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HOR NOPOČE RNICKÝ

SVATÁ LUDMILA
JE VZOREM PRO OSTATNÍ

VÁCLAV HAVEL
V HORNÍCH POČERNICÍCH

POČERNICKÉ
VELETRHY

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

8. 10.
The Cello Boys
od 9.00 a 10.30 hod.

do 31. 10.
Dialog
denně od 9.00 do 18.00 hod.

8. 10.
Zátopek
od 19.30 hod.

do 7. 11.
Sv. Josef a sv. Jáchym
denně od 9.00 do 18.00 hod.
do 21. 11.
Pohádková země Vítězslavy Klimtové
denně od 9.00 do 18.00 hod.
24. 9. – 3. 10. a 22. 10. – 31. 10.
Prodloužený detektivní víkend aneb pátrej
na vlastní pěst!
6. 10. – 31. 10.
„Tohle to, támhle to a tůdle to > a je to, že jo"
denně od 9.00 do 18.00 hod.
23. 10.
Počernický Street food festival
od 10.00 do 18.00 hod.

2. 10., 16. 10., 6. 11. a 20. 11.
Burza rybiček od 9.00 do 12.00 hod.
4. 10.
Sousedské posezení s harmonikou
od 17.00 do 19.00 hod.
6. 10.
Ondřej Havelka – Swing nylonového věku
od 19.30 hod.
22. 10.
Poletíme?
od 19.30 hod.
23. 10.
Počernický Street Food Festival
od 10.00 do 18.00 hod.
29. 10.
Tančírna ve Chvalské stodole
od 19.00 do 22.00 hod.
DIVADLO
od 15.00 hod.

14. 10.
Příhody včelích medvídků
od 9.00 a 10.30 hod.

od 9.00 hod.
od 14.00 hod.

od 19.30 hod.

6. 10.
Není čas zemřít

od 19.30 hod.

7. 10.
Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce
od 9.00 a 10.30 hod.
7. 10.
The Cello Boys - křest EP

od 20.00 hod.

22. 10.
Dýňová dílna
od 15.00 do 17.30 hod.
22. 10.
Nocování
od 17.30 do 9.00 hod.

14. 9.
Workshop: Osobní styl a image II
od 17.00 do 20.00 hod.
19. 10.
Seminář: Naše vztahy
od 18.30 do 21.00 hod.
21. 10.
Workshop: Dokonalý Make-up II
od 17.00 do 20.00 hod.
MUMRAJ

14. 10.
Karel
od 19.30 hod.

2. 10.
Ptáčkovi v Mumraji
od 10.00 do 17.00 hod.

15. 10.
Příhody včelích medvídků
od 9.00 a 10.30 hod.
15. 10.
Trenér od 19.30 hod.

8. – 9. 10.
Podzimní burza dětského
a těhotenského oblečení
8. 10. od 9.00 do 12.00 hod.,
od 15.00 do 18.00 hod.
9. 10. od 9.00 do 12.00 hod.

16. 10.
Gentleman a žena České republiky 2021
od 19.00 hod.

10. 10.
Tátové a děti spolu na kole za pokladem
od 10.00 do 16.00 hod.

17. 10.
Princezna Koloběžka
od 15.00 hod.

12. 10.
Otisky do keramické hlíny
od 18.00 do 19.30 hod.

18. 10.
Úvěr od 19.30 hod.

13. 10.
Jak chránit své dítě v online prostředí
od 18.00 do 21.00 hod.

od 19.30 hod.

20. 10.
Dáma České republiky 2021
od 19.00 hod.

5. 10.
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
5. 10.
Havel

13. 10.
Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej
od 9.00 a 10.30 hod.

20. 10.
Kryštůfek a lesní bytosti
od 9.00 hod.

od 19.30 hod.

17. 10.
Korálková dílna

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

12. 10.
Karel od 19.30 hod.

19. 10.
Minuta věčnosti

2. 10.
Krejčík a princ

5. 10.
Havel

10. 10.
Kráska a zvíře
od 15.00 hod.

13. 10.
Každá minuta života
od 19.30 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

4. 10.
Vzhůru dolů

9. 10.
Úspěšný pár aneb Tučňáci
od 19.30 hod.

DDM

21. 10.
Láska na špičkách
od 19.30 hod.
22. 10.
Jan Werich: Když už člověk jednou je…
od 19.30 hod.
24. 10.
Tři princezny na vdávání
od 15.00 hod.
27. 10.
Jozef Mrva: Low time (serigrafie)
od 18.00 hod.
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15. – 16. 10.
Létající workshopy pro děti i dospělé
15. 10. od 17.00 do 19.30 hod.
16. 10. od 9.30 do 12.00 hod.
23. 10.
Rodina spolu aneb sobota s Montessori
od 9.30 do 11.30 hod.
25. 10.
Táta na roztrhání
od 18.30 do 21.30 hod.
OSTATNÍ
14. 10.
Koncert žáků houslové třídy Martiny
Müllerové – Chvalský zámek
od 18.00 hod.
19. 10.
Řekněte nám, jaké chcete Počernice –
Chvalský zámek
od 17.00 hod.

ÚVOD

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
milí přátelé,
minule jsem vám po ne úplně vyvedených
prázdninách přál vydařené a hřejivé babí
léto. A skutečně – spolu s tím, jak se
naše děti vrátily do škol, se nebe vyčistilo
a vrátily se pravé letní teploty.
Zkusil jsem pátrat po tom, jak často je
v první polovině září hezké počasí a osvěžil jsem si termín mariánské léto, které je
podle meteorologů nejvýraznější teplou
anomálií měsíce září. Přestože si vybavuji
začátek školního roku vždy spíše uplakaný, data našich meteorologů mluví jasně.
A co je hlavní, slunce a hezké počasí má
velmi dobrý vliv na psychiku nás všech.

Možná vás to překvapí, ale podle odborníků začíná skutečné babí léto až kolem
pětadvacátého září a trvat může prakticky
do konce října. V jeho závěru na nás navíc
čeká 28. říjen, tradiční svátek, při němž si
připomínáme založení naší republiky. Letos vyšel sympaticky na čtvrtek, což nám
dává příležitost vzít si v pátek volno a užít
si před začátkem listopadu ještě příjemný
prodloužený víkend.
Vážení a milí sousedé – tento úvodník
jsem věnoval počasí a jeho rozmarům
záměrně. Byl bych totiž nesmírně rád,
abychom se po klidném, byť meteorologicky nevlídném létě konečně naplno
vrátili k normálnímu, pro někoho třeba
i „banálnímu“ životu – aby se neopakoval

loňský podzim, který odstartoval dlouhé
uzavření společnosti i škol pro naše děti.
Věřím, že letos na podzim si už zase
užijeme začátek divadelní sezony a v hospodách se bez starostí setkáme s přáteli,
abychom spolu probrali všední zážitky,
výsledky fotbalových i hokejových zápasů
– a snad ztratíme slovo i nad výsledky
říjnových voleb.
Přeji vám i vašim blízkým pohodové
podzimní dny!
Petr Měšťan,
starosta

AKTUALITY

PLÁN INVESTIČNÍCH
AKCÍ VE ŠKOLSTVÍ
Ve středu 8. 9. 2021 přijal pozvání do naší městské části radní
hl. města Prahy pan PhDr. Mgr. Vít Šimral.
Měli jsme tedy s paní místostarostkou Alexovou možnost
projednat plán investičních akcí ve školství na rok 2022 včetně
možné rekonstrukce školní jídelny.
Budeme doufat, že náš společně strávený čas nejen v kanceláři,
ale i v základních školách, přinese zdar i finance pro naše Horní
Počernice.
Petr Měšťan, starosta a Eva Alexová, místostarostka

PŘÍSTŘEŠEK PRO
KONTEJNERY
Vedle rybníku Starák byl umístěn nový přístřešek pro kontejnery. Předtím byly kontejnery umístěné v komunikaci,
kde bránily průjezdu aut a kazily výhled na leknínový rybník
s „hotelem".
Nový přístřešek je umístěn mimo komunikaci, čímž je
zjednodušen průjezd a kontejnery již nekazí krásné místo
Svépravic.

MĚŘIČ
RYCHLOSTI
V ulici Běluňská před dětským hřištěm je
nový měřič rychlosti. Každý řidič si jistě přibrzdí, aby se na něj „smajlík" usmál a zároveň tím zajistí bezpečnější pohyb dětí kolem
školy a hřiště.
Petr Měšťan, starosta
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INFORMACE
Z RADNICE
Požadavky MČ Praha 20 na kompenzační opatření – související investice
v rámci komunikační sítě v gesci MHMP ve vazbě na přípravu a realizaci
komunikační sítě v gesci MHMP ve vazbě na přípravu a realizaci stavby
Pražského okruhu č. 511, č. 510 a přeložky silnice I/12
A) HLUK
∙U
 místění měřicího zařízení na měření hluku, NOx a benzo(a)
pyrenů do meteostanice umístění v dělícím pásu komunikace
Chlumecká – do 06/2021
∙ Realizace PHS kolem D11 v maximální možné míře na celém
území MČ Praha 20, a to vč. prověření varianty zakrytí
∙ Realizace PHS na D0 510 v maximální možné míře na celém
území MČ Praha 20, a to vč. prověření varianty zakrytí
B) O
 KAMŽITĚ PO KOLAUDACI NOVÉHO MOSTU
BOŽANOVSKÁ
∙ Rekonstrukce Náchodská v úseku Ve Žlíbku – Bořetická
∙ Rekonstrukce Náchodská v úseku Jívanská – Ve Žlíbku
C) ZELEŇ
∙ Revitalizace Nolčova parku – pravomocné UR + SP, odhad nákladů cca 14 mil. Kč; v případě získání finančních prostředků
možnost realizace v roce 2022
∙ Koncepce rozvoje zeleně Horních Počernic – požadujeme
finanční prostředky na vytvoření koncepce na rok 2022 – cca
900 000 Kč.
D) FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA KONCEPČNÍ
MATERIÁLY SOUVISEJÍCÍ S DOPRAVOU
∙ Studie prodloužení trasy metra B do Horních Počernic – podklad pro aktualizaci Územního plánu sídelního útvaru HMP
∙ Studie parkovacích zón na území Horních Počernic – cca
2 mil. Kč
∙ Studie proveditelnosti umístění a provozování nové vlakové zastávky Počernice – východ včetně navazujícího P+R parkoviště
∙ Studie proveditelnosti propojky mezi Ocelkovou a areálem halových polí Horní Počernice v návaznosti na plánovaný záměr
realizace Pražského okruhu a MÚK Satalice
∙ Studie prodloužení komunikace K Zelenči do Středočeského
kraje včetně prověření dalšího napojení záměru Bílý vrch a další varianty řešení dopravy v oblasti Čertous
∙ Západní napojení do průmyslové zóny na nadřazený dopravní systém
E) VÝKUPY POZEMKŮ
∙ Výkup pozemků soukromých vlastníků pod komunikací Hartenberská
∙ Výkup pozemků zeleně (včetně rybníků) ve vlastnictví rodiny
Špačkových (rozsah viz příloha č. 1)
∙ Výkup pozemků ve vlastnictví Správy železnic u nádraží Horní
Počernice
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F) DOPRAVNÍ STAVBY MIMO CYKLO
∙R
 ealizace MÚK Beranka včetně napojení – tzv. Hornopočernická spojka
∙V
 ytvoření DUR k záměru propojení komunikace Ve Žlíbku
– MÚK Beranka – tzv. jižní varianta (sv současně obě ve fázi
studie společnosti PUDS) a následná realizace
∙V
 ytvoření DUR na podvrt pod D0 510 a veřejně prospěšnou
stavbu Robotnice a následná realizace
∙R
 ealizace podjezdu komunikace Bystrá pod železniční tratí –
akce TSK číslo akce 999547
∙F
 inanční prostředky na DUR na celkovou rekonstrukci komunikace Stoliňská včetně prostranství před ZŠ Stoliňská a jeho
napojení na komunikaci Vršovka
G) CYKLO
∙D
 okončení výkupu pozemků rodiny Špačkových pod cyklo
Ve Žlíbku a následná realizace cyklostezky Ve Žlíbku (včetně
napojení na stávající cyklostezku na Běchovice)
∙F
 inanční prostředky na DUR na cyklo podél Božanovské včetně výkupu pozemků rodiny Špačkových
∙R
 ealizace cyklolávky nad D11 – viz záměr TSK Akce č.
2950171 Lávka přes D11
∙P
 řipravit realizaci lávky pro bezmotorovou dopravu přes D11
oblast Svépravic (Xaverovský rybník, Dolní Počernice)
H) OBČANSKÁ VYBAVENOST HORNÍCH POČERNIC
∙R
 ealizace záměru sportovní haly v Jívanské (již pravomocné
SP), předpokládané náklady 120 mil. Kč
∙Z
 kapacitnění ČOV Čertousy (v současné době ve fázi ukončení
zjišťovacího řízení EIA)
∙P
 D na školu v území Počernice – východ
∙S
 portovní areál pro fotbal a atletiku
∙D
 okončení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy, která
umožní vybudování (ČOV Sychrov), a realizace této stavby

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Rada městské části
1) přijala do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního
rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro
rok 2021 včetně navýšení na COVID odměny ve výši 1 887,5
tis. Kč;

AKTUALITY

2) p řesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ ve výši
1 093 tis. Kč – 40 tis. Kč v rámci výkonu sociální práce pro
rok 2021; 157,0 tis. Kč na akci „Veselé chodníky“; 397,6 tis. Kč
na umělý povrch sportoviště „V Lukách“; na bezplatnou psychologickou poradnu v Kulturně komunitním centru a vratku
předfinancované akce „park Houslový klíč - vybavení“ ve výši
453,4 tis. Kč;
3) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy „Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro
MŠ a ZŠ III“ ve výši 1 435,8 tis. Kč.
DAR NA POŘÁDÁNÍ 10. ROČNÍKU NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE HOPOKOP
Rada městské části schválila poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním 10.
ročníku nohejbalového turnaje HOPOKOP v areálu TJ Sokol
Horní Počernice a záštitu městské části nad akcí.
ŽÁDOST O DAR NA POŘÁDÁNÍ HASIČSKÉHO PLESU
Rada vzala na vědomí žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných
hasičů Praha-Chvaly o poskytnutí finančního daru na pořádání
akce „Hasičský ples“ ve výši 42 tis. Kč. Konečné slovo bude mít
zářijové zastupitelstvo.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
„PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – PRAHA 20“
Rada městské části schválila nabídku Post Bellum, z. ú. na zapojení městské části do II. ročníku projektu „Příběhy našich sousedů - Praha 20“. Ústav oslovil MČ s nabídkou projektu, který
spadá pod aktivity Paměti národa, již v minulém školním roce,
kdy projekt úspěšně proběhl. Archiv vzpomínek Paměť národa
(www.pametnaroda.cz) je jmenovitě doporučen MŠMT k výuce
dějin 20. století. Navazující projekt Příběhy našich sousedů je
již zavedený a osvědčený vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd
základních škol, který propojuje mediální výchovu s výukou
moderních dějin a občanským vzděláváním.
ŽÁDOST ZŠ A MŠ SPOJENCŮ 1408 O SOUHLAS
S ČERPÁNÍM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU
INVESTIC
Rada schválila čerpání finančních prostředků z fondu investic
Základní školy a Mateřské školy, Praha 9 - Horní Počernice,
Spojenců 1408, ve výši 222.889,26 Kč vč. DPH na pořízení dvou
interaktivních tabulí Smart Board 885 vč. příslušenství, instalace
a dopravy, a to od společnosti AV MEDIA SYSTEMS, a. s.
SCHVÁLENÍ ZMĚNY ODPISOVÉHO PLÁNU NA ROK
2021 PRO MŠ CHODOVICKÁ
Rada schválila odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská
škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 na rok 2021,
který je zvýšen o odpisy ve výši 9 645 Kč v souvislosti s pořízením tří kusů myček pro kuchyňky při třídách.

SPORT
PŘIJETÍ VĚCNÉHO DARU OD SPOLEČNOSTI
ALZA.CZ, A. S.
Rada schválila přijetí věcného daru - 250 kusů plyšových mimozemšťanů Alza II od společnosti ALZA.cz, a. s. Za poskytnutí
daru moc děkujeme!

MAJETEK
MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ
V AREÁLU SBĚRNÉHO DVORA V K. Ú. HORNÍ
POČERNICE
Rada souhlasila se směnou pozemků v areálu sběrného dvora
s doplatkem ve výši 351 tis. Kč v neprospěch městské části. Konečné slovo bude mít zářijové zastupitelstvo.

INVESTICE
VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY
„ELEKTRONICKÝ SYSTÉM DETEKCE POŽÁRU PRO
BUDOVY ÚŘADU MČ PRAHA 20“
Rada schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu se způsobem hodnocení nabídek podle výše
nabídkové ceny.
VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY
„PÁSKOVÁ KNIHOVNA VČETNĚ POLICE A PÁSEK
PRO MČ PRAHA 20“
Rada schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu se způsobem hodnocení nabídek podle výše
nabídkové ceny.

VÝSTAVBA
ZÁSADY PRO KOORDINACI A PROJEDNÁNÍ
PŘÍPRAVY ZÁMĚRŮ A NÁVRHŮ PRO VÝZNAMNÉ
DOPRAVNÍ STAVBY, DOPRAVNÍ ZMĚNY A DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
Rada vzala v přeloženém znění návrh materiálu, který má zlepšit
komunikaci a vzájemnou informovanost v rámci přípravy významných dopravních staveb nejen v rámci HMHP, ale též mezi
MHMP a úřady městských částí a správci komunikací (TSK
aj.). Nejdůležitějším bodem Zásad je ustanovení, že všechny
významné stavby by měly být správcem komunikace (tj. TSK)
projednány se zástupcem samosprávy (tj. starostou nebo radním
pro dopravu dané MČ). Zástupce samosprávy by měl zajistit
stanovisko do 3 týdnů od projednání.

INFORMATIKA
MODERNIZACE METALICKÉ SÍTĚ CETIN
NA VYSOKORYCHLOSTNÍ OPTICKOU SÍŤ
Rada vzala na vědomí informaci od společnosti CETIN, a. s.
o možnosti bezplatné modernizace metalické sítě a její doplnění
o síť optickou. Rada souhlasila s umístěním optické přípojky
a vnitřních rozvodů v konkrétních objektech ve svěřené správě
městské části a uložila OHSaI navázat spolupráci se společností
CETIN, a. s. pro navržení technického řešení přípojek případně
vnitřních rozvodů jednotlivých objektů.
NÁKUP ZÁLOHOVACÍHO SOFTWARU PRO MČ
PRAHA 20
Rada schválila nákup zálohovacího softwaru pro MČ Praha 20
včetně podpory na 12 měsíců a proškolení zaměstnanců, a to
na základě nejnižší cenové nabídky. Rada dále schválila uzavření
kupní smlouvy na software Veeam se společností STORAGE
ONE, a. s. a uzavření příslušného smluvního vztahu.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – SEKÁNÍ TRÁVY
Rada schválila vypsání výběrového řízení na sekání travnatých
porostů na území Horních Počernic do konce roku 2021, a to
v objemu celkem 2 sečí. Hodnotícím kritériem je nabídková cena.
ŽÁDOST O ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACI
NA PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA V ULICI
CHVALKOVICKÁ 3 NA ROK 2022
Rada schválila podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci
na zajištění provozu Sběrného dvora Chvalkovická 3, vč. důvodové zprávy na Magistrát hlavního města Prahy. Z důvodu navýšení nákladů na provoz sběrného dvora žádáme o navýšení dotace
pro sběrný dvůr na rok 2022 (oproti roku 2021) o 1 425 384 Kč.
Celkově se jedná o žádost o dotaci ve výši 7 825 tis. Kč.

DOPRAVA
VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU
NA CHVALECH - PODNĚT PANA ZASTUPITELE
HOŠKA
Rada vzala na vědomí materiál „Dopravní průzkum tranzitní
dopravy Praha 20 – Chvaly“ zpracovaný společností TODIM
a uložila OŽPD v termínu do 15. října 2021 připravit návrhy změn dopravního značení v lokalitě Chvaly, které povedou
ke snížení dopravních intenzit v této lokalitě, a předložit je
na jednání RMČ.
NÁVRH NAŘÍZENÍ, KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ
Č. 19/2017 SB. HL. M. PRAHY, KTERÝM SE
VYMEZUJÍ OBLASTI HL. M. PRAHY, VE KTERÝCH
LZE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NEBO JEJICH URČENÉ
ÚSEKY UŽÍT ZA CENU SJEDNANOU V SOULADU
S CENOVÝMI PŘEDPISY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ

Rada vzala na vědomí návrh tohoto nařízení a uložila zaslat toto
stanovisko na MHMP.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM
Rada vzala na vědomí nabídku Fakultní nemocnice Bulovka
na využití mobilního očkovacího týmu ve vybraných místech
na území městské části, pro podporu zvýšení dostupnosti očkování proti nemoci covid-19 pro obyvatele. Dále schválila zapojení
městské části do projektu mobilního očkovacího týmu Fakultní
nemocnice Bulovka, který je tvořen sanitním vozem a zdravotnickým týmem, který zájemce o očkování proti nemoci covid-19
očkuje bez předchozí registrace na vybraných místech na území
městské části. Rada také za tímto účelem schválila využití zasedací místnosti v budově ÚMČ Jívanská 635, a to každý čtvrtek
v době od 13.00 do 18.00 hod.
AKTUALIZACE METODICKÝCH POKYNŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MČ PRAHA 20
Rada vzala na vědomí důvody pro aktualizaci metodických pokynů Pečovatelské služby MČ Praha 20. Dále schválila aktualizaci příslušných metodických pokynů a uložila OSVŠ seznámit
s nimi zaměstnance Pečovatelské služby MČ Praha 20.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
NÁVRH NA ZVOLENÍ PŘÍSEDÍCÍCH K SOUDU
Rada městské části souhlasila s návrhem na zvolení dalších přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Konečné slovo bude
mít zastupitelstvo městské části.
Přehled zpracoval Vilém Čáp,
I. místostarosta

Letošní už 8. ročník veletrhu sociálních služeb se opět vydařil. Počasí i epidemiologická
situace nám přály a program byl perfektně připraven. Děkuji všem, kteří se podíleli
na jeho přípravě a i všem, kteří přijali mé pozvání a prezentovali své projekty
Eva Alexová,
místostarostka
a nabízené služby. Ať už naše stálice, tak i nové tváře. Už se těším na další ročník.
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FINANCE,
MAJETEK,
LEGISLATIVA
Vážení spoluobčané, dovolte mi stručně vás
informovat o novinkách souvisejících s gescemi,
které v rámci rady městské části vykonávám.
DOTACE 2021
Rada městské části projednala návrhy
na poskytnutí individuálních dotací
následujícím subjektům: Mumraj, z. s.,
SC Xaverov Horní Počernice, z. s.; Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice,
z. s.; Kickbox klub, z. s. a BikeRanch
Team, z. s. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo městské části.
NÁVRH DOPISU BANKOVNÍM
SPOLEČNOSTEM
Rada městské části na svém 113. jednání
schválila znění dopisu, kterým oslovuje
finanční instituce s žádostí o nezávaznou nabídku možného zhodnocení finančních prostředků Městské části Praha 20 a běžných

účtů. V čase, kdy se ekonomika postupně
zotavuje z covidové pandemie, je vhodné
oslovit trh a zjistit, jaké možnosti se nabízejí
v oblasti možného zhodnocení finančních
prostředků Městské části Praha 20 nebo
běžných účtů. Obdržené nabídky následně
vyhodnotíme ve spolupráci s Ekonomickým
odborem a v případě potřeby předložíme
návrhy konkrétních řešení. Znění dopisu
bylo zveřejněno i na webových stránkách
městské části, abychom obdrželi co nejvyšší
množství možných nabídek.
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
Rada městské části nesouhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4383/1
o výměře 2 378 m 2, druh pozemku –

trvalý travní porost v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha.
OZV O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ
ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ NA VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH
Rada městské části se seznámila s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy
o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích. Požádala
rovněž o začlenění připomínek k návrhu
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy,
které zpracoval příslušný odbor ÚMČ.
Klidný říjen vám všem ze srdce přeje
Vilém Čáp, I. místostarosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ZVE NA VEŘEJNÉ FÓRUM

„ŘEKNĚTE NÁM,
JAKÉ CHCETE POČERNICE“
19. 10. 2021 OD 17:00
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
VAŠE NÁZORY JSOU
PRO NÁS DŮLEŽITÉ!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
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ODBORY

NOVÉ ZÁHONY KVĚTIN
V HORNÍCH POČERNICÍCH
I v této nelehké době se vám Odbor místního hospodářství
snaží přinést trochu radosti, a to formou květin, kdy v průběhu
posledních tří měsíců vznikly čtyři nové okrasné záhony.
Najdete je na místech, k nimž mnozí z vás
každodenně směřujete, ať už cestou do zaměstnání, do školy či jen na oddychovou procházku. Jedná se o záhon v ulici
Stoliňská mezi budovami základní školy,
v ulici Lhotská na sídlišti, před základní
školou v Ratibořické ulici a v parku U Památníku. Záhon v ulici Stoliňská může
svou strukturou připomínat skalku, neboť
jsme zde využili stávající kusy pískovce,
jež vyčnívaly nad povrchem a rozšířili
jsme je ještě i o další, aby byl záhon kompaktní. Je zde vysázeno mnoho různých
druhů rostlin a za zmínku stojí např.
mateřídouška, třapatovka či různé druhy
rozchodníků, které rozkvétají koncem léta
a jejich květy vás budou těšit až do začátku podzimu. Celkem bylo vysazeno
247 kusů rostlin. V ulici Lhotská vznikl
z původního trávníku ve tvaru kruhu záhon stejného geometrického tvaru, jehož
dominantou je vysazená nová lípa – náš
národní strom a je z velké části pokryt
výsadbou rostlin, mezi které se řadí např.
hosty nebo orlíčky, a to v celkovém počtu
375 kusů. U obou výše uvedených okrasných záhonů je ještě plánována dosadba
cibulovin, pro něž je vhodným obdobím
výsadby měsíc říjen. Před základní školou
v Ratibořické ulici jsme vysázeli různé
okrasné trávy, šalvěje, astry, kontryhele,
kakosty a jiné druhy rostlin v celkovém

počtu 346 kusů. V parku U Památníku
proběhla výsadba u pietního místa, a to
po jeho stranách. Zde byly vysazeny
třapatovky, bohyšky, sasanky, okrasné
trávy a jiné v celkovém počtu 358 kusů.
Věříme, že tyto záhony přilákají i různé
druhy motýlů, kteří svými barvami zpestří naše parky.
Doufáme, že tyto výsadby budou dělat
radost nejen našim občanům, ale i všem
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těm, kteří do Horních Počernic zavítají,
a to po mnoho následujících let, což bylo
naším cílem a naším přáním, byť i k naší
nemilé zkušenosti se řadí skutečnost, že
se našli jiní „zahradníci“, kteří se rozhodli
mít tu krásu jen pro sebe a některé rostliny tak přemístili. Chceme věřit ve výjimečnost tohoto chování.
Vojtěch Šimáček, vedoucí OMH

ODBORY

ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH
PROSTOR
Na začátku září proběhlo v naší
městské části dezinfikování herních
prvků a likvidace plevele.
Herní prvky byly dezinfikovány
horkou párou o teplotě 90 stupňů
Celsia. Současně s parním čištěním
bylo provedeno také čištění a následné odstranění graffiti z povrchu
prvků. Stejným způsobem byly
vydezinfikovány a vyčištěny veškeré
lanové prvky.
Dále se na vytipovaných místech
likvidoval plevel, a to ekologicky
za pomoci speciálního stroje, který
generuje vroucí vodu spolu s pěnou
z kukuřičného škrobu. Při konstantní teplotě více než 60 stupňů
se rozpadne buněčná struktura
rostliny a plevel uhyne. Funguje to
obdobně, jako při použití Roundupu, jen bez použití jakékoliv
chemie.
Petr Měšťan,
starosta

PŘISTAVENÍ
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ
NA II. POL. 2021
místa

Místo přistavení

září

říjen

listopad

1. místo

parkoviště u křižovakty
Mezilesí – Běchorská za benzinovou pumpou

19. 9. VOK

17. 10. VOK

21. 11. BIO

2. místo

Ratibořická
u odbočky k DDM a ZUŠ

19. 9. VOK

3. místo

křižovatky Jeřická
Chvalkovická

5. 9. VOK

4. místo

Křovinovo nám.

5. 9. VOK

24. 10. BIO
17. 10. VOK
24. 10. BIO

7. 11. VOK

3. 10. VOK

7. 11. VOK
7. 11. BIO

3. 10. VOK

7. 11. BIO

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz vždy v neděli od 9.00 do 13.00 hodin
BIO - odvoz vždy od 9.00 do 12.00 hodin
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání
občánků pro děti cca 10 měsíců staré,
zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu
dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho roku věku.
Pozvánka není posílána automaticky.
Přihlášku na Vítání občánků naleznete
na https://www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo při
osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend,
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat
také příjmení matky, protože v mnoha
případech není totožné s příjmením dítěte

a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze z městské
části Praha 20. Vítání občánků
není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v areálu
Chvalské tvrze.

PONDĚLÍ 4. ŘÍJNA KLUBOVNA-DOMEČEK

Kontaktní osoby: Hana Vostrá,
tel.: 271 071 607, e mail:
vitani@pocernice.cz,
Martina Krátká, tel.: 271 071 657,
e-mail: vitani@pocernice.cz.

ÚTERÝ 5. ŘÍJNA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Začátek ve 14.00 hod.

ÚTERÝ 5. ŘÍJNA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Promítání (nejen) pro seniory za zvýhodněné
vstupné, Divadlo Horní Počernice – „Prvok,
Šampón, Tečka a Karel", začátek ve 14.00 hod.
Promítání pro školy (senioři se mohou
přidat, je ale nutné nahlásit se předem
v divadle), Divadlo Horní Počernice –
„Životopisný film Havel“, začátek v 9.00 hod.
STŘEDA 6. ŘÍJNA VYCHÁZKA

DNE 12. 9. 2021
OSLAVIL PAN
BOHUMIL HERBOLT
90. NAROZENINY.
HODNĚ ZDRAVÍ
A OPTIMISMU MU
PŘEJE MANŽELKA
A CELÁ RODINA.

DNE 21. ŘÍJNA 2021
UPLYNE 14 SMUTNÝCH
LET, KDY ZEMŘEL PAN
KAREL DOLNÁK.
ZA TICHOU VZPOMÍNKU
DĚKUJE RODINA

Svatý Jan pod Skalou – Srbsko (cca 5 km), sraz
ve stanici metra Č. Most v 8.00 hod.,
vede L. Frouzová
STŘEDA 13. ŘÍJNA KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ

Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 20. ŘÍJNA KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ

Přednáška Mgr. Dominiky Markové - Zdravý
životní styl, začátek ve 14.00 hod.

AMALIE A VÁCLAV
HYNKOVI 28. 10.
SLAVÍ 50 LET
SPOLEČNÉHO
ŽIVOTA.
KE ZLATÉ SVATBĚ
GRATULUJÍ
DCERY
S RODINAMI.

STŘEDA 27. ŘÍJNA KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ

Začátek ve 14.00 hod.

CVIČENÍ V DOMEČKU

opět každý čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.
CVIČENÍ V BAZÉNU HLOUBĚTÍN

každé úterý od 9.30 hod.

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

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75,
80 a 85+. Těm, kteří se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme
blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské
rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání
či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE zájem,
zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište
na e-mail: vitani@pocernice.cz.

BLAHOPŘEJEME:
Báčková
Bohata
Černý
Denková
Drbohlavová
Dub
Dvořák
Ekrtová
Herboltová
Hřibová

Marie
Josef
Ivan
Zlata
Marie
Milan
Václav
Jiřina
Jarmila
Libuše

Chromáček
Jindrová
Junek
Kadeřábek
Koníčková
Kořenský
Kosař
Kouba
Krejčíková
Kvasničková
Lampírová
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Jiří
Vlasta
Václav
Zdeněk
Božena
Tomáš
Václav
František
Zdenka
Jiřina
Alena

Lebedová
Luňáčková
Malá
Matoušková
Maxant
Mikeš
Mikšíková
Műnich
Mydlářová
Němcová
Oliva
Ostrýtová
Poláček
Procházková
Prošek
Rybová
Schmidtová
Slavíková

Jana
Anna
Marie
Eva
Josef
Karel
Eva
Karel
Božena
Marta
František
Vlasta
Vladimír
Vlasta
Josef
Elvíra
Evelina
Marie

Smetana
Somrová
Soukup
Stoklasová
Strašil
Svítek
Svobodová
Šafaříková
-Pštroszová
Tohlová
Tomek
Turoňová
Václavů
Winterová
Zimová
Žilinová

Jan
Eliška
Zdeněk
Jaroslava
Vladimír
Antonín
Libuše
Margita
Marie
Stanislav
Anna
Marta
Miloslava
Marie
Květuše

Milan Hejkrlík,
vedoucí Odboru
živnostenského
a občanskosprávních agend

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
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SVATÁ LUDMILA
JE VZOREM PRO OSTATNÍ

V září jsme si připomenuli 1 100 let od zavraždění svaté
Ludmily a jelikož jsou Horní Počernice s naší první křesťanskou
světicí spjaty, požádali jsme o rozhovor administrátora farnosti
na Chvalech a metropolitního kanovníka Vojtěcha Eliáše.
Můžete nám přiblížit, jaká je historie
kostela svaté Ludmily v Horních Počernicích?
Kostel sv. Ludmily byl nejdříve kaplí
a dokonce otočenou. Dnešní zákristie
(místo, kde se farář převléká k bohoslužbě) a presbytář (místo, kde je hlavní
oltář) a kaple sv. Anny (kaple vpravo
od presbytáře) byly původně jednou kaplí,
která ctila vnější obvodní zdivo - vždyť se
jednalo o tvrz! Teprve mnohem později,
když již tvrz sloužila jako zázemí pro
hospodářství, byla proražena severní
stěna (1793) a přistavěna dnešní loď

kostela a nakonec i věž (1825), která byla
později upravena v pseudorománském
slohu (1875).
Co pro Vás znamená svatá Ludmila?
Pro mne osobně je milé, že jsem byl
zcela nezávisle na sobě jmenován administrátorem 2 farností u kostela sv. Ludmily
- v Praze 2 na náměstí Míru a v Praze 20
- Horních Počernicích. Svatá Ludmila je
první křesťanská světice českého národa
a jako taková i určitým vzorem pro ostatní. V dnešní době se na mnoha místech
hovoří o postavení ženy ve společnosti:
patříme k malému počtu národů, které
mají jako prvního světce ženu - naši sv.
Ludmilu!
Vy jste s ní byl spjat již od roku 2000,
kdy jste působil v kostele sv. Ludmily
na náměstí Míru.
To byla zvláštní doba! Z důvodů různých zmatků v okolních kostelích tam
najednou začalo chodit veliké množství
lidí. Znamenalo to mnoho práce a starostí
a samozřejmě také radostí. I když si vzpomínám, že jsem se tam tehdy cítil velice
opuštěný: fenomén naší doby - opuštěný
uprostřed davu!
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Čím může být sv. Ludmila inspirativní
pro dnešní dobu?
Její mučednická smrt je také důsledkem řešení rodinných konfliktů, o které
není nouze ani v rodinách 21. století. Sv.
Ludmila ukazuje, že v takových případech
bychom měli myslet na dobro dětí - zde
konkrétně vnuků. A že se jí to podařilo, ukazuje svátost sv. Václava, kterého
vychovávala na Tetíně.
Do Počernic jste přišel relativně nedávno, koncem roku 2018. Co Vás sem
přivedlo a znal jste naši městskou část?
Jakožto katolický kněz si farnost
nevybírám úplně svobodně, ale byl jsem
sem ustanoven svým nadřízeným - pražským arcibiskupem. Návrh převzít farnost
na Chvalech jsem slyšel poprvé po telefonu a přiznám se, že si nepamatuji, že bych
o Chvalech něco před tím slyšel. Tehdy
jsem seděl přímo u PC, tak jsem si to
vygooglil a rovnou jsem nabídku přijal.
A udělal jsem dobře!
Předtím jste tři roky působil v Londýně.
Je rozdíl mezi věřícími v Anglii a u nás?
Víra je stejná, ale zbožnost (tzn. vnější
projevy víry) a společenské normy se dosti
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liší. Tady jsem asi mnohem svobodnější, tam jsem zase nemusel dělat mnoho
administrativních věcí, které souvisí
s provozem farnosti. Jinak lidé mají velmi
podobné starosti a duchovní otázky. Je
celkem jedno, jestli jste z rodiny anglické
aristokracie nebo českých přistěhovalců.
Aplikujete získané zkušenosti ze zahraničí i u nás? Co například?
Určitě ano! Řekl bych, že se při
dohadování ve farnosti tolik nerozčiluji všechno chce svůj čas! I v Londýně jsem
šílel na zasedání farní rady, když si někdo
vzal slovo a začal: „Když se můj předek
v roce 1845 přistěhoval do této farnosti,
tak..." A nakonec chtěl říci, že by se měla
častěji vyměňovat voda u kytek na oltáři.
Zde na Chvalech zase byl těžký začátek,
protože se vedla nekončící diskuse, zda se
má farní budova zbourat a postavit nová,
nebo rekonstruovat ta stávající. Příprava
studie úpravy kostela, fary a okolí trvale
přeci jenom trochu déle, než jsem původně předpokládal.
Když přicházíte do nového místa, máte
nějaké obavy nebo se těšíte na novou
výzvu a lidi?
Obavy mám vždycky a vždycky se také
na lidi těším! Nejdříve je nutné se naučit
znát a pojmenovávat mnoho tváří, pak se
objevuje takový ten spodní proud, který
určuje fungování farnosti, a pak přijde to
specifické - co prostě nikde jinde není.
Zde to jsou ony slavné pohřby, které nemůže nikdo přehlédnout - kráčíme dlouhým průvodem od kostela až na hřbitov.

CO ZNAMENÁ ADMINISTRÁTOR?

V katolických farnostech je statutární zástupce farář nebo administrátor. Liší se to jenom tak, že farář je
ustanoven na delší (většinou přesně
určenou) dobu - třeba sedm let. Administrátor je odvolatelný ihned.
Metropolitní kanovník znamená,
že jsem členem Metropolitní kapituly - tedy sboru duchovních, kteří
tvoří nejstarší právnickou osobu v naší
republice. Kapitula existuje nepřetržitě od roku 972 a jejím členem byl
v minulosti třeba Kosmas.
V Hostivicích jste před 23 lety založil
Centrum drogové prevence, které funguje dodnes. Co pro Vás bylo impulsem
pro jeho založení?
Skutečným impulsem byla realita, že
mladí lidé okolo kostela s drogou experimentovali. Je to pro ně pokušení,
kterému nemohou odolat. Na jedné straně
přeci jenom zvědavost, na druhé straně
promyšlenost smrtelného byznysu toho,
kdo drogu nabízí - mládeži často i zadarmo. Nakonec se vždycky někdo chytí
- asi ten/ta s určitou genetickou dispozicí
nebo prostě s oslabením z rodiny nebo
jiné „mládežnické krize" - ten pak zaplatí
za všechny a za všechno!
Myslím, že to téma u mne není úplně
mrtvé ani dnes. Chtěl bych propagovat
nulovou toleranci k drogám v celém
areálu fary.

Je v dnešní době těžší pro lidi nacházet
cestu víry?
Řekl bych, že ano. Víra totiž není
jedinou životní cestou nebo třeba jedinou
alternativou k postoji rodičů, tak tomu
totiž často bylo v minulosti. Žijeme v tak
svobodné a pluralitní společnosti, že
děti mohou kráčet jinou životní cestou,
než jejich rodiče, dokonce často každý
z dětí jinou. A formu náboženství v sobě
obsahuje i příslušnost k různým subkulturám (hudebním, sportovním), extrémní
ekologie, různé druhy stravování, závislost
na konspiračních teoriích atd.
Chodí po epidemii do kostelů méně lidí či
naopak zaznamenáváte větší zájem?
To nelze ještě říci: určitá opatření stále
trvají a je logické, že se obavy různých více
ohrožených skupin projevují odstupem
od společných bohoslužeb. Proto jsem také
zavedl přenos každé bohoslužby streamováním a nově je i celou neděli otevřen kostel,
což využívají lidé k soukromým návštěvám
a ztišení nebo modlitbě.
Jak vlastně epidemie ovlivnila Vaši farnost?
Řekl bych, že hodně. Uvědomili jsme si
slabá místa, na kterých musíme pracovat.
Ale to by bylo zase na nový rozhovor, proto
jenom řeknu, že určitý stupeň anonymity
lidí v kostele může být příjemný, ale když
pak přijdou omezení, jak jsme zažili v různých vlnách od minulého podzimu, tak je
pak dosti obtížné organizovat pomoc, když
nikdo neví, jak se ta či ona osoba jmenuje
a kde vlastně bydlí?
Lenka Bartáková, redaktorka
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Lokalita nad Palečkem

Prahy a následně do ZHMP.“ Nevím,
jakou dohodu má Magistrát hl. m. Prahy
(MHMP) na mysli, ale vím, že schválení podnětu na snížení koeficientu a tím
zásadní redukci výstavby v této lokalitě
schválil nejvyšší orgán MČ Praha 20 a svoje stanovisko zatím nezměnil. Na jednání
ZMČ Praha 20 dne 21. 6. 2021 jsem doporučila vedení radnice, aby MHMP zopakovalo stanovisko ZMČ Praha 20 s tím, že
MČ Praha 20 na svém rozhodnutí ze dne
25. 6. 2018 trvá a požaduje, aby podnět byl
projednán na nejbližším jednání RHMP
a Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP).
Tuto informaci jsem i písemně vedení
radnice předala zároveň s podklady, které
jsem k tomuto podnětu měla od advokátní
kanceláře Frank Bold, dále nesouhlasné
stanovisko IPR hl. m. Prahy č. j. 2870/19
a s upozorněním na stále platnou „Deklaraci podmínek rozvoje a výstavby“, která
byla schválena ZMČ Praha 20 v roce 2015.
Na konci července jsem obdržela odpověď
od Oboru územního rozvoje MHMP:
„Podnět 28/2018 byl, jak píšete výše, dne
12. 3. 2019 projednán a doporučen Výborem pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči. Dále byl pro tento podnět
vytvořen tisk do Rady HMP, tisk má číslo

R-33380 a kdy bude tisk předložen k projednání, záleží na jeho předkladateli, kterým
je pan náměstek Hlaváček. Jakmile podnět
projedná Rada HMP, budeme vytvářet tisk
do Zastupitelstva HMP. Do Zastupitelstva
se tisky předkládají bezodkladně.“
„Petici za změnu ÚP v lokalitě Nad
Palečkem na pozemku p. č. 4232/4 v k. ú.
Horní Počernice" MHMP projednal dne
15. 10. 2020. ZHMP vzalo petici na vědomí a uložilo panu doc. Ing. arch. Petru
Hlaváčkovi petici k vyřízení, a to s termínem do 30. 10. 2020. Do diskuse na jednání ZHMP se nikdo z přítomných radních
MČ Praha 20 nepřihlásil.
Na projednání petice si vzal slovo
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, který
konstatoval, že ji velmi rád do konce října
vyřídí a rád se sejde s petenty. Dále uvedl,
že již existuje memorandum o spolupráci,
které řeší snížení kapacity.
Dosud jsme takové memorandum neobdrželi, stále je nám jen dostupné memorandum, které bylo zasláno na MČ Praha
20 více než před rokem.
Více na: www.spolecněpropocernice.cz.

jak mohlo být vše již dávno vyřešeno, a to
na základě jejich návrhu, který byl koalicí
zamítnut.
V návaznosti na výše uvedené si dále
dovolím upozornit na skutečnost, že při
řešení otázky týkající se cenového vypořádání, resp. zda může MČ zaplatit cenu,
o kterou si vlastník řekne, jsme dotazovali
Magistrát hl. m. Prahy, přičemž nám bylo
odpovězeno následovně: „Při stanovení
ceny kupovaného či prodávaného majetku se uplatní ustanovení § 36 odst. 2
Sb., o hl. městě Praze, z něhož vyplývá,
že při úplatném převodu majetku se cena
sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Odchylka od ceny
obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li
o cenu nižší než obvyklou. V případě
argumentace týkající se veřejného 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)“
V dané souvislosti jsme tedy nepřistoupili z našeho pohledu na předraženou
cenu dotčených pozemků, nýbrž jsme
zajistili fungování sběrného dvora způsobem, který nákup pozemků nevyžadoval. Nicméně, jak se po našem odvolání
z vedení MČ ukázalo, novému vedení nová
situace na sběrném dvoře zase až tak nevadila, jelikož naše řešení fungovalo ještě
cca jeden rok po našem odvolání a teprve
po uplynutí dvou let - světe, resp. občane
Horních Počernic div se, Rada MČ Praha
20 schválila vypořádání sběrného dvo-

ra tak, jak vyplývá z obrázku č. 2, resp.
s nabízenou cenou za odkoupení pozemků
po směně ve výši 4 500 Kč/m 2, což znamená, že současné vedení MČ schválilo
řešení, které jsme navrhovali již v roce
2019, kdy jediný rozdíl mezi naším návrhem a návrhem současného vedení tkví
v drobných rozdílech ve výměrách dotčených pozemků, které vznikly po novém
geodetickém zaměření z 07/2021. Domnívám se, že k výše uvedeným skutečnostem
není třeba více dodávat. Pouze se opětovně prokázalo, že důvody pro naše odvolání byly a jsou vykonstruované, scestné
a lživé. Zkrátka nezbývá než zkonstatovat,
že máme opět Počernice Jinak.

V březnu 2021 jsem se dotazovala na hl. m.
Praha, kdy bude projednána žádost o změnu územního plánu. Podnět na změnu
územního plánu (ÚP) – snížení kódu míry
využití území na pozemku parc. č. 4232/4
schválilo Zastupitelstvo MČ šPraha 20
(ZMČ Praha 20) jako nejvyšší orgán MČ
Praha 20 již dne 25. 6. 2018.
Výbor pro územní rozvoj hl. m. Prahy
tuto změnu doporučil schválit již dne 12.
3. 2019! Dne 13. 5. 2019 měl být tento
podnět projednán na Radě hl. m. Prahy
(RHMP), ale pan 1. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček požádal
o stažení z programu s odůvodněním,
že jedná s MČ! To nebyla úplně pravda.
Ke konci roku 2019 jsme jako vedení radnice obdrželi tzv. „Memorandum o spolupráci“, na které jsme reagovali tím, že
trváme na vrácení původního koeficientu
před změnou schválenou v roce 2007.
Po několika urgencích jsem v červnu
obdržela odpověď: „Změna bude předložena v momentě docílení dohody o dalším
postupu s Městskou částí Praha 20, tedy
prakticky stejně jako u všech ostatních
změn ÚP předkládaných na Radu hl. m.
Opáčko k majetkovému vypořádání
sběrného dvora!
Dne 26. 7. 2021 schválila Rada MČ Praha
20 (dále jen „MČ“) majetkoprávní vypořádání sběrného dvora. Vzhledem ke skutečnosti, že údajná neschopnost vyřešení
pozemkových vztahů ve sběrném dvoře
byla jedním z důvodů, kterým současné
vedení MČ při „zachraňování“ Horních
Počernic odůvodnilo naše odvolání, dovoluji si na toto vypořádání upozornit.
V dané souvislosti bych nejprve rád
zdůraznil, že návrh řešení problematiky sběrného dvora předkládalo bývalé
vedení MČ již v roce 2019. Toto řešení je
zobrazeno na obrázku č. 1, kdy vlastníkovi
dotčených pozemků byla z naší strany navržena směna jeho pozemků za pozemky
ve vlastnictví MČ a dále následné cenové
vyrovnání, jelikož MČ měla v rámci
směny získat pozemky rozlohou větší.
Cena, kterou jsme za dorovnání směny
pozemků nabídli, byla ve výši 4 500 Kč/
m 2, nicméně naše nabídka byla odmítnuta, jelikož vlastník požadoval cenu ve výši
5 500 Kč/m 2. Nutno zdůraznit, že tuto
cenu chtěla akceptovat tehdy opoziční
ODS návrhem předloženým na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 9. 12.
2019. V souvislosti s výše uvedeným si
ještě dovolím podotknout, že ve shora
uvedené věci zveřejnilo dne 4. 11. 2019
uskupení Šance pro Počernice na sociálních sítích článek o naší údajné neschopnosti a nečinnosti našeho vedení, o jejich
zázračném řešení majetkového vypořádání
pozemků ve sběrném dvoře, jakož i o tom,
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Karla Polydorová,
Společně pro Počernice

Jiří Beneda,
Společně pro Počernice
obrázek č. 1

obrázek č. 2
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Milí čtenáři,
s podzimem se nám postupně ochlazuje
a dny se krátí. Přesto mi dovolte malý
návrat v čase právě do léta, konkrétně
ke skvělému projektu „Počernické záhonky“, který jsme dali dohromady společně
s dobrovolnicí Markétou Čekanovou ze
sdružení občanů PRO Počernice.
Ptáte se, co to vlastně je? Určitě při
procházkách vídáte různé záhonky nebo
zelené pásy v Počernicích, které si místní postupně zušlechtili a zkrášlili. Naším
prvním byl záhonek právě u Markéty
Čekanové, která po dohodě s Odborem
životního prostředí nakoupila květiny,
mulčovací kůru a dala se do toho. Zelený pás celý vyplela, vyčistila a zasadila
krásné rostlinky. Hned se tak z obyčejného zarostlého pásu stalo pěkné místo.
Mezi výhody tohoto projektu patří
pochopitelně krásné prostředí před vaším

domem, potěšíte také vaše sousedy, vytvoříte ideální místo pro včelky a hmyz. Navíc
je prokázáno, že starost o květiny dlouhodobě snižuje stres. Tyto květinové záhonky
také snižují riziko pro psy před vdechnutím
osin z volného porostu. Takže pokud vás
to zaujalo a máte zájem se zapojit, napište
paní Svobodové, referentce péče o zeleň,
na e-mail: petra_svobodova@pocernice.cz
a domluvte se na společném postupu. Je

totiž nutné, aby schválení prošlo úřadem.
Nejenom kvůli tomu, že pozemky jsou
majetkem Počernic, ale také proto, aby
nedošlo třeba k narušení sítě kabelů apod.
Těším se, že v příštím roce budou přibývat
stále nové a nové záhonky.
Více informací o projektu naleznete
na webových stránkách: www.propocernice.cz nebo mi můžete napsat na e-mail:
petr_ruzicka@pocernice.cz.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
úžasným dárcům a mým skvělým spolupracovnicím, tj. Aleně Štrobové, Daniele
Bendlové a Markétě Čekanové za organizaci sbírky tašek a školních potřeb pro
počernické pěstouny. Děti byly z vybavených tašek nadšené. Takže za rok se těším
opět při další sbírce.
Přeji vám krásné a pohodové podzimní
dny.
Petr Růžička, zastupitel

Pokácení lípy u kapličky ve Svépravicích
Mnohé sousedy, nejen z okolí kapličky
ve Svépravicích, před časem překvapilo
pokácení zdejší lípy, kterou zde více jak
před 100 lety vysadil vedle kapličky pan
Vojáček. Mnozí měli pocit, že likvidace
stromu byla zcela zbytečná a prostor
u kapličky tak ztratil kus svého nezaměnitelného kouzla.
Obrátila jsem se proto s dotazem
na paní Bidlovou, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy našeho úřadu.
Ve svém mailu mi vysvětlila, že pokácení lípy bylo nezbytné. Podle zákona
o ochraně přírody a krajiny muselo být
přistoupeno k tzv. havarijnímu kácení.
K němu je přistupováno v případech,
kdy je stavem dřeviny ohrožen život či
zdraví osob, nebo hrozí škoda značného
rozsahu.

Cituji přímo z odpovědi paní Bidlové: „Lípě u kapličky ve Svépravicích se
po bouřce vylomila jedna ze 4 kosterních
větví. Při odlomení se objevila rozsáhlá hniloba v horní části kmene – viz
přiložená fotografie. Takto poškozenou
dřevinu vyhodnotil správce zeleně, dle
mého názoru zcela adekvátně, jako nebezpečnou svému okolí, a zajistil kácení.“
Tolik z odpovědi vedoucí odboru.
Doufám, že tuto stoletou lípu brzy
nahradí nová.

Za vady v parku Jizbická platíme stále více

jezdit odčerpávat rozvodněné jezírko.
Průleh č. 3 - jezírko se musel nakonec
úplně zrušit a následně se provedlo odvodnění dešťových vod z dopadové plochy
lezecké stěny instalací dvou drenáží
za cenu 264 734 Kč. Za přemístění pítek
chybně instalovaných v dopadové ploše
pod lezeckou stěnou v rozporu s projektovou dokumentací, včetně přemístění koše
na odpadky a stromu jsme zaplatili částku
29 180 Kč bez DPH. Proč stavební dozor
tyto chyby neřešil před převzetím parku?
Projektant navrhl ochranné zábradlí nad
betonovou lezeckou stěnou, které však
nebránilo dětem k nebezpečnému vstupu
na stěnu, a proto se celé instalované
zábradlí muselo odstranit. Nové zábradlí
s orientační cenou 1 000 Kč bez DPH je
součástí rozšířené lezecké stěny. Podle
dodatku SoD o změně vybavení parku
Jizbická se zaplatí navíc projekční firmě
Terra Florida, v. o. s. Kč. Ve vybavení

Jde o neřešení vad projektu i realizace.
Smlouva o dílo (SoD) překvapivě neobsahovala základní vybavení parku Jizbická
– Houslový klíč lavičkami a odpadkovými
koši. Dodatkem SoD se muselo dodatečně
zaplatit za 18 laviček, 24 odpadkových
košů a za jejich instalaci 675 926 Kč. Dále
za chybné a neúplné zadání objednávky
na park Jizbická se zaplatilo dodatečně
69 324 Kč, a to za dlažby kolem pítek
23 093 Kč a zábrany - kůly proti projíždění cyklistů podél vstupního schodiště
do parku za 46 231 Kč. Zábrana proti
cyklistům se mohla řešit již v projektu
jednoduše a levněji prodloužením zábradlí
u schodiště k sousední parcele. Projekční
chybou bylo umístění průlehu č. 3 – jezírka těsně před lezeckou stěnou v dopadové
ploše a měla za následek opakované rozvodnění jezírka po deštích. Hasiči museli

Alžběta Cibochová,
zastupitelka HOP

parku došlo k vynechání hracího prvku
M022 - venkovní zvonkohra od původního projektu za 660 000 Kč, tím se snížila
užitná hodnota parku. Kolik herních
prvků a vybavení parku se ještě vynechá
nebo změní? Nezbytné odvodnění parku
s retencí a napojením do dešťové kanalizace bude stát MČ Praha 20 další milionové
částky, protože voda z parku nemůže
ohrožovat soukromé nemovitosti i parcely
ve spodní části parku. Park je MČ Praha
20 převzatý a zkolaudovaný. MČ část nese
plnou odpovědnost i za vodou způsobené
škody v okolí. Kdo je tedy zodpovědný
za vzniklé škody? Jak dlouho se budeme ještě vymlouvat z vad parku? Proč
na místo reklamací všech vad parku se
opravy vad vkládají do dalších objednávek
na realizaci 2. etapy vybavení parku?
Miloš Vacek,
zastupitel HOP
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ZASTUPITELÉ

Děkujeme za 60 batohů pro pěstounské
školáky

Milí čtenáři,
ještě jednou chci vám všem poděkovat
za podporu sbírky batohů a školních
potřeb pro děti z pěstounských a sociálně
znevýhodněných rodin. S mými kolegy
Markétou Čekanovou a zastupitelem Petrem Růžičkou jsme byli doslova nadšení,
když si děti z pěstounských rodin v doprovodu maminek, tátů i babiček přicházely na Sociální odbor k Daniele Bendlové

pro věci do školy. Podařilo se nám dát
dohromady díky pomoci a nasazení vás
všech více než 60 batohů a aktovek. Jsem
ráda za to, že často věci do sbírky nosily
po dohodě s rodiči přímo děti. Tolik je
oslovila výzva na sociálních sítích. Pěstouňata měla velkou radost.
Holčičky si často přály tašku s jednorožcem, srdíčky nebo princeznou Elzou.
Kluci zase batohy s fotbalovým míčem,
případně autem. Díky vám si mohli
vybrat. Dokázali jste splnit dětská přání,
a to je úžasné.
Kromě batohů se sebraly i penály,
pastelky, vodovky, desky na písmena, ale
i edukativní nebo zábavné hry. Co mě
moc potěšilo, byla pomoc sousedních
městských částí. Zelenečská zastupitelka Petra Moravečková přivezla 4 batohy
a další vybavení, ozývali se nám lidé z Radonic, Jenštejna, Klánovic nebo Brandýsa
nad Labem a přiváželi podporu pro děti.

Jedna pěstounská maminka nám napsala:
„Chci vám moc poděkovat za aktovky pro
mých pět školáků. Mám tři děti vlastní
a šest přijatých. Neumíte si ani představit,
jak jste nám sbírkou před začátkem školního roku pomohli. Děkujeme.”
Taková slova jsou pro mě jako pohlazení. Sbírku proto určitě v příštím roce
zopakujeme.
Inspirací pro mě je starosta Prahy 7 Jan
Čižinský. V jeho městské části se školní
aktovky pro potřebné děti sbírají už několik let. Letos na svém facebookovém profilu uvedl, že si cení toho, jak jejich příklad
následují další městské části a obce.
Já si vážím toho, že jsme zřejmě jedinou
městskou částí, kde podobnou sbírku
pořádá opozice spolu s dobrovolníky.
Přeji vám všem krásné říjnové dny.

nic a neumožňuje plynulý přechod města
do volné krajiny. Trváme na řešení daného
území v kontextu s měřítkem, hmotovým
členěním a výškovou hladinou okolní
zástavby, odclonění dálnice od obytných
staveb zemním valem v celém rozsahu
a důrazem na architektonickou a typologickou různorodost a umožnit tak vznik
trvale udržitelného obytného, nikoliv
ubytovacího areálu.
Nadále trváme na projednání návrhu
změny územního plánu, která zásadně
snižuje počet budoucích bytů a celkovou
hmotu zástavby. Tento návrh podpořilo
i počernické zastupitelstvo a toto usnesení
musí být pro hlavní město závazné.
V roce 2018 organizovalo naše vedení
MČ petici za změnu územního plánu
a snížení kapacity zástavby v této lokalitě.
Petici svým podpisem podpořilo celkem
1 398 občanů, kteří požadovali mimo jiné
vrátit maximální možnou míru využití
území ze současných 55 110 m 2 hrubých
podlažních ploch (přes 900 bytů) na původních 25 050 m 2 (přes 400 bytů).
V roce 2020 byly snahy magistrátu
přeřadit komunikaci Ve Žlíbku do I.
třídy, a to z důvodu, že by silničně
správním úřadem byl odbor magistrátu
a MČ by přišla o možnost rozhodování
například o vyloučení nákladní dopravy.
Tato skutečnost by mohla mít souvislost
i s plánovanou výstavbou Ekospolu. MČ
podala odvolání proti tomuto rozhodnutí
magistrátu, a to bylo úspěšné.
Názory tak velké skupiny obyvatel je
nutné respektovat! Co se stalo s peticí,
kterou podpořilo 1 398 občanů svým
podpisem a kterou před volbami napadlo
uskupení Společně pro Počernice, že se
jedná o předvolební kampaň Šance pro

Počernice a s kterou se po volbách nechali
slavnostně vyfotit s panem primátorem?
V lednu 2021 jsme dostali odpověď
od náměstka primátora Ing. Arch. Hlaváčka. Petici jsme obdrželi, trochu se nám
na magistrátu zatoulala a nikdo ji neřešil,
ale lepší je se s Ekospolem domluvit
na požadavcích, které bude mít městská
část. Shrnuto: výstavba bude a vy se s investorem domluvte.
Na domluvu ale musí být vždy minimálně dva partneři, a to v tuto chvíli
není.
Problém je v tom, že tento investor
neakceptuje požadavky Horních Počernic a výstavbu chce realizovat v celé její
velikosti.
Proto chystáme další kroky jak této
megalomanské zástavbě zabránit.

Alena Štrobová,
zastupitelka HOP

Ekobyty Horní Počernice aneb Ticho
před bouří?

Jak již bylo v minulosti ve Zpravodaji informováno, v Horních Počernicích se objevil investor se záměrem výstavby nového
obytného souboru v rozvojovém území
„Nad Palečkem“. Jedná se o lokalitu, která
je ohraničená ulicí Ve Žlíbku, dálnicí D11
a bytovými domy firmy Canaba.
Návrh zahrnuje více než 900 bytů
o velikosti 1kk až 3kk. Bytové domy
jsou uspořádané se snahou o maximální
možné využití území. Součástí návrhu
je i velkoprodejna potravin s venkovním
parkovištěm a vlastní čistírna odpadních
vod. Součástí tohoto projektu není vůbec
žádná občanská vybavenost, chybí prostory pro školu a školku, ordinace, malé
obchody. Dle zástupců investora to přece
není třeba a Počernice mají škol dost.
S navrhovanou podobou tohoto území
od počátku nesouhlasíme. Jak jsme už
psali, je v něm řada nedostatků a konfliktních bodů. Návrh je předimenzován,
nešetrný k okolní zástavbě, s absencí
potřebné občanské vybavenosti, vyjma
komerčních ploch, a s nedostatkem
venkovních ploch pro volnočasové aktivity
všech věkových skupin obyvatel. Výstavba
takového rozsahu zásadně naruší stávající
urbanistickou strukturu Horních Počer-
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Hana Markulinec Moravcová,
Kristine Karhanová Grigoryan,
Pavel Wágner a Jaroslav Kočí ml.,
zastupitelé Šance pro Počernice

INZERCE

BRAŇME

NORMÁLNÍ SVĚT
a zachovejme si zdravý rozum

TEĎ JE TO NA VÁS!
Naše země, naše pravidla
Děti bez testů a roušek
Bezpečná země bez
nelegální migrace
Soukromý majetek považujeme
za nedotknutelný
Omezíme byrokracii

a šikanu podnikatelů

Zuzka

Zuzana Majerová
Zahradníková

pravozit.cz

Zadavatel: Trikolora Svobodní Soukromníci | Zpracovatel: Brand Institut
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ZÁBOR KVALITNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PŮDY NA STAVEBNÍ ČINNOST
JE KRÁTKOZRAKÝ
Vladimír Hošek se v komunální politice pohybuje již sedmým rokem a zastává
názor, že Horní Počernice by se měly rozvíjet velmi citlivě. To byl také jeden
z důvodů, proč se rozhodl kandidovat. Jako občan totiž nemohl zásadně
zasáhnout do oblastí, které ho trápily.
Jak dlouho se pohybujete v komunální
politice?
Poprvé jsem kandidoval do ZMČ v roce
2014 jako nezávislý kandidát a umístil jsem
se jako první náhradník. V roce 2018 jsme
sbírali podpisy pro možnost kandidovat
jako nezávislé společenství občanů nazvané
Počernice JINAK a nasbírali jsme 1 378
podpisů. V zastupitelstvu obsadilo naše
sdružení nezávislých kandidátů 2 mandáty.
Co bylo impulsem pro Vaši první kandidaturu?
V podstatě nemožnost prosadit cokoli
zásadního jako prostý občan. V naší ulici,
jako ostatně na mnohých místech v HP,
byla po rekonstrukci ustavena „obytná
zóna“, což znamená povinnost parkovat
pouze na vyhrazených místech (vysk-

ládaný prostor červenými dlaždicemi).
V tomto případě jsem peticí a vstřícností
úředníka MČ docílil změny na „tempo zónu“, která se liší právě možností
parkovat kdekoli. V roce 2011 mně a mým
sousedům byl představen návrh budoucí
podoby LRS Chvaly, což nás vyděsilo
natolik, že jsme založili občanský spolek
Chvalská, abychom měli právní subjektivitu pro dialog. Moje občanské i ekologické apely na ZMČ pro politickou reprezentaci neměly žádnou váhu, takže jsem
logicky dospěl do stadia, že se musím
pokusit kandidovat do ZMČ.
Splnil vstup do komunální politiky Vaše
očekávání?
Rád chodím pěšky. Nemám proto ani
auto… Za 63 let života jsem nachodil
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stovky kilometrů po celém světě a vím,
že když chci někam dojít a zároveň mít radost z cesty, je fajn jít s příjemnými lidmi.
S lidmi, s nimž si během cesty dobře
popovídáte, občas se zasmějete nebo v diskusi poškorpíte, ale cesta vám s nimi hezky utíká a je příjemná. Nerad „chodím“
s lidmi, kteří vás urážejí a pomlouvají
nebo obviňují ze svých životních neúspěchů, které si způsobili sami. V zastupitelstvu se setkáte s oběma druhy lidí. Vstup
do komunální politiky moje očekávání
z větší části splnil – podařilo se například
prosadit možnost diskuse zástupců všech
politických uskupení přímo na jednání
RMČ a také změnu jednacího řádu, která
učinila z návrhového výboru v našem podání vhodnou platformu pro konstruktivní dialog – zastupitelé tak již mohli věcně

ROZHOVOR

diskutovat o rozpočtu, konání jednání
ZMČ online, o nastavení poskytování
dotací z rozpočtu městské části nebo o finančním a personálním auditu kulturních
příspěvkových organizací. Jsem také
moc rád, že se podařilo odstranit cenzuru
HPZ a že každý zastupitel má v HPZ opět
důstojný prostor – 2 500 znaků v každém
čísle. Osobně mě potěšilo, že se v RMČ
v minulém roce nalezlo 5 statečných,
kteří odsouhlasili podání připomínek
do řízení o dostavbě Silničního okruhu
kolem Prahy a nebáli se hájit zájmy našich
obyvatel. Osobně jsem se tohoto jednání
rady zúčastnil a měl jsem z něj moc dobý
pocit.
Byl jste členem v několika komisích:
výstavby a územního rozvoje, životního
prostředí. Který z těchto směrů Vám je
nejbližší?
To jsou spojité nádoby, nakonec i projednávané materiály jsou víceméně stejné.
Důležité je vždy se pokusit skloubit oboje
– rozumný rozvoj při zachování (a v ideálním případě i rozvoji) kvality našeho
přírodního bohatství.
Jak se díváte na plánovanou výstavbu
v Horních Počernicích, jako je například
lokalita Robotnice?
Polohou jsou HP v pasti tří dálnic.
V minulosti nám tu pražští zastupitelé,
někdy i na návrh našich (převážně z ODS)
v územním plánu změnili zemědělskou
půdu na zastavitelné plochy, takže nyní
i do budoucnosti bude zásadní toto znovu
nedopustit, protože předmětná past
spočívá v tom, že dopravně cpeme „tlusté do tenkého“. I když jsem zastáncem
„města krátkých vzdáleností“, příměstské
vlakové dopravy + bezmotorové, tak je
mi jasné, že většina lidí zítra nepřesedne
na bicykl, či nezačne chodit pěšky jako já
s batohem do krámu a je tedy třeba přetížené Náchodské ulici ulevit. Nabízí se
severní a jižní možnost průstupu východ-západ. Pro výstavbu v lokalitě Robotnice
vnímám jako zásadní vybudování veřejně
prospěšné komunikace (zanesena v ÚP)
na kruhový objezd před Ikea, tedy skrz
rychlostní silnici A0. Rozumím ale tomu,
že politika je střetem různých idejí a názorů – a když nastane situace, že většinu
v pražském zastupitelstvu „drží“ zastánci
překotného rozvoje metropole, mohou
mít názory zastánců zeleně a přírody
výrazně nižší naději uspět.
Jak by se podle Vás měly Horní Počernice dále rozvíjet a co je z Vašeho pohledu
v Počernicích největší problém, který by
se měl řešit?
Rozvíjet by se měly velmi citlivě, obecně
řečeno, protože peněz se nenajíme. Zábor
kvalitní zemědělské půdy na stavební
činnost je krátkozraký. Na východě je
na dohled Polabí a my ztrácíme nenávrat-

ně půdu bonity 1 či 2, tedy nejkvalitnější.
Moje ideální vize jsou dálnice v tunelu
a tudíž HP jako zajímavá rekreační zóna
propojená s Běchovickým a Klánovickým lesem. Jedná se o jedinečnou oblast
lehce dostupnou i ostatním návštěvníkům Prahy a jsem přesvědčen, že zeleň
je významná hodnota, kterou je třeba
chránit a rozvíjet. Vylidněné centrum
města, na okrajích se chce stavět a následně vzniká logicky požadavek dojíždět
autem. Pak nepřekvapí zajímavý údaj,
který se objevil ze sčítání lidu z roku 2011.
V Praze je na jednu bytovou jednotku (tj.
byt či dům) 2,2 obyvatele, v HP je to 2,8
obyvatele. Takže bytů je dost, jen to znamená, že ten, kdo má dost peněz, ukládá
je do nemovitostí, ne do banky ani s nimi
nenakládá jinak.
Ale lokálních problémů máme docela
dost, takže něco málo bych rád dodal:
Na jarním zastupitelstvu (15. 3. 2021)
jsem podal pozměňovací návrh k „Revitalizaci areálu Velaz“. Je to jeden z podnětů
na změnu ÚP, který byl podán v minulosti mj. rodinou Špačkových na pořizovatele – HMP. Od našeho ZMČ lze
podat jen stanovisko. Na zastupitelstvu
tedy uspěl můj návrh – zaslat na HMP
stanovisko spočívající pouze v nápravě
stávajícího brownfieldu, tj. nerozšiřovat
zastavitelné plochy na úkor zeleně, zcela
v duchu „Deklarace podmínek rozvoje“,
kterou ZMČ přijalo v minulém volebním
období. Mrzelo mě, že opoziční kolegové při hlasování můj návrh nepodpořili
s odůvodněním, že je „nevymahatelný“.
ZMČ ale nic nevymáhá, my jsme hlasovali o vyjádření se k již podanému podnětu.
Nerozumím tomu.
Obdobně mě překvapily postoje kolegů
při hlasování o podání žádosti o finanční
příspěvek od Národní sportovní agentury
(NSA) na „tělocvičnu“. Můj názor (jedná
se o nerozpracovanou ideu) je dlouhodobě
konzistentní, tj. jsem přesvědčen, že by
bylo rozhodně lepší uvažovat v dlouhodobém horizontu a na ploše pozemků u Ratibořické školy provést zásadní stavební
úpravy, protože nevyhovujícího je zde
povícero. Tzn. strhnout spojovací chodbu
i tělocvičnu, DDM i ZUŠ a na těchto už
jednou zastavěných plochách postavit vše
potřebné s ohledem na 21. století, a to
i když je tato varianta drahá, ale pro žáky
„suchou nohou“ dostupná a s jednotnou
režií provozu. Vím, že jsem v tomto názoru osamocen a přesvědčil jsem se o tom
i v minulosti v pracovní skupině k „hale,
tělocvičně“, jedno jak to nazveme, (hala
měla výšku 13 m, tělocvična 11 m, objem
samostatné budovy situované na nynějším dětském hřišti je víceméně stejný).
Bohužel, všichni ti kolegové z opozice, co
nechali dojít proces výstavby „tělocvičny“
do podoby vydaného stavebního povolení, pak nepodpořili žádost na finanční
příspěvek od NSA, která by v případě

úspěchu významně šetřila náš rozpočet.
Také tomu jsem nerozuměl. Pokud bylo
jediným argumentem to, co jsem zaslechl
na chodbě od jedné z opozičních kolegyň
– „přece to nepodpoříme, když v radě nesedíme, nebyl by to náš úspěch ale jejich“,
tak nás to posouvá o obrovský kus zpátky.
K Robotnici - park zde prosazuji cca
od roku 2014 a jsem rád, že jsem svým
nápadem inspiroval i kolegy p. Polydorovou, p. Benedu a další.
HP Východ - Zastavitelné pozemky
na východě Počernic HMP nepovolila
přepsat zpět na ornou půdu, byť je dodnes
zemědělsky používána. HMP se bojí, že
by majitelé soudně vymáhali ušlý zisk.
Hromadných žalob na pokles ceny nemovitostí a poškozené zdraví od stávajících
obyvatel se HMP neobává. Mně osobně
není znám žádný podobný případ, a to ani
jedné z variant, domnívám se, že jde jen
o uměle vyvolaného „strašáka“. Pro nás
z toho nicméně plyne, že je lepší mít studii zastavitelnosti, která je následně pro
výstavbu závazná, než nemít nic a stát se
divákem zběsilé maximalistické zástavby,
kterou umožňuje v minulosti nastavený
ÚP. Že je zeleň cenná deviza okrajových
částí Prahy a HP, jsem upozorňoval
zastupitele už jako občan a nabádal jsem
k zachování a rozvoji obnovitelné zeleně.
Cyklostezka do Běchovického či Klánovického lesa, možnost jezdit na koních
i na vyjížďky do přírody je něco, co není
v Praze úplně běžné a co k nám v budoucnu, pevně věřím, přivede návštěvníky.
Závěrem bych ještě dodal, že opoziční kolegové se často negativně kriticky
vyjadřují o práci mého kolegy Viléma
Čápa. Často se o něm dočtu na sociálních sítích nebo na stránkách HPZ věci,
které nejsou pravdivé. Mnohokrát jsem
mu říkal, že by měl reagovat a nenechat
dlouhodobě nekonstruktivními a v osobní rovině mířenými útoky dehonestovat
práci, kterou pro HP vykonává. Vždy,
když mu to říkám, jen se usmívá. Naposledy mi řekl, ať si vzpomenu na hlavní
myšlenky, s nimiž jsme jako Počernice
JINAK šli do voleb – „Věříme tomu, že
lidská slušnost, zkušenost, nebo chuť pomáhat druhým jsou pevné hodnoty, které
stojí za to ctít a prosazovat. Chceme, aby
každý, kdo má zájem pro Horní Počernice
pracovat, tuto možnost měl a nesetkal
se s pomluvami a nevděkem.“ Pak dodal,
že se stará o dost gescí a že jsou pro něj
důležitější než hádky, čemuž rozumím.
Každému, kdo mého kolegu hodnotí,
aniž by ho osobně znal, doporučuji setkat
se s ním osobně a udělat si vlastní názor.
Já za sebe chci říct, že je to extrémně
pracovitý a férový člověk.
Přeji všem čtenářům hodně zdraví a budoucnost bez koronaviru.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ
– SKŘÍTCI, STRAŠIDLA A DALŠÍ POHÁDKOVÉ
BYTOSTI NA CHVALSKÉM ZÁMKU
5. 6. – 21. 11. 2021,
denně od 9.00 do 18.00 hod.
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 se rozprostírá ve dvou podlažích zámku. Kromě početné rodiny
pohádkových postav, čítající více jak 100
originálních loutek, představí také téměř
šedesát akvarelů a olejomaleb z autorčiny dílny, které opustily rodnou půdu
Pohádkové země v Pičíně zcela poprvé.
V roce osmdesátého výročí od autorčina
narození a pět let po její smrti se tak
jedná o vůbec nejrozsáhlejší výstavu realizovanou mimo stálou expozici. Potěší
nejenom děti, ale i dospělé s dětskou
duší.
Součástí výstavy je také Kamínková
dílnička i prezentace dětských výtvarných prací v rámci soutěže „Není skřítek
jako skřítek“.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

24. 9. – 3. 10. 	Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku aneb pátrej
na vlastní pěst!
22. – 31. 10. 	Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku aneb pátrej
na vlastní pěst!
12. – 21. 11. 	Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku aneb pátrej
na vlastní pěst!

SV. JOSEF A SV. JÁCHYM – SOCHY BAROKNÍHO
SOCHAŘE J. J. BENDLA NA CHVALSKÉM ZÁMKU
7. 8. – 7. 11. 2021,
denně od 9.00 do 18.00 hod.
K výročí 1 100 let kněžny Ludmily,
patronky kostela na Chvalech, představujeme veřejnosti v Modrém salonku
Chvalského zámku dvě původní sochy
z kostela svaté Ludmily z doby kolem
roku 1680. Jedná se o sochy sv. Josefa
a sv. Jáchyma z dílny raně barokního

řezbáře a sochaře Jana Jiřího Bendla.
Obě 1,5 m vysoké polychromované
sochy z lipového dřeva byly donedávna vystaveny v Národní galerii. Pro
tuto výjimečnou příležitost je zapůjčila
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Ludmily Praha – Chvaly.
Jan Jiří Bendl byl nejvýznamnější český
raně barokní sochař. Byl jediným opravdovým protipólem malíře Karla Škréty,
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dominantní osobnosti českého umění
17. století. Z Bendlovy dílny pocházejí
například sochy prvního Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, dřevěné vyřezávané sochy apoštolů
v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu či jezdecká socha sv. Václava,
která stávala na Václavském náměstí
(v 19. století byla přemístěna na Vyšehrad).

ZÁMEK

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ
DIALOG – OBRAZY PAVLÍNY GARDIANOVÉ
A SKLENĚNÉ OBJEKTY DALIBORA ŠÍPKA
1. 9. – 3. 10. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.
prodlouženo
Ještě do konce října máte
jedinečnou příležitost
prohlédnout si figurální
olejomalby malířky Pavlíny
Gardianové. Tvorbou této
něžné surrealistky z Podkrkonoší se proplétá jako
červená nit snovost a lyrika.
V rámci expozice s názvem
Dialog její obrazy doplňuje
křehká krása skleněných
objektů Dalibora Šípka,
který svébytným způsobem
navazuje na sklářskou tradici svého otce Bořka Šípka.
Právě skrze otce se také v minulosti seznámili a pravidelně
spolu vystavují.

„TOHLE TO, TÁMHLE TO A TŮDLE TO
> A JE TO, ŽE JO"
6. 10. – 31. 10. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.
Akademický malíř,
ilustrátor, grafik a typograf Ladislav Hojný
připravil pro podzimní
výstavu kolekci obrazů
z cyklu Vzkazy zvenčí
s názvem „Tohle to,
támhle to a tůdle to
> a je to, že jo", která
představí místa jeho
toulek a putování českou krajinou. Hojný
se ve svých kresbách
soustředí na přírodní motivy a záměrně se vyhýbá zobrazování
lidských obydlí a jiných staveb. Nezastírá vábení abstrakcí, svým
krajinám dopřává barev i veselosti. Slavnostní zahájení proběhne
ve středu 6. října od 16.00 hodin.

KULTURNÍ AKCE
S LUDMILOU ZÁBAVNĚ A CHYTŘE – ŠKOLÁCI,
POJĎTE DO TOHO!
Pro zvídavé školáky jsme společně s projektem MAP II vzdělávání MČ Praha 20 a se ZŠ Stoliňská připravili k výročí kněžny
Ludmily ještě něco navíc! Po celé září a říjen je pro děti k dispozici zábavně vzdělávací pracovní list, který si mohou vyzvednout v recepci Chvalského zámku. Pokud ho vyplněný přinesou
na recepci zámku zpět, čeká je odměna od nakladatelství Extra
Publishing.

káva. Přijedou i oblíbené food
trucky. Na to všechno se můžete
těšit v sobotu 23. října na otevřeném prostranství Chvalské
tvrze. Přijďte ochutnat pochoutky, jejichž přípravu můžete
obdivovat na vlastní oči. Akci
pro vás připravujeme společně
s MČ Praha 20 a společností
City Event.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN ANEB PÁTREJ
NA VLASTNÍ PĚST!
24. 9. – 3. 10. a 22. 10. – 31. 10.
Že jste zatím nestihli naši detektivní hru, kterou jsme představili o prázdninách? Žádný strach! Máme pro vás ještě několik
příležitostí, kdy budete moci prověřit svůj detektivní důvtip
a schopnost spolupráce v rodinném týmu nad příběhem ze
zámeckých podzemních chodeb. Naposledy vám tento příběh
nabídneme ještě v listopadu. Na další záhadu se můžete těšit
v únoru 2022 společně s novou výstavou.
POČERNICKÝ STREET FOOD FESTIVAL
sobota 23. 10. od 10.00 do 18.00 hod.
Zveme vás na mix chutí světových kuchyní, ale i té české, který nabídne podzimní Počernický
Street Food Festival. K dobrému
jídlu patří samozřejmě i skvělé
víno či pivo z malých pivovarů.
K sladkému zase jen ta nejlepší

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD:
12. 11. 	Koncert kapely Laura a její tygři ve Chvalské
stodole
14. 11.
Počernická světýlka
12. 11. – 21. 11. 	Prodloužený detektivní týden aneb pátrej
na vlastní pěst!
28. 11. 	Adventní trhy, otevření vánočních výstav
a rozsvícení vánočního stromu
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VÁCLAV HAVEL
V HORNÍCH
POČERNICÍCH

Milé děti,

K výročí 85 let od narození a 10 let od úmrtí Václava
Havla představíme společně s počernickým divadlem
a knihovnou kulturní projekt
s názvem Václav Havel v Horních Počernicích. Významnou
českou osobnost připomeneme
prostřednictvím divadla, filmu,
besed i výstavy. První akce
pod hlavičkou tohoto projektu
proběhne již 5. října v Divadle
Horní Počernice. Na Chvalském
zámku připravujeme společně
s Knihovnou Václava Havla
a pod záštitou senátora Pavla
Fischera, někdejšího poradce prezidenta Havla, výstavu
Záblesky svobody aneb konec
80. let ve fotografiích Miloše
Fikejze. Představíme výjimečné snímky počernického fotografa Miloše Fikejze, které zachycují příběh
ikonického plakátu „Havel na hrad“, atmosféru sametové revoluce, režimem ostrakizované umělce nebo folkový festival v Lipnici z roku 1988, kde
Václav Havel po dlouhé době veřejně vystoupil. Expozici v přízemní galerii
otevřeme 27. listopadu. Najděte si čas a využijte tuto mimořádnou příležitost k návštěvě počernických kulturních institucí.

v zářijovém čísle
Hornopočernického zpravodaje
jste měly naposledy možnost se
setkat s příběhy
víly Ohnivky v komiksové podobě.
Žádný strach! Víla
Ohnivka zůstane na stránkách
Zpravodaje i nadále, avšak v jiné
podobě. Bude vás
jako průvodkyně provázet zábavnými
úkoly. Na první z nich se můžete těšit
hned v dalším čísle Zpravodaje. A pozor! Na všechny úspěšné luštitele bude
každý měsíc v bydlišti víly Ohnivky, tj.
na Chvalském zámku, čekat sladká odměna. Tak se těšte!

VÝHERKYNÍ
SOUTĚŽE

O KOUZELNÝ PLAM
ÍNEK VÍLY
OHNIVKY ZA MĚSÍC
SRPEN SE
STALA VERONIKA
SÝKOROVÁ
BLAHOPŘEJE A ZD
RAVÍ VÍLA
OHNIVK A

Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

KALENDÁŘ NA ROK 2022 „HORNÍ
POČERNICE – HISTORICKÉ“JIŽ V PRODEJI!
Vážení Hornopočerničtí,
nový stolní kalendář na rok 2022 je možné od začátku října
zakoupit na obvyklých místech. Unikátní historické fotografie Horních Počernic z první poloviny 20. století, které jsme
získali z archivů počernických institucí či domácností starousedlíků, vás budou provázet celým příštím rokem a možná
též inspirovat k dalšímu bádání v historii naší městské části.
Kalendář je opět doplněn o počernické kalendárium akcí pro
veřejnost, které
pro vás připravuje městská část i příspěvkové
12
a neziskové organizace.
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SOBOTA
Nový rok

Ať vám dělá radost!

NEDĚLE
Karina

Úřad městské části Praha 20
vám přeje vše nejlepší
do nového roku 2022
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Tým Chvalského
zámku

HORNÍ POČERNICE historické

Horní Počernice

2O22

Kalendář za cenu 65 Kč zakoupíte na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna); Chvalský zámek (infocentrum); Divadlo Horní Počernice; KC Horní Počernice –
Domeček; Pekařství Moravec; Trafiky M. Hory na Náchodské
a v Jeřické ulici; Trafika M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141;
Papírnictví v Chodovické ulici (u školky) a Tiskárna Printea
na Náchodské ulici 868/28 (budova bývalého sklenářství).
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CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST
ŘÍJEN/LISTOPAD:
BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 2. 10., 16. 10., 6. 11. a 20. 11.
od 9.00 do 12.00 hod.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
S HARMONIKOU
pondělí 4. 10. od 17.00 do 19.00 hod.

ONDŘEJ HAVELKA – SWING NYLONOVÉHO VĚKU
středa 6. 10. od 19.30 hod.

Brněnská kapela s charizmatickým frontmanem Rudolfem Brančovským vyprodává
kluby a koncertuje na festivalech po celé
České republice. Umí odlehčenou formou
vyprávět o složitých a smutných věcech
tak, že jejich koncerty dýchají barevnou
náladou, svižnou rytmikou a tanečními
kreacemi publika. Přijďte poslouchat i tančit. Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den
koncertu 350 Kč.
POČERNICKÝ STREET FOOD
FESTIVAL
sobota 23. 10. od 10.00 do 18.00 hod.

Po úspěšné letní premiéře přinášíme ještě
letos na podzim další termín festivalu
dobrého jídla. Akci pořádá společnost City
Event ve spolupráci s Chvalským zámkem
a MČ Praha 20 a proběhne ve venkovním areálu Chvalské tvrze. Vstup na akci
zdarma.
TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 29. 10. od 19.00 do 22.00 hod.

Odložený dubnový koncert je tady a vy
můžete očekávat ty nejkrásnější a nejžhavější swingové melodie v autentickém
podání Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers. V tuto chvíli je koncert vyprodán.
Nebudou-li zpřísněna opatření, 1. října
bude uvolněno do prodeje ještě dalších 20
vstupenek. Vstupné v předprodeji 450 Kč,
v den koncertu 500 Kč.

LAURA A JEJÍ TYGŘI
pátek 12. 11. od 19.30 hod.

POLETÍME?
pátek 22. 10. od 19.30 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.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sousedské posezení s harmonikou! Akci
připravujeme každé první pondělí v měsíci.
Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované
vstupné 50 Kč.

připravujeme každé první pondělí v měsíci.
Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované
vstupné 50 Kč.

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

Na odložený únorový koncert se směsí
funky, punku, jazzu a rockové energie
legendární kapely Laura a její tygři se
můžete těšit v pátek 12. listopadu.
Předprodej vstupenek v recepci Chvalského zámku. Vstupné v předprodeji 250 Kč,
v den koncertu 300 Kč.
TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 26. 11. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou a tancem. Akci pro vás
připravujeme ve spolupráci s taneční školou
Artimo. Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30 hod.
V případě zájmu o pronájem prostor
Chvalské stodoly pro svatební či narozeninové oslavy, plesy, koncerty, konference, firemní prezentace, semináře, školení
i firemní večírky kontaktujte, prosím,
produkční Annu Žídkovou na e-mailu:
anna.zidkova@chvalskyzamek.cz.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
S HARMONIKOU
pondělí 1. 11. od 17.00 do 19.00 hod.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sousedské posezení s harmonikou! Akci
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DIVADLO

Pokladna je od 1. září otevřena každý
všední den od 16.00 do 19.00 hodin
a hodinu před každým představením.
Vstupenky na všechna představení jsou
již v prodeji. Je možná platba hotově nebo
kartou. Vstupenky je možné také koupit
nebo rezervovat on-line na:
www.divadlopocernice.cz.

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20
Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Milí diváci,
ráda bych vám za celé divadlo poděkovala, že jste v létě chodili na filmové
projekce do našeho divadelního kina.
Pomohli jste nám tím udržet se na nohou
i v nepříznivé situaci. Dnes už je situace
lepší, a tak se na jeviště vrací i živé umění.
Máme pro vás připravena skvělá divadelní
představení a věříme, že i vy už se těšíte
na setkání s „živými“ herci. Z říjnového
programu bych vám ráda doporučila 15.
října představení Trenér, kde v hlavní a jediné roli exceluje David Prachař. Příběh
vysloužilého trenéra okresního přeboru je
vtipně a chytře napsaný a můžu vám slíbit, že se budete skvěle bavit, ať jste žena
nebo muž. Připraveny máme také dvě
komedie tvůrců, kteří se na našem jevišti
již v minulosti představili a vždy sklidili
velký ohlas. První je 4. října hra Vzhůru
dolů, ve které se představí skvělá Milena
Steinmasslová, druhou pak 18. října nová
inscenace Úvěr s Martinem Zounarem
a Filipem Blažkem v titulních rolích.
U obou těchto představení si zaručeně
odpočinete a pozitivně se naladíte. 9. října
také zahájíme další ročník Čechova divadelního podzimu. Úvodním představením
je autorská inscenace Tučňáci divadla
Boršč, která nabízí neskonale vtipný
vhled do partnerských vztahů. Autorkami
a herečkami v jedné osobě jsou Hana Malaníková a počernickému publiku dobře
známá Eva Čechová.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat
všem, kdo se podíleli na akci Zahájení divadelní sezony. A také vám, kteří jste na akci
přišli. Bylo moc milé se s vámi opět vidět.
Věřím, že jste si akci užili a že se budeme
vídat i v hledišti „kamenného" divadla.
Moc se na vás těšíme!
Barbora Jelínková, ředitelka divadla

ŘÍJEN
sobota 2. října v 15.00 hod.
KREJČÍK A PRINC
Eva Bartoňová
DS Právě začínáme
Dobrodružné a vtipné pohádkové vyprávění o náhodě, pýše, cti a pravdě.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 5. října v 19.30 hod.
HAVEL
Hrají: Viktor Dvořák, Aňa Geislerová,
Martin Hofmann, Stanislav Majer, Barbora Seidlová, Jiří Bartoška a další
Příběh jedné z nejvýraznějších osobností naší novodobé historie.
Film uvádíme u příležitosti 85. výročí
narození Václava Havla.
Vstupné: 100 Kč
středa 6. října v 19.30 hod.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
(originální znění s titulky)

pondělí 4. října v 19.30 hod.
VZHŮRU DOLŮ!
Jakub Zindulka
Agentura Fanny
Nejnovější a dlouho očekávaný James
Bond. Agent 007 skončil aktivní službu
a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání
– objeví se starý přítel ze CIA a požádá
ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se
na začátku zdálo.
Vstupné: 140 Kč
Hrají: Hrají: Milena Steinmasslová,
Dana Homolová, Jakub Zindulka a Aneta
Krejčíková
Komedie o tom, co se stane, když se
slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro
svůj comeback na filmové plátno. Pomůže
jí její sestra žijící ve skromné chaloupce
na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka, nebo její producent (a milenec),
kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí?
Zblázní se z bláznění naší divy všichni
přítomní? Koho vystřelí vzhůru a koho
srazí dolů?
Vstupné: 280, 250, 220 Kč
úterý 5. října v 9.00 hod.
HAVEL
Uzavřené filmové představení, které je
možné navštívit i individuálně.
Vstupné: 60 Kč
úterý 5. října ve 14.00 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík,
Hynek Čermák, Martin Hofmann a další
Filmový hit natočený podle bestselleru
Patrika Hartla.
Vstupné: 80 Kč
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čtvrtek 7. října ve 20.00 hod.
THE CELLO BOYS

Koncert a křest nové EP „The CELLO
Boys - Out of Quarantine“. Album pokřtí
Michal Dvořák z kapely Lucie. Můžete se
těšit na nové autorské skladby, další žánry
a novější show.
Vstupné: 300 Kč
pátek 8. října v 19.30 hod.
ZÁTOPEK
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil, Martha Issová
a další
Životopisný film se retrospektivně
vrací do stěžejních momentů sportovního i soukromého života Emila Zátopka.
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která
dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém
světě. A také o jedinečném vztahu dvou
lidí - Emila a Dany Zátopkových, kteří
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navzdory všem překážkám spolu strávili
celý život.
Vstupné: 130 Kč
ČDP
sobota 9. října v 19.30 hod.
ÚSPĚŠNÝ PÁR ANEB TUČŇÁCI
Divadlo Boršč
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 nemusíme mluvit!“ Život na ledových pláních
manželských rozehrávají dvě potrhlé sestry. 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.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 10. října v 15.00 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE

plánovanou každou minutu svého života.
Dokument se stal fenoménem letošního
MFF Karlovy Vary.
Vstupné: 110 Kč
čtvrtek 14. října v 19.30 hod.
KAREL
Dlouho očekávaný dokument zachycující poslední rok života Karla Gotta.
Vstupné: 130 Kč
pátek 15. října v 19.30 hod
NE
TRENÉR
KON BUĎ
ZE R
Thomas Brussig
VA
Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař
„Můžete nenávidět fotbal, ale tohohle
trenéra budete milovat!“
Oneman show o kouči, který má svůj
vrchol za sebou a potřebuje se z toho
vymluvit. V životě byl někdy nahoře, jindy
zase dole, jak už to tak bývá. A proto
není divu, že má jen jednu lásku a životní
jistotu - fotbal.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
sobota 16. října v 19.00 hod.
*GENTLEMAN & ŽENA
ČESKÉ REPUBLIKY 2021
2. ročník soutěže pro muže a ženy
ve věku 25+ za účasti známých osobností.
Výtěžek z akce poputuje na spolek Galerie
Silných Srdcí, z. s.
Vstupné: 390 Kč

Mája Klímová
DS Maják
Klasická pohádka v podání počernického divadelního souboru.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
úterý 12. října v 19.30 hod.
KAREL

Dlouho očekávaný dokument zachycující
poslední rok života Karla Gotta.
(přeložené představení, vstupenky zůstávají v platnosti)
Vstupné: 130 Kč
středa 13. října v 19.30 hod.
KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA
Mladý pár se věnuje výchově svého
čtyřletého syna s nejvyšším možným
nasazením. Miško má už od narození na-

neděle 17. října v 15.00 hod.
PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
Velká činoherní pohádka o chytré dívce
a rozumném králi.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 18. října v 19.30 hod.
ÚVĚR
Jordi Galcerán
JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek
Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším případě skončíte bez střechy nad hlavou. Inteligentní
komedie se skvělým hereckým obsazením.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
úterý 19. října v 19.30 hod.
MINUTA VĚČNOSTI

Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer a Monika Babišová
Špičkový chirurg se ocitne v situaci, ve které poprvé v životě není jejím
pánem a musí podstoupit tvrdou zkoušku
a souboj se svým svědomím a vědomím,
aby přišel na to, co se doopravdy přihodilo
a jak se ocitl tam, kde je. Herecký koncert
v kulisách přírody divokého Islandu.
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 21. října v 19.30 hod.
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Leoš
Noha a další
Romantická komedie o bývalé primabaleríně, která po úrazu skončila kariéru
profi tanečnice a přestěhovala se s manželem a sedmiletou dcerou na opuštěný
mlýn. Manželství prochází
krizí, mlýn vyhoří a všechno se hroutí.
Tereza musí najít řešení.
Vstupné: 130 Kč
pátek 22. října v 19.30 hod.
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK
JEDNOU JE…

Strhující životní příběh herecké legendy
v prvním velkém filmovém dokumentárním portrétu.
Vstupné: 120 Kč
neděle 24. října v 15.00 hod.
TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ
DS Počerníčci
ČDP PREMIÉRA
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Pohádkové vyprávění o princeznách, které
mají tak trochu neprinceznovské chování.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
VE R
středa 27. října v 18.00 hod.
V ÝS NISÁŽ
JOZEF MRVA –
TAV
Y
LOW TIME (SERIGRAFIE)
Zahájení výstavy malíře, grafika a grafického designéra, který tuto výstavu
věnuje tématu transformace v čase.
Vstup zdarma.

neděle 31. října v 17.00 hod.
ROZBITÝ ROBOT RON
Rodinný animovaný film.
Příběh trochu osamělého sedmáka
Barneyho a Rona, jeho nového chodící24 | 25
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ho, mluvícího a zcela digitálního přítele.
Na pozadí doby svázané sociálními sítěmi
a prodchnuté digitálními vztahy chlapec
a robot prožívají nevšední a laskavé dobrodružství, během kterého zjišťují, že pravé
přátelství netkví v dokonalosti.
Vstupné: 130 Kč/ 110 Kč

LISTOPAD

Veselá pohádka o dobrém námořním kapitánovi a lodní kuchařce, kteří společně
zachrání piráta Kudličku a zažijí nejedno
dobrodružství.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 15. listopadu v 19.30 hod.
SALOME
Účinkují: Jiří Dědeček, Vladimír Kučera
alias Raven, Daniela Bakerová, František
Čuňas Stárek
Program v duchu odkazu básníka s kytarou a tvůrce československého protest
songu Karla Kryla.Přátelskou atmosféru
večera originálním způsobem vytvářejí
zajímaví hosté, kteří s ním byli v průběhu
jeho života v osobním kontaktu. Zazní
Krylovy nesmrtelné písně v nových a nekonvenčních aranžích, poezie i vzpomínky, které nikdy nebyly zveřejněny.
Vstupné: 250 Kč

sobota 6. listopadu v 19.30 hod.
LÍZINKA
Pavel Kohout
ČDP DERNIÉRA
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Lenka Táborská, Michal Král, Klára
Šimicová, Pavel Sůva, Ondřej Krásný a další
Dramatizace slavného románu Pavla
Kohouta Katyně, kterou ve světové premiéře nastudoval právě počernický divadelní
sobota 20. listopadu v 19:30 hod.
spolek.
TO JSME MY!
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
ČDP
DS Náplavka / Lysá nad Labem
neděle 7. listopadu v 15.00 hod.
Hra je volně inspirovaná divadelními
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
scénkami francouzského humoristy
Lewis Caroll – Petr Mikeska
P. H. Camiho, oblíbence Ch. Chaplina. InDivadlo Anfas
spirace hereckou metodou „Jacques Lecoq“
Režie: Petr Mikeska
společně s originální scénou a loutkami puPohádka o tom, co všechno je možné
bliku přináší imaginativní výlet do kabaretprožít v říši dětské fantazie.
ního světa. Celovečerní představení skečů
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
a hudebních čísel se těší mimořádnému
ohlasu a zájmu publika Náplavky.
úterý 9. listopadu v 19.30 hod.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
NE
HOWIE A ROOKIE LEE
KON BUĎ
ZE R
neděle 21. listopadu v 15.00 hod.
Mark O´Rowe
VA
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Divadlo Terminus
O. Sekora, P. Kraus, M. Pokorný
Režie: Marek Němec
Divadlo AHA
Hrají: Jan Holík, Ondřej Rychlý
Důvtipná dramatizace zachovává nezaKrutě komický příběh o křehkosti přáměnitelnou Sekorovu poetiku. Nechte se
telství a osamělosti a bezútěšnosti lidské
okouzlit příhodami šikovného mravenčího
existence. Divoká jízda podivné dvojice
chlapíka Ferdy, půvabné berušky, velkotemnými zákoutími Dublinu, kde bizarní
hubého brouka Pytlíka a mnoha jejich
události nabírají mýtický význam a brudalších hmyzích kumpánů.
tálním způsobem spojují osudy těchto
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
dvou hlavních hrdinů.
Není vhodné pro diváky do 14 let.
pondělí 22. listopadu v 18.00 hod.
Vstupné: 2 00, 180, 160 Kč
*KONCERT UČITELŮ
(studentská sleva 20 %)
Tradiční a oblíbený koncert učitelů
středa 10. listopadu v 19.30 hod.
ZUŠ Ratibořická.
MANŽELSKÝ ČYŘÚHELNÍK
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
NA HORÁCH
středa 24. listopadu v 17.00 hod.
Jakub Zindulka
*BESEDA S MILOŠEM
Fany Agentura
ŠKORPILEM O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ
Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová,
Sdružení na pomoc dětem
Vladimír Kratina a Martin Sitta
s handicapy, z. ú.
Volné pokračování úspěšné komedie
Setkání s ultramaratoncem a propagáManželský čtyřúhelník, která se dočkala
torem běhu M. Škorpilem a jeho ženou
více než 200 repríz.
Danou. Doprovází dětský pěvecký sbor
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Paleček.
neděle 14. listopadu v 15.00 hod.
Výtěžek z akce bude použit na vybuPOHÁDKA O TŘECH
dování bezbariérové koupelny na chatě
NÁMOŘNÍCÍCH
Lužanka, která slouží dětem se zdravotJarmila Vlčková a Pavlína Jurková
ním znevýhodněním.
Divadlo Láryfáry
Vstupné: 250 Kč
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čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hod.
PRAVDA
Florian Zeller
Městské divadlo Mladá Boleslav

Režie: Peter Chmela
Hrají: Ivo Theimer, Lucie Matoušková,
Petr Prokeš, Lucie Končoková
Konverzační komedie současného
nejhranějšího francouzského dramatika
o dvou manželských párech, které si dle
názvu neříkají pravdu, ale naopak si lžou
jak o závod. Jenže lež má krátké nohy.
Vždycky.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
sobota 27. listopadu v 15.00 hod.
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DS Agáta
Divadelní pohádka o princezně, která
si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných písniček
Zdeňka Rytíře.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 28. listopadu v 18.00 hod.
SNOW FILM FEST 2021
Celovečerní pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách.
Vstupné: 100 Kč
Změna programu vyhrazena.
Listopadová filmová představení budou
do programu doplňována postupně,
kompletní přehled najdete v příštím čísle
HPZ nebo na www.divadlopocernice.cz.
Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

CVIČENÍ PRO
SENIORY
Každý čtvrtek od 9.00 hod.
a od 10.00 hod. cvičení s Irenou
Osvaldovou v KS Domeček.
Cena za jednu lekci je 40 Kč,
není potřeba žádná rezervace.
Votuzská 12, Horní Počernice

INZERCE
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA
Naši milí čtenáři,

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721

KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTĚ

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263

Knihovně to v novém kabátě opravdu sluší! Doufáme, že přitáhne
čtenáře a covidová situace se nezhorší natolik, abychom museli přivírat její dveře.

KANCELÁŘ: 605 700 774
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

SOUTĚŽ LOVCI PEREL

Od října se v dětském oddělení můžete zapojit do soutěže o nejlepšího lovce perel. Jedná se o hru, která dělá z čtení dobrodružství. Více
informací v knihovně nebo na: www.knihovnapocernice.cz.
BESEDA S KARLEM CUDLÍNEM

Zveme vás na besedu spojenou s projekcí Václav Havel očima Karla
Cudlína. Známý fotograf byl jedním z oficiálních fotografů Václava
Havla v letech 1995 – 2003. Ve středu 20. října od 18.00 hodin v Kulturně komunitním centru knihovny. Vstup volný.
KNIHOBUDKA SE PROMĚNILA V ODKLADIŠTĚ

Na adrese Ratibořická 1166/12, Regenerační centrum Perla - je
umístěna knihobudka, která má sloužit jako doplněk knihovnické
služby ve smyslu „daruji knihu, půjčím si knihu“.
V poslední době se ale tato služba doslova zneužívá a tzv. dárci
plní knihobudku bez ladu a skladu. Kupí se hromady knih a jiných
předmětů. Žádáme vás o cit a respektování pravidla, že knihy můžete
darovat jenom pokud je v policích volné místo.
Děkujeme za pochopení.

NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:
PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ
FACEBOOK:
MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE
WEBOVÉ STRÁNKY:
WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

13.00 – 16.00
10.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
10.00 – 16.00

Za knihovnu: Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY
JAK DOSTAT TATÍNKA
DO KARANTÉNY:
VOJTĚCH BERNATSKÝ
(BIZBOOKS)

Vojtěch Bernatský neztrácí
dobrou náladu ani v časech
pandemie – aspoň tak může
strávit více času se svými milovanými
dětmi. A že je to někdy na zbláznění?
Nadšený dvojnásobný tatínek vypráví
další zábavné historky, které se tentokrát
odehrávají v nelehké době.
POSLEDNÍ DOPIS
OD MILENCE: JOJO MOYES
(IKAR)

Píše se rok 1960. Jennifer
Stirlingová se po vážné autonehodě probouzí v nemocnici
a na nic si nevzpomíná. Mimořádně silný příběh vášně,

nevěry a ztráty Jojo Moyesové vynesl
v roce 2011 už druhé prestižní ocenění
Romantic Novel of The Year Award.
MUŽ BEZ TVÁŘE: PETER MAY (HOST)

Z Velké Británie do Bruselu
cestují dva muži: novinář Neil
Bannerman a Kale - vrah.
Bannerman od cesty neočekává nic víc než zdlouhavé
politické rešerše, avšak místo
toho se ocitne uprostřed
tragédie. Jeho hostitele, rovněž žurnalistu,
najdou společně s britským ministrem
v politikově domě v centru Bruselu, oba
mrtvé. Podle všeho se navzájem zastřelili.
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PRSA A VAJÍČKA:
MIEKO KAWAKAMI (ODEON)

Po celosvětovém úspěchu románu Prsa a vajíčka se i k českým
čtenářům dostává příběh, který
vypráví nejen o etických dilematech a rozčarováních, rodinných poutech
a rozkolech, ale také o (ne)porozumění
vlastnímu tělu, jeho potřebám a smyslu.
Haruki Murakami o knize řekl: Nikdy nezapomenu na pocit naprostého úžasu, když
jsem dílo poprvé četl.
KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ,
MANŽELÉ MU ZPÍVAJÍ:
ALENA JAKOUBKOVÁ (MOBA)

Verena Suková, módní návrhářka a majitelka butiku
s luxusním oblečením, stojí
na životní křižovatce. Po desetiletém bezdětném manželství, které skončilo
rozvodem, se musí rozhodnout, co si počne.
Je jí pětatřicet, práce ji zcela pohlcuje, ale
ráda by konečně měla děti.

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

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

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA
každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 728 480 434.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

vedená Mgr. Jiřím Arnoštem
každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 702 050 758.
BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY ANGLIČTINY
S RODILÝM MLUVČÍM

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

vede lektor Mgr. Jan Fršlínek
každou středu od 17.15 do 20.20 hod.
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity School /
www.infinityschool.cz. Kurzy jsou semestrální (16 lekcí).
Objednávky předem na telefonu: 774 073 366
a info@infinityschool.cz.
LEKCE IMPROVIZAČNÍHO TANCE PRO VEŘEJNOST

vede Mgr. Anna Čumpelíková
pro děti (6-10 let) od 6. října, každou středu
od 15.00 do 16.30 hod.
pro dospělé od 7. října 2021, každý čtvrtek
od 19.00 do 20.30 hod.
Techniky pohybové improvizace, z kterých vycházela jedna z prvních tanečnic a choreografů moderního tance Isadora Duncan,
nám umožní odhodit, setřást a smýt co nás tíží a odejít lehčí
jako motýl. U dětí tyto techniky rozvíjí pohybovou fantazii.
Taneční průprava není nutná.
Objednávky předem na telefonu: 603 145 470.
Anna Čumpelíková vystudovala AMU obor pantomima
u prof. Ladislava Fialky. Působila jako tanečnice v Choree Bohemice, Souboru Víta Nejedlého, v Černém divadle Jiřího Srnce
a v pantomimickém divadle Ladislava Fialky. Zakládala v Sýrii
Taneční konzervatoř a Vysoké studium baletu v Damašku.

PROGRAM NA ŘÍJEN

14. září 2021 od 17.00 do 20.00 hod.
Workshop: OSOBNÍ STYL A IMAGE II
Jak se správně obléci a jaké vybrat doplňky pro různé příležitosti.
Individuální poradenství dle typu klientky/ta.
Workshop vede Dana Beranová - profesionální stylistka a vizážistka, poskytuje služby módním časopisům.
Vstup volný. Rezervace na: lazarova@knihovna-hp.cz.
21. září 2021 od 17.00 do 20.00 hod.
Workshop: DOKONALÝ MAKE-UP II
Jak připravit pleť pro dokonalý make-up, líčení a účesy podle tvaru obličeje, typu pleti, barevného typu. Ukázky na klientkách.
Workshop vede Dana Beranová - profesionální stylistka
a vizážistka, poskytuje služby módním časopisům.
Vstup volný. Rezervace na: lazarova@knihovna-hp.cz.
19. října 2021 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: NAŠE VZTAHY
Jaké prožíváme vztahy v partnerství, v rodině, s kolegy v práci? Jsou naplňující, nebo zraňující, posilují nás, nebo spíše
vyčerpávají. Zaměříme se na to, jak můžeme využít konfliktů
a nedorozumění ve vztazích k pochopení sama sebe, k vnitřní
svobodě a větší zralosti.
V semináři budou použity techniky arteterapie, vizualizace,
meditace, hudby a pohybu. Budeme malovat, ale vůbec nemusíte umět malovat, protože nezáleží na výsledku, ale na prožitku. Pomůcky budou k dispozici.
Seminář vede lektorka Ing. Marie Půrová.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.

Pokud ze zdravotních
důvodů potřebujete
hlasovat ve volbách
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
do přenosné hlasovací
schránky, volejte do pátku
8. 10. 2021 na tel. čísla 271 071 607
nebo 271 071 761.
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále probíhá zápis do našich kroužků.
Nabídku všech naleznete na www.ddm-hp.cz,
kde se můžete i přihlásit.
TALENTI – I DÍKY
DDM
Adéla, Máša a Kamila –
svěřenkyně Martiny a Josefů Ptáčkových se díky
DDM začaly zabývat
bojovými sporty. Dnes
patří mezi velké talenty
hned několika disciplín
bojových sportů. Vše je ale
směřováno k Hand to Hand
Combat, případně fightingu,
grapplingu, boxu či dalším
odvětvím, kde jejich trenéři
Martina a Pepa Ptáčkovi dobývají
svět. Máša, Adéla a Kamila mohou být
jejich nástupci, což potvrdily na společném sportovním kempu
na balkánském poloostrově, kde kromě velice tvrdé přípravy
změřily síly se svými bulharskými partnery a staly se pro většinu z nich postrachem.
Držme tedy jim a jejich trenérům palce.

CO JE NOVÉHO?
KLUB PRO DĚTI PRÁDELNA
V letošním školním roce, přesněji 11. října, otevíráme nový
prostor DDM v bývalé prádelně MŠ Ratibořická. Bude se
jednat o volnočasový klub, kam mohou děti přijít, aby vyplnily
přebytečný čas před jejich kroužkem nebo jen strávily příjemné
chvíle se svými přáteli. Děti se mohou těšit
nejen na stolní tenis, fotbálek, ale i na Xbox
s trenažerem na řízení auta. Své si zde určitě
najdou i ti, ve kterých dřímá umělec, jelikož
zde nechybí ani prostor pro výtvarné dílny.
Samozřejmostí je také knihovna pro milovníky
knih, kteří rádi zažívají různá dobrodružství
se svými oblíbenými hrdiny. Dětem budou
k dispozici i notebooky, na kterých si mohou
vypracovat prezentace do školy nebo domácí
úkoly.
V týdnu od 4. října budete mít možnost
si za vratnou zálohu koupit čip, na který se
bude zapisovat příchod a odchod vašich dětí.
Čip si nabijete částkou 1 000 Kč a za každou
půlhodinu, kterou vaše dítě stráví v klubu,
se odečte 5 Kč z výše zmíněné částky. Pokud
se rozhodnete klub přestat navštěvovat, zbylá
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

částka na čipu vám bude vrácena. Nový prostor bude otevřen
od 13.30 do 17.00 hodin a je určen pro děti, které dochází
na základní školu. Jelikož prostor není příliš velký, jsme bohužel nuceni mít zde kapacitní limit, z toho důvodu zde může
být v jeden čas nejvýše dvacet dětí.
Neváhejte a přijďte se seznámit s naším novým volnočasovým klubem.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
I v tomto měsíci pro vás připravujeme několik zajímavých
akcí, které si nemůžete nechat ujít. Jednou z nich je bezpochyby KORÁLKOVÁ DÍLNA, která se uskuteční 17. října.
Seznámíte se s technikou šitých šperků z korálků a rovnou
u toho můžete otestovat i vaši trpělivost a zručnost.
Dále chystáme na 22. října DÝŇOVÁNÍ, kde si děti budou moci vytvořit vlastní halloweenskou dýni podle svých
představ. Akce je určena pro děti ve věku od 6 do 15 let a bude
probíhat od 15.00 do 17.30 hodin. Pro ty, kterým se Dýňování zalíbí tak, že nebudou chtít ani domů, máme připravené
i NOCOVÁNÍ, které bude na akci navazovat. Nocování je
tedy určené pro děti stejné věkové kategorie. Začíná v 17.30
a končí v 9.00 hodin dalšího dne. Neváhejte s přihlašováním,
jelikož máme omezený počet míst.
Těší se na vás Klárka,
Hanka a Gábina
(Cena Dýňování je 70 Kč
a cena za Nocování je
250 Kč.)

MUMRAJ

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč/3–4 výrobky
Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,
nový školní rok se rozjel a s ním i mnoho
aktivit, které pro vás tvoříme. Díky akcím
Rodina spolu nebo Cyklovýlet za pokladem
pro táty a děti si můžete užít příjemný čas
jako rodina. Nebo si ulovte místo na seminářích, které do vašich domovů přinesou více
pohody a klidu.
Přejeme mnoho úsměvů a radosti.

RODINA SPOLU ANEB SOBOTA
S MONTESSORI*
23. 10. 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

Hana Holá a Barbora Zálohová,
vedení Mumraje, z. s.

PODZIMNÍ BURZA
DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO
OBLEČENÍ
Prodej:
8. 10. od 9.00 do 12.00,
od 15.00 do 18.00
9. 10. od 9.00 do 12.00
• oblečení a boty pro těhotné a děti
• velikosti 48–176
Příjem oblečení do prodeje:
7. 10. od 9.00 do 12.00
8. 10. od 9.00 do 12.00 a od 17.00 do 20.00
Oblečení max. 30 ks a obuv max. 3 ks.
Výzva: Darujte a podpořte.
Nebaví vás připravovat věci na burzu
a čas, který ušetříte, chcete využít jinak?
Rádi pomáháte? Darujte vaše oblečení,
podpořte tím Mumraj. Věci na podporu
můžete nosit po–pá od 8.00 do 13.00
hod. + út od 15.00 do 18.00.
AKCE PRO CELOU RODINU
TÁTOVÉ A DĚTI SPOLU
NA KOLE ZA POKLADEM*
10. 10. od 10.00 do 16.00
Okolí Horních Počernic je jako stvořené
pro výlety na kolech. Vyrazte proto
s námi na cestu za pokladem. Trasa je
dlouhá cca 15 km. Objevíme nová místa
a výlet zakončíme společným piknikem
u rybníku Eliška. Vhodné pro děti 2–8 let.
Cena za rodinu: 350 Kč
OTISKY DO KERAMICKÉ HLÍNY
12. 10. od 18.00 do 19.30
Děti rostou jako z vody. Vzpomenete si
ještě za pár let, jak malé ruce a nožičky
měly? S keramickým otiskem od nás
určitě ano.

tokrát pro zaměstnané otce. Pomůže vám
rozumně kombinovat práci, rodinu i svoje
osobní potřeby.
Lektor: Lukáš Talpa
Dotovaná cena: 100 Kč
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
•L
 étající jóga pro dospělé s hlídáním
dětí – čt 8.45–9.45
• Parkour pro děti 10+ let – čt 16.00–16.55
•P
 arkour pro děti 7–9 let – čt 17.00–
17.55 nově přidaný
• Školička pro děti od 2 let – pá 8.00–12.00
OSLAVTE TO U NÁS

foto: archiv Mumraje
LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY
pro děti i dospělé
15. 10. od 17.00 do 19.30
16. 10. od 9.30 do 12.00
Díky unikátní pomůcce, závěsné síti,
zažijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu
při cvičení, dávku adrenalinu i relaxu.
Lektorky: D. Križeková, I. Větrovská
Cena: 180 Kč děti, 220 Kč dospělí
SEMINÁŘE
PTÁČKOVI V MUMRAJI*
2. 10. od 10.00 do 17.00
Poprvé se u nás představí sourozenci
Martina a Josef. Oba jsou několikanásobnými mistry světa v bojových sportech.
Vyberte si workshop:
Šikana do klece od 10.00 do 13.00
(pro děti 10–13 let)
Sebeobrana od 14.00 do 17.00
(pro ženy a dívky od 14 let)

Máte malý byt? Oslavy doma už vám
nestačí? Využijte prostor Mumraje pro
oslavu narozenin svých dětí, pro setkání
a srazy. K dispozici máte: 2 herny (herna
s hračkami a skluzavkou, herna na pohybové hry), vybavenou kuchyňku, klubovnu, šatnu a WC pro děti i dospělé.
Kdy můžete slavit: pátek 15.00–18.00
a víkendy
Kolik zaplatíte: 1 200 Kč/3 hodiny, každá
další hodina 100 Kč (cena se skládá z rezervačního poplatku 200 Kč a doplatku
1 000 Kč na místě)
Domluvte si termín u Hanky: 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz
PŘIPRAVUJEME
Burza hraček a potřeb pro děti –
listopad
Mikuláš pro nejmenší – prosinec
Mikuláš domů – prosinec
Velký maškarní bál pro děti – únor
Zimní ples pro dospělé – únor
Jarní bazar oblečení, hraček
a sportovních potřeb – březen
Pohádkový les – červen
Letní příměstský tábor – srpen

Lektoři: Martina a Josef Ptáčkovi
Dotovaná cena: 100 Kč/workshop
JAK CHRÁNIT SVÉ DÍTĚ V ONLINE
PROSTŘEDÍ*
13. 10. od 18.00 do 21.00
Spojili jsme síly ze dvou oborů (psychologiea IT) a připravili pro vás seminář,
po kterém budete odcházet klidnější
a vybavení nápady, jak ochránit své děti
v tomto spletitém světě.
Lektoři: Michaela Šorfová a Václav Moravec
Dotovaná cena: 100 Kč
TÁTA NA ROZTRHÁNÍ*
25. 10. od 18.30 do 21.30
Připravili jsme další workshop a to ten-

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

HASIČI POMÁHALI

Během léta jsme několikrát zasahovali v parku
Houslový klíč, kde jsme odčerpávali vodu z travnaté
plochy, kde se při deštích tvoří velká laguna. Stejně
tak jsme pomáhali odčerpávat vodu z přilehlých
zahrad a sklepů.
Chybějící technika nám však velmi komplikuje naši práci, kterou pro
Horní Počernice chceme vykonávat a tak jsme velmi vděční dárcům,
díky nimž jsme mohli zakoupit techniku, s níž budeme lépe pomáhat
tam, kde je nás potřeba.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat firmě Sundrape, s. r. o.
za finanční podporu na vybavení našeho sboru. Bylo zakoupeno kalové
čerpadlo a rozdělovač. Také děkujeme Břetislavu Kristovi za elektrocentrálu, kterou daroval sboru a tak nám také přispěl do rozšíření naší
výzbroje.
Sbor dobrovolných hasičů Praha - Chvaly

OPĚT NA VÁS ČEKÁ

KATČIN CHARITATIVNÍ

BLEŠÁK

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Ve čtvrtek 21. října 2021 od 8 do 17 hodin si můžete
v klubovně Divizny, Náchodská 382/171 vylepšit
šatník i náladu. Je to na Husitské faře přímo proti
Divadlu Horní Počernice.
HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Věci lze předat po domluvě
s Katkou Mrázovou – tel.: 604 828 805.
Těšíme se na vás!

HUSITSKÁ DIAKONIE

INZERCE

Naše společnost působí již téměř 30 let v oblasti prodeje, servisu
a výroby pracovních plošin v ČR.
STÁLE HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY NA POZICI:
SERVISNÍ TECHNIK

CO NABÍZÍME:

Náplň práce:
 opravy a servis pracovních plošin v servisní hale
společnosti nebo u zákazníků

 práci v Horních Počernicích,
v silné české společnosti,
v moderně vybaveném prostředí
 zázemí mezinárodní servisní
a prodejní organizace
 možnost uplatnění technických
znalostí a nápadů
 dlouhodobou perspektivu a odborný růst
 nadstandardní platové podmínky
 roční bonusy, prémie
a zaměstnanecké beneﬁty
 jeden týden dovolené navíc

Co požadujeme:
 odborné vyučení/SŠ vzdělání technického směru
(např. slaboproud, silnoproud, strojní, hydraulika)
 zkušenosti s opravou strojů, technické znalosti
 ochotu učit se nové věci, pracovat samostatně nebo v týmu

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
Náplň práce:
 zámečnické nebo svářečské práce při výrobě nástaveb
pracovních plošin na podvozky automobilů
Co požadujeme:
 vyučení v oboru
 samostatnost, ﬂexibilitu, ochotu učit se nové věci
 zkušenosti vítány

V případě zájmu zasílejte své životopisy na
e-mail: marek.tomasek@rothlehner.cz
nebo volejte na telefonní číslo: 602 289 300

ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | Mezi úvozy 2512/2a | 193 00 Praha - Horní Počernice | www.rothlehner.cz
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE PRO DĚTI

V polovině září se ve sportovním areálu FZŠ Chodovická
uskutečnila akce Počernice v pohybu. Odpoledne nabité
sportem a zábavou. Místní spolky připravily pro děti
soutěžní stanoviště, například kickbox, opičí dráhu, jízdu
zručnosti, atletiku. Nechybělo tolik oblíbené malování
na obličej, trénink první pomoci, nafukovací atrakce, aj.
Všechny zúčastněné čekalo překvapení, kdy
starosta Petr Měšťan společně s radním
Jaroslavem Kočím ml. a pány Vlastimilem
Pečínkou a Radkem Hruškou slavnostně
otevřeli a představili radar, který při běhu
změří rychlost a ukáže, jako které zvíře
běžíte. Děti si novinku hned vyzkoušely.
Pobavilo je, že běží například jako bažant,
včela, mamba, prase aj. Jsme tak jediný
sportovní areál v republice, který se může
radarem pyšnit. Velké poděkování patří
oběma zmíněným pánům. Vlastimil Pečínka je technickým ředitelem ve společnosti

Seznam.cz, která radar naší městské části
darovala a pan Hruška jednatelem ve společnosti Hruška Building Group, s. r. o.,
která zdarma provedla ukotvení do země.
Dále se letošního ročníku zúčastnili Hasiči Chvaly, kteří měli pro děti připraveno
několik aktivit a jsme velmi rádi, že přijali
naše pozvání. Další ročník je za námi,
účast byla hojná a všem, kteří se na akci
podíleli, patří velké poděkování. Díky
a za rok se budeme opět těšit.
Veronika Jáně, referent sportu

VESELÉ
POČERNICKÉ
CHODNÍKY
Možná už jste si všimli, že ulice Horních
Počernic zdobí barevné malůvky
na chodnících.
S nápadem přišla paní Hanka Štěpánková, která v rámci Participativního rozpočtu 2020 projekt přihlásila a obsadila druhé
místo. Její nápad se nám velmi líbil, a proto jsme se rozhodli
aktivitu zrealizovat.
Hry na chodníku rozvíjejí hrubou motoriku dětí, podporují
fantazii, kreativitu, jsou naučné.
Namalováno je 13 barevných obrázků. Vznikl například tolik
oblíbený skákací panák, opičí dráha, poznávání listů a další.
Za zmínku stojí také závodní dráha, kterou vymyslel radní
Jaroslav Kočí, ml. společně s místním umělcem Moustachem.
Dráha vznikla v prostoru mezi ulicemi Pavlišovská a Ruprechtická na nevyužívaném betonovém hřišti. Projet se zde mohou
děti na kolech, odrážedlech, koloběžkách, bruslích, ale také
s auty na dálková ovládání.
Věříme, že se hry budou líbit a vykouzlí dětem úsměv na tváři.
Veronika Jáně, Zdravá městská část
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HISTORIE

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 150
Co ještě bylo zaznamenáno,
perličky
Zaznamenána byla také příhoda o podruhovi, který okradl zloděje. K panu
proboštu Benediktovi se dostal ve druhé
polovině května 1607 jakýsi Vlach (Ital)
jménem Bartoloměj de Bello a prosil jej
o pomoc stíhání zloděje, který mu 300
kop grošů z truhlice ukradl a o kterém
zjistil, že do Počernic utekl a tam hodoval.
Pan probošt napsal proto počernickému
rychtáři list, ve kterém jej žádal o prošetření popsaného Vlachova sdělení s poučením, jak má postupovat a uložením
rychlého vyšetření a podání informace
o výsledku. Dne 19. května se do Koleje
dostavil rychtář Jiří Braun s konšelem
Adamem Housenkou a sdělili panu proboštovi, že před týdnem v krčmě nějaký
mládenec nemálo peněz utratil, zdvořile
sobě počínal, penězi plýtval a za pomocníka podruha si zjednal. Když pak mladík
v noci usnul, podruh ten mu část peněz
ukradl a na zahradě Housenkově je zakopal. Mládenec, když ráno vstal a zjistil, že
byl okraden, dal podruha do klády co zloděje vsadit a sám odešel do Prahy s tím,
že se brzy vrátí, ale již nepřišel.
Rychtář se podruha dotazoval, kam
schoval peníze, ten však vše zapíral a teprve pod hrozbou práva útrpného, pokud
se nepřizná, ukázal, kam peníze v Housenkově zahradě zakopal. Nalezené peníze
byly složeny na právo u rychtáře. Na to
pan probošt dal zavolat Vlacha Bartoloměje, který řekl, že takový mládenec u něj
čtyři týdny bydlel, a to až do doby, než
zámek truhlice urazil, aby pobral peníze, a to v tolarech, půltolarech a groších
českých a zmizel. Uvedl, že mezi mincemi
byly také mince „rohaté“(rohatou byla

označována mince, jejíž kulatý obvod byl
znetvořen odkrojením a zmenšena tak
váha mince ulité ze stříbra). Na dotaz,
jaké šaty mladík nosil, Vlach uvedl, že
nosil kožené s kolečky. Rychtář na to
potvrdil, že mezi nalezenými mincemi se
i takové rohaté neboli obřezané nacházejí
a že mladík měl kožené šaty.
Po poradě s děkanem Šimonem Skálou
a dalšími Mistry pan probošt nařídil
rychtáři nalezené a uložené peníze přivézt
Vlachovi, aby dal soupis ukradených peněz. Po porovnání nalezených přivezených
peněz se seznamem předloženým Vlachem
byly peníze v počtu 26 tolarů, 15 půltolarů a 82 kop a 26 krejcarů vráceny panem
proboštem Vlachovi po odečtení 25 krejcarů nálezného. Mladík s částí kořisti sice
zmizel, ale případ byl uzavřen.
V kolejních záznamech jsou také zapsány
svízele se Šimonem Krejzou. Tak například záznam z 10. listopadu 1607 uvádí,
že toho dne úředník od svatého Michala
na Novém Městě pražském, ke kterému
Svépravice náležely, předstoupil před
pány Mistry Koleje Karlovy se stížností,
kterou prokurátor Václav Mikuláš Magrle
ze Sobíšku za rychtáře Řehoře Kochana
ze Svépravic podal na Šimona Krejzu.
Ten rychtáře na poctivosti zhaněl tím,
že v krčmě dolnopočernické Kochanově dceři veřejně řekl, že má otce „rasa“.
Tím poctivosti rychtáře uškodil a on
žádá proto Krejzovo potrestání. Pozvaný
Krejza pánům Mistrům vinu svou popíral
a sváděl vinu na Kochanovu dceru, která
jemu nejdříve do zlodějů a lotrů nadala,
což mu jistě někteří z přítomných v krčmě
dosvědčí.
Po vyslechnutí Kochanovy dcery
a dalším jednání páni Mistři rozhodli,
že příčina pře bylo hanění za hanění,
a proto děkan Šimon Skála obě strany
napomenul, aby se mezi sebou pokojně
usebraly a sousedsky srovnaly a pánům
ani sobě zbytečné zaneprázdnění nyní ani
v budoucnu pod pokutou pěti kop grošů
českých již nečinily.
Smír však neměl dlouhé trvání. Již
14. ledna 1608 opět prokurátor Magrle
vedl novou stížnost na Krejzu, že veřejně
prohlašoval, že rychtář Kochan není hoden mezi poctivými lidmi pobývat. Páni
Mistři před svoláním jednání si vyžádali
svědectví ze vsí a na žádost obou stran pře
rozeslali další listy jimi vybraným osobám
s prosbou o vydání svědectví o příslušném účastníku pře. Dne 8. března 1608
se před kolejními Mistry konalo jednání, kde po přečtení listů s vyžádaným
svědectvím byli slyšeni i přítomní svědci
obou stran. Závěrem jednání byl stanoven den rozsudku na 22. března. Toho
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dne po poradě pánů Mistrů s úředníky
od svatého Michala bylo rozhodnuto,
že vznikly oboustranně škody, avšak že
Krejza není Kochanovi dle práva ničím
povinen. Protože však Šimon Krejza,
ač znal den a hodinu tohoto jednání, se
včas nedostavil, a když byl přiveden, byl
ožralý k posměchu své vrchnosti, byl
za to dán do šatlavního vězení na Starém
Městě pražském a pod hrozbou vyhnání
z panských gruntů mu bylo zakázáno
chodit do cizopanských krčem a sudy piva
do gruntu brát. Současně mu bylo uloženo zaplatit pokutu pět kop českých grošů
za neplnění rozhodnutí minulé pře.
K neopominutelné oblasti života lidí v té
době patřila správa duchovní. V dochovaných dokumentech k této zprávě v našich
původních obcích bylo například také
zaznamenáno, že vsi Horní Počernice
a Čertousy od pradávna náležely k faře
Svémyslické, děkanství Brandýského. Pod
toto děkanství už v roce 1352 patřily fary
Vyšehořovice, Nehvizdy, Mochov, Jirny,
Dolní Počernice (kam patřily obec Chvaly
a Svépravice), Lítožnice, Hloubětín, Kyje,
Vinoř, Cvrčovice a Svémyslice. V dalších
časech se počet far děkanátu různě měnil.
Ubyly například Dolní Počernice a Vinoř a přibyly obce Zeleneč, část Radonic
a dvůr Dehtáry.
Po třicetileté válce v roce 1651 mělo záduší kostela svatého Michala ve Svémyslicích
mimo uvedená místa také samostatně
uveden Grunt Sichrov s krčmou. V letech
1654, 1659 a 1662, kdy ve Svémyslicích
nebyl farář, byly křty prováděny na faře
svatého Jindřicha v Praze. Když roku 1699
byl do Jiren dosazen administrátor chrámu svatého Petra a Pavla, byly duchovní
úkony pro Horní Počernice a Čertousy
prováděny v Jirnech, i když stále náležely
k faře Svémyslické. Od roku 1711 po vybudování Jezuity kaple na Chvalech tam
přišla duchovní správa Chval a Svépravic
od Dolních Počernic.
Pražský arcibiskup Antonín Petr
Příchovský na podanou žádost povolil dne 23. 3. 1778 přivtělení Horních
Počernic a Čertous z fary Svémyslické
od Jiren k administraci do kostela svaté
Ludmily na Chvalech, kde administrátorem po zrušení Jezuitského řádu byl
páter Josef Jan Pánek. Přičiněním tohoto
kněze obec Chvaly spolu se Svépravicemi
25. listopadu 1777 vysvěcením otevřela vlastní hřbitov. Jako zvláštnost při
změnách v duchovní správě zůstalo to, že
krčma Sichrovka, patřící tehdy do panství Uhříněvského, nadále náležela k faře
Svémyslické.
Ing. Hubert Antes,
kronikář

SOUDNIČKY

PO ČER NIC KÉ
SO UD NIČ KY
Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.
VINAŘSKÁ AFÉRA

Náš příběh se stal v roce 1924 a týkal se
firmy „Vinné sklepy Reiseman a Bondy" na tehdejší Masarykově třídě, nyní
Náchodské ulici. Vinné sklepy se nacházely v místech, kde nyní je přibližně
pekárna Staročeská. Byly založeny v roce
1914 společníky Deziderem Reismanem
a Rudolfem Bondy. Byl to poměrně
solidní a na tu dobu dost velký podnik.
Pracovalo v něm 25 dělníků a 5 úředníků.
Měl solidní strojní vybavení na lahvování
vína a několik nákladních automobilů.
Firma zásobovala mnoho pražských hotelů a restaurací a byla známá i v blízkém
okolí hlavního města. Firmu vedl a řídil
majiteli ustanovený ředitel pan Václav
Dušek. Ve vedení byla ještě hlavní účetní
paní Ludmila Hlásná. A právě u této
paní náš příběh začal.
Paní Ludmila si odjela
v létě roku 1924 odpočinout do vyhlášeného
pražského letoviska Dobřichovice. A protože byla
vdova, a to ještě poměrně
zachovalá, tak pomýšlela
i na to, že by zde mohla
najít možná i nového muže
pro společný život. Ubytovala
se ve známém hotelu „Stejskal" a započala svůj třítýdenní
pobyt. Měla poměrně štěstí,
protože hned druhý den večer se
ve vinárně hotelu seznámila se sympatickým mužem, kterému ani ona nebyla nijak lhostejná a vše se začalo vyvíjet
podle jejich představ. Již po třech dnech si
dovolil její nový nápadník po příjemném
nedělním večeru pozvat ji k sobě do pokoje, kde si oba představovali vášnivě prožitou noc. Paní Ludmila však byla dáma
dobré pověsti a nehodlala se v hotelu
vystavit nějakým kompromitujícím poznámkám. Proto se se svým nápadníkem
oficiálně rozloučila v baru hotelu s tím,
že se jde ještě před spánkem trochu projít
na terasu. On odešel do svého pokoje,
zatímco ona odešla sice na terasu, ale
po schodech sešla před hotel, který obešla
a došla k zadnímu vchodu do hotelu, kde
byl i vchod pro zásobování. A tam se najednou, ještě než k zadnímu vchodu došla,

zarazila, protože u vchodu pro zásobování
stálo nákladní auto firmy „Vinné sklepy Riesman a Bondy" s řidičem panem
Jiřím Bendou. Chvilku postála tak, aby
jí řidič ani zaměstnanec hotelu neviděli
a sledovala, jak vykládají bedýnky s vínem
do skladu hotelu. Byla velice překvapená
a nedovedla si vysvětlit, co dělá automobil
firmy, kde pracuje, v neděli pozdě večer
v hotelu, který dle jejích vědomostí nebyl
zákazníkem firmy, kde pracovala. Byla
z toho tak rozrušená, že se nepozorovaně
vrátila přes terasu do haly hotelu a rychle
odešla do svého pokoje. Z příjemné noci
již nebylo nic. Svému novému příteli se
druhý den omluvila s tím, že to v dalších
dnech jistě napraví. Tak se zřejmě i stalo,
protože ji poté navštěvoval i v Počernicích. Než však odjela domů, tak pod
záminkou, že jí velice chutná víno,
které pocházelo z počernických
sklepů, přesvědčila majitele
hotelu, aby jí prozradil
dodavatele a ukázal doklady s cenou za nákup,
protože i ona je majitelkou restaurace a ráda by
víno nakoupila. Zjistila,
že doklad o dodávce vína
do hotelu „Stejskal" žádný
neexistuje a víno bylo uhrazeno hotově. Pan ředitel jí dal
pouze spojení na pana Duška,
u kterého víno objednával.
Po třech týdnech pobytu a přemýšlení, jak s tímto zjištěním dále
naloží, se vrátila domů a do firmy.
Bylo jí jasné, že o tom, co viděla a zjistila, nemůže mluvit s ředitelem Duškem,
ani s nikým ze spolupracovníků, protože
někdo z nich mohl o těchto transakcích
vědět. Současně si ověřila, že mezi založenými oficiálními písemnostmi zákazníků
se hotel „Stejskal" nenachází. Rozhodla se
proto navštívit jednoho z majitelů, který
žil v Praze na Žižkově, pana Bondyho,
a informovat jej o všem, co zjistila. Pan
Bondy ji vyslechl a zavolal svého právníka,
kterému také vše vylíčila. A tady se náš
příběh pomalu blíží ke svému konci.
Pan Bondy provedl ve firmě důkladnou
revizi a inventuru a kupodivu bylo zjištěno, že ve skladech se nachází o několik
set lahví vína více než bylo v evidenci.

Výslechem řidiče Bendy bylo zjištěno, že
tento dovážel víno vždy v neděli i k jiným zákazníkům, kteří nebyli evidováni
v oficiální evidenci firmy. Pak už bylo
téměř jasné, že za vším bude pan ředitel
Dušek. Pro něho si přijeli soudní úředníci s policií následující den ráno, těsně
před tím, než stačil zmizet. Měl sbalená
zavazadla a u sebe lístek do vídeňského
rychlíku na desátou hodinu dopoledne.
Při následujícím výslechu v soudní budově
v Karlíně vše přiznal a také popsal nejen
způsob, jak okrádal majitele, ale předal
i poměrně přesnou evidenci svých soukromých obchodů. Z toho také vyplynulo,
proč bylo při inventuře ve skladech více
vína, než mělo být. Pan ředitel měl dohodu se dvěma největšími dodavateli vína
z jižní Moravy, že oficiální doklady o dodávce vína budou vždy na menší množství,
než bylo dodáno, ale celková cena dodávky
bude odpovídat celému dodanému množství. Při tak velkých objemech dodávek
to nepředstavovalo nijak pozoruhodné
navýšení ceny za lahev, které by vzbudilo
pozornost. Takto získané víno pak dodával několika zákazníkům a inkasoval peníze do své kapsy. Proto v době inventury
bylo ve skladech navíc víno, které ještě
nebylo dodáno zákazníkům pana Duška.
Řidič Benda o ničem nevěděl. Plnil pouze
příkaz ředitele, který mu vždy v neděli otevřel sklad a předal víno s tím, že
zákazník platí hotově v rámci dlouhodobé
objednávky a je přítomen pouze v neděli.
Doklad se mu pak prý posílá poštou.
Pana Duška odsoudil Okresní soud
v Karlíně ke dvěma letům vězení za zpronevěru a k peněžité náhradě 26 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že pan Dušek byl
počernický občan a měl zde i vážnou
známost, rozkřikla se tato událost velice
rychle. Hodně Počerňáků nemělo úplně
čisté svědomí, protože víno se po několika
lahvích vždy ze sklepů ztrácelo a Dušek
platil za oblíbeného parťáka a souseda.
Dokonce o této aféře jednalo i zastupitelstvo, protože pan Dušek měl v úmyslu
do zastupitelstva kandidovat. Po odpykání
trestu se Dušek již do Horních Počernic
nevrátil a dle nepotvrzených zpráv se odstěhoval na jižní Moravu za vínem, které
měl rád.
Jan Brunner
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CÍRKEV

NECH TO BÝT
A je to! Už s tím člověkem nikdy nechci mluvit. Skončila jsem, tolik
mi ublížil/a. Nedokážu odpustit, co mi udělali. Domnívám se, že
každý z nás tohle někdy pocítil a taková slova vyslovil. Kamarádka,
manžel nebo manželka nebo někdo z příbuzných udělali něco, co
nemůžeme jen tak nechat být. Vnímáme, že to, co udělali, narušilo
vzájemnou důvěru a nedá se odpustit. Tolik se bojíme, že když řekneme, že odpouštíme, znamená to, že tím říkáme, že je v pořádku,
co nám udělali.
Během několika let jsem neviděla nic ničivějšího, doslova srdce
rvoucího a tak rozdělujícího jako je právě neodpuštění. Viděla jsem,
jak to dokáže rozdělit rodiny, přátele a manželství. Tím, že vztahy
nebyly v daný čas obnoveny, viděla jsem ke konci života tolik lítosti.
Každý z nás potřebuje odpuštění. My všichni potřebujeme odpouštět. Je tak důležité, že sám Ježíš učil své následovníky modlit se
k Nebeskému Otci „Odpusť nám ty špatné věci, které jsme udělali,
stejně tak i my odpouštíme špatné věci těm, kteří je způsobili nám.
Někdy je potřeba, abychom my požádali o odpuštění toho, komu
jsme ublížili.
Je mi to líto! Jedná se pouze o tři slova, ale jsou to jedny z nejléčivějších slov, která můžete někomu říct! Také to chrání naše srdce,
aby nezhořklo, neochladlo a nezatrpklo. Bůh nám daroval tolik
milosrdenství a milosti, ale jak rychle zapomínáme, jak moc nám
bylo odpuštěno.
Je mi to líto - znamená to uzdravení pro naše vztahy a nový začátek, abychom položili lepší základy.
Někdy je potřeba udělat ten krok a nabídnout odpuštění někomu,
kdo nám udělal něco špatného.
Odpouštím ti! Jen tři slova, ale jedny z nejvíce osvobozujících slov,
která někomu můžete říct. Osvobozuje to duši a způsobuje tak nový
začátek.
Předtím, než vyzkoušíte vše ostatní, najděte sílu a pokoru vyslovit
tato slova přímo z vašeho srdce.
Nech to být!			

DOPISY ČTENÁŘŮ

DOPI SY
ČTENÁŘŮ
Nezištná pomoc,
která zahřeje
V červnu 2012 se v HPZ objevila výzva
ke sběru víček pro neznámou a nemocnou holčičku z Holešova. Bylo jí 5 let,
většinu času trávila v nemocnici a měla
před sebou tak už jen krátký život.
Michalk a Láníko vá se narodila v roce
2007 jako zdravé dítě. Ve 2 letech ji
byla zjištěna genetická neléčitelná
nemoc s dožitím 2-4 roky po stanovení
diagnózy. V Holešově měli v té době už
zkušenost se sběrem víček. Na interne-

Ulrike Lillard, Life Church

tu se objevila výzva „Víčka mně můžou
pomoci“. Skvělí lidé rozšířili tuto zprávu
a pomohli s organizací svozu. Velké
sběrné místo bylo také u nás v Horních
Počernic ích. Sbírka v Holešově byla vždy
stanovena na 1 rok. Shromáždilo se velké
množství a za získané peníze se mohly
nakoupit pomůcky a Michalka mohla žít
doma.
Když jsem se dozvěděla, že Michalka
zemřela letos 26. srpna, byla jsem pyšná
na naše děti i ostatní obyvatele, že jsme
nemalým dílem tomu všemu napomohli. Díky nezištné pomoci mnoha lidí
i organizací dostala Michalka 9 let navíc
a v milující rodině.
Koho by zajímalo více, může si
na internetu zadat „Michalk a Láníková “
a najde tam jak rozhovor s rodiči, tak
další informace.
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Marie Herianová, babička

Z DOPISŮ BÁSNIČKY
se uvádí, že k tomu došlo
z důvodu politického
a náboženského konání.
Kdo byla svatá Ludmila?
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Kdo byla svatá Ludmila

POČERNICKÉ VELETRHY

Finančně podpořeno z projektu MAP II vzdělávání MČ Praha
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ŠKOLY

Konec školního roku
měl nejen v SOŠ
pro administrativu
EU téměř tradiční
konec a jen pečlivý
pozorovatel by
vnímal drobné
odchylky.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

KONCE A ZAČÁTKY
Navzdory předchozím měsícům stráveným
na distanční výuce se žáci čtvrtých ročníků
s podporou všech vyučujících výborně
připravili na praktické i ústní maturitní
zkoušky, skvěle zvládli didaktické testy,
a tak jsme byli v červnu svědky slavnostního ceremoniálu. Absolventi převzali
svá maturitní vysvědčení na Chvalské
tvrzi a z množství červených desek bylo již
na první pohled zřejmé, kolik z nich zvládlo
maturitu s vyznamenáním. Všem našim
absolventům ještě jednou blahopřejeme
a do dalšího života přejeme hodně úspěchů.
Konec školního roku je vždy spojen také
se závěrečným teambuildingem pracovníků školy. Stejně jako loni, i letos jsme
vyjeli do Přerova nad Labem. Ti sportovně založení sedli na kola, někteří využili
kombinaci vlaku a pěší chůze, ostatní se
přepravili auty. Všichni společně jsme si
pak užili zasloužené pohodové odpoledne

a v příjemném prostředí se rozloučili před
nadcházejícími prázdninami.
Prázdniny pak utekly jako voda a s příchodem září vstoupily poprvé do své nové
školy více než dvě stovky prváků. První
tři dny strávili ve školních lavicích, ale
v pondělí 6. září vyjeli stejně jako jejich
předchůdci na adaptační kurz do Žihle.
I tentokrát bylo pět dnů naplněno poznávacími aktivitami, strategickými, týmovými i individuálními hrami, ale také
setkáními s psychologem, metodičkami
prevence, výchovnou a kariérní poradkyní
a především s ředitelem školy. Noví žáci tak
měli jedinečnou možnost seznámit se blíže
se svými spolužáky i s pedagogy, navíc
za úžasného počasí. Z minulosti víme, jak
důležité pro fungování třídních kolektivů
tyto pobyty jsou, a tak věříme, že i ten
letošní opět přispěl k dobrému klimatu
v jednotlivých třídách, a tím i v celé škole.

MŠ SPOJENCŮ

PRVNÍHO ZÁŘÍ –
NAŠE ŠKOLA ZÁŘÍ
Krásné počasí a skvělá nálada charakterizovaly
letošní vstup ZŠ Spojenců do nového školního roku.
Vždyť byl také důvod k radosti. Celá budova prošla
významnou proměnou.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

Ani o prázdninách však škola nezela
prázdnotou. Naplnili ji řemeslníci, kteří
ji opět zvelebili a zmodernizovali. Změny
jsou vidět na první pohled, vzniklo totiž
pět nových jazykových učeben, ale některé
z nich jsou neviditelné. Významně byla
posílena wi-fi, a tak bude možné, abychom
prvky distanční výuky přenesli i do té
běžné a mnohem více například využívali
tablety či mobilní telefony. Věříme, že
letošní školní rok strávíme společně.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ
Po roce náročném jak vnitřní přestavbou,
tak distančním režimem, jsme s nadšením
přivítali tváří v tvář všechny naše žáky. Bylo
krásné slyšet, že se do školy těšily dokonce
i starší děti. Vždyť v loňském roce poznaly,
že život bez školy není tak úžasný, jak by si
možná dříve myslely. O to víc si budou moci
letos užít jak nové prostory školy s moderními učebnami k výuce i k odpočinku, tak
krásné chodby, které jsou nově vymalované
a ozdobené moderními dřevěnými dekoracemi.
Ovšem také vnější omítka zvedne dětem
náladu. Žáci se mohou zadívat na veselé smajlíky na přední fasádě, které většina z nich
miluje. Je také možné postavit se ke krásným
křídlům a alespoň na chvilku se proměnit
v motýla, barevného anděla nebo třeba mohutného orla. A kdyby náhodou při návštěvě
školy nevyšlo počasí, mohou se alespoň
na chvilku schovat pod deštník. Ostatně
počasí může být proměnlivé jakkoliv. Hlavně
aby běžný školní režim byl v tomto roce
příznivý a stálý.
Učitelky ZŠ Spojenců

ŠKOLY

HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Máme za sebou rok a půl
času plného omezení.
Víme, že se ještě nějakou
dobu budeme potýkat se
zvýšenými protiepidemickými
opatřeními. Snad všichni
máme jedno velké přání chodit normálně do školy,
učit se naživo, spolu nabývat
vědomosti, spolu bádat, spolu
se smát, spolu se zamýšlet.

ZŠ RATIBOŘICKÁ

Přání má být vysloveno. A o to jsme se
pokusili. Na nejrůznějších místech školy
vyrostly čtyřlístky pro štěstí. Vyslovená (vlastně napsaná) přání jsou opravdu
různorodá. Asi nejčastější je „aby už covid
skončil". Další jsou spíše osobní, týkají se
výsledků ve škole nebo kamarádů. Ve vyšších ročnících se v nich často objevují
termíny „přijímací zkoušky" a „střední škola". Některá přání jsou spíše vzpomínkou
na blízké, kteří tu s námi už nejsou.
Ne všechna přání jsou reálná, ale ke splnění většiny z nich můžeme velkou měrou
přispět - žáci i učitelé a rodiče. Snad nám
čtyřlístky opravdu přinesou štěstí.

RATIBOŘICKÁ
CHYSTÁ VELKOU
OSLAVU

PRVNÍ
ŠKOLNÍ DEN
Ve středu 1. září se škola opět zaplnila žáky. S největším napětím očekávali
svůj první školní den ti nejmenší. Přišli v doprovodu rodičů a zvědavě
vyhlíželi svou paní učitelku a nové kamarády. První školní den je důležitým
mezníkem v životě malých človíčků, proto nechybělo ani oficiální přivítání
z úst ředitelky školy Hany Kindlové a zástupce Městské části Praha 20
radního Jindřicha Jukla. Prvňáčci dostali na přivítanou pamětní špendlíky
se včelkou a poprvé vstoupili do úlu, tedy do školy, jako právoplatní žáci.

První říjnový týden bude
na naší škole doslova zvířecí.
Na 4. října totiž připadá
Světový den zvířat. Tuto akci
zahájí vernisáž výstavy „Já
a můj mazlíček“ v přízemí
velké budovy.
Zvířata se pak doslova vetřou téměř
do všech hodin. Čekají nás přednášky,
ale třeba i ukázka práce asistenčních psů.
Po celý týden pak bude probíhat věcná
sbírka pro vybraný útulek. Jsme napjatí
a moc se těšíme, že se o zážitky podělíme
v dalším čísle.
Martina Josefová,
učitelka

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

POZVÁNÍ
NA KONCERTY
KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY
MARTINY MÜLLEROVÉ

čt 14. 10. 2021 od 18.00 hodin v sále
Chvalského zámku
KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY
JANY BOŠKOVÉ

čt 4. 11. v 17.30 hodin v sále
Chvalského zámku

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
V roce 2017 se hornopočernická Základní umělecká škola přidala
k ZUŠkám, kterým magistrát umožnil a finančně zajistil studium pro seniory
hlavního města Prahy.

První skupinu studujících seniorů, stejně tak, jako tu druhou, bohužel zasáhlo
omezení způsobené epidemií viru SARS-CoV-2. První skupina tak bohužel uzavřela
studium bez slavnostní promoce a druhá skupina zahájila studium slavnostní imatrikulací až letos 8. září.
Abychom alespoň trochu zmírnili absenci slavnostního ukončení studia, rozhodli
jsme se uspořádat výstavu prací absolventů výtvarného oboru Akademie umění.
Srdečně zveme všechny bývalé i současné studenty a celou veřejnost na vernisáž
této výstavy, která se koná ve středu 3. listopadu 2021 v 18.00 hodin v hlavní budově
ZUŠ, Ratibořická 1899/30.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ
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ZŠ STOLÍŇSKÁ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
CHVALSKÉHO MUZEA
Září je pro školy vždy ten nejnáročnější měsíc. Vše se
rozbíhá, pomalu si zvykáme na běžný školní režim.
Přesto se nám podařilo uspořádat, již několikráte zrušené, slavnostní otevření Chvalského muzea.
Ve čtvrtek 2. září se skutečně slavnostně
otevřelo, třebaže mnohem komorněji, než
jsme původně předpokládali. Otevření
Chvalského muzea bylo spojeno s vernisáží nástěnných maleb v budovách školy
od Emílie Krajňákové a Annie Urbanové.
Veřejnost měla možnost poