhrdi-
nu, vtipy, komiks Hlášky z naší třídy, 
křížovky, kvízy...

CYKLISTICKÝ KVĚTEN:
MTBO - Od 1.5. do 31.5. je pro žáky a je-
jich rodiče spuštěna cyklistická orientační 
trať. Bloudit s mapou v ruce můžete ale 
i bez kola. Instrukce mají žáci v online 
třídách nebo po dotazu na: mtbo@fzscho-
dovicka.cz. 

STRAVA - Celý květen sbíráme společně 
kilometry ve sportovní aplikaci STRAVA 
v naší skupině „FZŠ Chodovická“.

Do práce na kole - Naše škola se již 
poněkolikáté zúčastní další květnové 
výzvy „Do práce na kole". Podpoříme tím 
snížení emisí a výfukových plynů v našem 
městě. Tentokrát se zapojíme do výzvy 
v maximálním možném počtu 5 členů 
v týmu. 

Tým učitelů,
FZŠ Chodovická



Výstava je financována z projektu MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0009117) a cílem je nejen připomenout život sv. Ludmily, ale zejména podpořit 
čtenářskou gramotnost počernických dětí. K výstavě připravuje Chvalský zámek pracovní list 
a soutěž pro žáky našich škol, která podpoří práci s textem, čímž se primárně rozvíjí čtenář-
ská gramotnost našich žáků i povědomí o naší historii. Výstava bude instalována ve venkov-
ních prostorech v areálu Chvalské tvrze a výstavní panely o životě světice budou doplněny 
o panel věnovaný historii kostela sv. Ludmily. 

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách  
ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/. 

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu 
MAP např. formou členství v pracovních skupi-
nách a podílet se na zlepšování kvality vzdělá-
vání v Horních Počernicích, kontaktujte nás, 
prosím, na adrese: projektmap@pocernice.cz. 

ŠKOLY

PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU 
MAP II - VÝSTAVA K VÝROČÍ ZAVRAŽDĚNÍ SV. LUDMILY

Na podzim 
uplyne 1100 let 
od zavraždění  
sv. Ludmily. Výročí 
si připomeneme 
i v Horních 
Počernicích díky 
putovní výstavě 
o životě této 
světice a patronky.
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STUDENTI ZDRAVOTNÍKŮM
Naše třída kvarta A se 
v rámci hodin výchovy 
demokratického občana 
rozhodla zapojit do projektu 
Počernice pečou pro 
zdravotníky. Tento projekt 
vznikl za účelem pomoci 
zdravotnickému personálu 
v této nelehké době. 

Všichni si práce zdravotníků velmi 
vážíme a mají náš obdiv. Pracují přesčas, 
jsou přetížení a vystavují se velkému 
riziku nákazy každý den. Zapojením 
se do projektu jsme jim chtěli vyjádřit 
podporu a poděkovat jim za jejich práci.  

Nejprve jsme si na 23. března 2021 
sjednali online besedu se spoluorgani-
zátorem panem Mgr. Petrem Růžičkou, 
abychom se o projektu dozvěděli více. 
Pan Růžička byl velmi ochotný a odpo-
věděl nám na veškeré naše dotazy.  

V dalším kroku jsme sestavili seznam 
lidí, kteří budou péct. I s paní profesor-

kou nás bylo 15. A pak už jsme se každý 
pustili do pečení. Napekli jsme perníky, 
bábovky, muffiny, šneky a neuvěřitelné 
množství dalších dobrot.  

16. března proběhlo předání jídla 
zdravotníkům z rehabilitačního stře-
diska na Chvalech. Na této akci byly 
i dvě žákyně z naší třídy, které provedly 
fotodokumentaci, a paní profesorka.  

Zdravotníky naše výrobky potěšily 
a my jsme rádi, že jsme se do projektu 
mohli zapojit.

Berta Smolíková, 
kvarta A

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ŠKOLY
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I přes složitou covidovou situaci, která postihla i náš 
oddíl SK KAMIWAZA KARATE, jsme ihned od začátku 
pandemie hledali cestu, jak pomoci dětem a našim 
členům. Snažili jsme se po celou dobu nepřestávat 
v našich aktivitách.

Neočekávali jsme žádný finanční příjem. 
Nenechali jsme se deprimovat a nepostavili 
jsme se do role pasivních diváků. Právě 
naopak. Aktivně jsme hodiny a hodiny 
natáčeli videotréninky a online tréninky. 
Naši skvělí trenéři se nezalekli kamer 
a i když to není jednoduché, stoupli si 
před ně a sami cvičili s dětmi. Nebylo 
výjimkou, že aktivně trénovali i čtyři 
hodiny v kuse. Od začátku jsme to vnímali 
jako to, co můžeme udělat pro děti. Ano, 
stálo nás to řadu finančních nákladů, ale 
my toho nelitujeme, protože víme, že jsme 
to dělali pro děti. Víme, že pro řadu dětí 
v online videu chybí motivace a rozhodně 
to nenahrazuje trénink v tělocvičně, ale 
naše motto bylo: „I kdyby to pomohlo 
jen jednomu dítěti z deseti, má to velký 

smysl.“ Řada rodičů to průběžně oceňovala 
a děkovala nám. I proto jsme se v průběhu 
pandemie rozhodli natáčet videotrénin-
ky pro děti karatem nepolíbené. Chtěli 
jsme tak dát prostor i všem sourozen-
cům a dalším dětem, aby se do trénování 
zapojili. Podle ohlasů se nám to povedlo. 
Ihned po uvolnění opatření jsme opět 
začali trénovat společně a nyní je náš cíl 
jasný, chceme pomoci dětem opět se vrátit 
do normálního života. Do života plného 
pohybu a sociálních kontaktů s ostatními 
dětmi. Věříme, že se nám to povede. Kro-
mě tréninků již nyní plánujeme řadu akcí 
včetně příměstských táborů a soustředění. 
Více na webu: karate1.cz.  

Filip Miler, 
SK Kamiwaza karate

KARATE STÁLE JEDE

INZERCE
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

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

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Opalovací 
krémy

Magnesium 

20 sáčků

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

SLEVA

105 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

Doplňujte hořčík rychle a pohodlně 
díky sypké směsi v jednorázových 
sáčcích, které stačí nasypat do úst. 
Obsahuje i lépe vstřebatelnou 
organickou formu hořčíku a má 
chuť manga nebo grepu.

250 Kč

Vitamín D3
80 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.

Ochraňte svou pleť opalovacím 
krémem od značek VICHY nebo LA 
ROCHE-POSAY nyní se slevou 150 Kč. 

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí
sčítají!

Slevu lze uplatnit na všech pobočkách. Vztahuje se 
pouze na vybrané obruby a na všechny typy skel. 
Akce platí do vyprodání zásob.

sleva
+
50 obruby

na%

40 skla
na% Slevy se

oční optika
Horní Počernice

www.oohp.cz

+ vitamin B6 a C
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CENA FAIR PLAY JE 
V DOBRÝCH RUKOU
Pod záštitou České unie sportu a regionálních deníků se 
i v této pro sport nelichotivé době udělovaly nejrůznější 
ceny sportovcům za jejich výkony a činy. Mezi oceněnými 
sportovci nechyběl ani počernický fighter Josef Ptáček, 
který získal spolu s Milanem Engelem (motocyklovým 
závodníkem) cenu FAIR PLAY.

Této ceny si Pepa a celý jeho realizační tým velice váží. Je fajn, že i v této 
stále ne moc příznivé době jsou ti nejlepší oceňováni za své sportovní 
výsledky či přínos pro dané sportovní odvětví. Je to další motivace pro 
všechny sportovce a ukázka toho, že jejich úsilí je po zásluze odměněno.

Další sezóna začala pro Pepu touto příjemnou zprávou a nyní se už 
spolu se svojí sestrou Martinou připravují na asijské turné, kde změří síly 
s nejlepšími fightery. Vrcholem cesty bude mistrovství světa v Uzbekistá-
nu – Taškentu, kde bude probíhat šampionát v Hand to Hand za účasti 
nejlepších bojovníků napříč všemi odvětvími bojových sportů. Vždy je 
na co se dívat. Program bude zakončen v tureckém Istanbulu. 

Kromě těchto aktivit se připravují na návrat dětí k normálnímu tréno-
vání a jejich přípravu na mezinárodní kemp probíhající na Balkánském 
poloostrově na přelomu srpna a září. Doufáme, že covid ani jiná věc naše 
plány nezhatí a naši svěřenci ukáží co v nich je. Uskutečnit by se měly 
i příměstské tábory během prázdnin spojené nejen s výukou bojových 
sportů, dále různé soutěže o ceny.

Samostatnou kapitolou je příprava na barevnou válku. Všechny po-
tencionální zájemce (nejen děti) o bojové sporty, sebeobranu nebo jen 
pohybové aktivity srdečně zveme mezi naše stávající členy.

Více informací na: www.ptackovi.org. 

Vyzkoušejte a uvidíte.
Josef Ptáček, trenér

NÁMĚTY NA PROCHÁZKY 
A CYKLISTICKÉ VYJÍŽĎKY 
V OKOLÍ POČERNIC

Váš vzrůstající zájem o vlastní zdraví včetně imunity 
je i přes zatím nedostatečnou využitelnou infra-
strukturu potěšující.  

V červnu jsou nejdelší dny, i jednodenní výlety 
mohou být dlouhé a při využití vlaku/auta ještě delší 
– pěšky/cyklisticky si můžete vychutnávat Polabí, 
Pojizeří, Českobrodsko, Říčansko, rozumně se do-
stanete např. na Kokořínsko. I v týdnu lze stihnout 
zejména západ Slunce na rozhlednách Doubravka 
(bod 1.3 v Námětech), Vinice (4.4), odkud se nemu-
síte vracet po silnicích. Noční cestu Klánovickým 
lesem nebo Xaverovským hájem leckteří zbožňují. 
Ve směru z H. Počernic na západ a sever si dávejte 
pozor na dopravní omezení.

Ať máme při vzájemných setkáních na našich 
toulkách v rukou volanty aut, řídítka kol či ruce 
podané našimi 
vnoučaty, důležité 
je, abychom přitom 
byli ohleduplní, 
navenek i vnitřně 
usměvaví. 

Petr Uzel, 
občan

Děkuji vám za ohlasy k uvedeným 
březnovým „Námětům“, které zůstávají 
k dispozici na webových stránkách MČ 
Praha 20: www.pocernice.cz/turista/
cyklo, v úvodu kapitoly Cyklo.

S ATLETIKOU OPĚT NA STARTU
Stejně jako ostatní organizované sportovní aktivity i činnost atletického oddílu 
byla v zimě a na jaře výrazně utlumena. Zrušeny byly dočasně jak tréninky, tak 
i závody a veřejné běhy, kterých jsme se s dětmi plánovali účastnit.

Nicméně abychom s dětmi neztratili 
kontakt úplně a aby děti nezahálely, tre-
nérky Věrka a Verča se s dětmi scházely 
na pravidelných online tréninkových ho-
dinách. Pro děti jsme připravili také dvě 
běžecké trasy v Xaverovském háji, které 
si mohly i se svými rodiči nebo kama-
rády individuálně zaběhnout. Výsledné 
časy zveřejňujeme na našich webových 
stránkách.

Od druhé poloviny dubna již pokra-
čujeme v trénincích, uskuteční se letní 
soustředění na Orlíku i příměstský tábor 
v předposledním a posledním týdnu 
prázdnin a ještě nás v letošním roce 
čekají závody v rámci Pražského poháru 
družstev mladších žáků. Těchto závodů 
se mohou zúčastnit děti narozené v le-
tech 2008, 2009 a 2010.  

Dne 2. 6. jsme se opět po roce připojili 
k výzvě na zahájení letní sezóny Českého 
atletického svazu a spolu s dalšími více 
než 170 mládežnickými oddíly z celé 
ČR jsme se zapojili do iniciativy na na-
startování sezóny, a to v našem případě 
prostřednictvím oddílového přespolního 
běhu ve Svépravicích. Závodu se zú-
častnilo přes 100 našich atletů, od nej-
menších až po ty nejstarší a výkony dětí 
i atmosféra byly fantastické. 

Stávající atleti mají přednostní právo si 
rezervovat místo buď v současné skupi-
ně, nebo ve starší skupině dle věku, a to 
nejpozději do 15. 7., po tomto datu není 
možné garantovat volné místo. Zbylá 
místa budou uvolněna nováčkům - v pří-
padě zájmu pište na e-mail: atletikahp@
email.cz. Skupiny i časy tréninků zůstá-

vají stejné – více informací o trénincích 
a činnosti atletického oddílu najdete 
na stránkách: www.atletikahp.cz. Přesné 
termíny začátků tréninků jednotlivých 
skupin budou upřesněny během prázd-
nin a zveřejněny na našich webových 
stránkách.

Pokud jste sportovně zaměření a máte 
kladný vztah k dětem a k atletice, rádi 
vás uvítáme do svého trenérského týmu. 
Školení trenérů atletické přípravky 
zájemcům zajistíme.  Více informací 
na tel.: 602 796 208, Jana Petráňová.

Přejeme všem hezký zbytek podivného 
školního roku a krásné léto.

Za trenérky: 
Klára Hlaváčková
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400

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

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

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

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

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

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

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788

Kominictví Němec
Opravy, čištění, revize.
775 132 921

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

JT vlasy – KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské 
v bezpečí vašeho domova nebo 
na provozovně v areálu plaveckého bazénu 
Hloubětín, pro objednání prosím volejte 
na tel: 777052216. web: jt-vlasy.webnode.cz

Uzávěrka pro inzerci  
i redakci je vždy k 10. dni  
měsíce do 12.00 hod.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, ročník 69, červen 
2021 (vychází měsíčně, kromě 
letních prázdnin). Periodický tisk 
územního samo správného celku. 
Náklad 6 400 ks.
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BAZÉNOVÁ SENZACE

BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN 

VODA NIKDY NEZEZELENÁ 

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ




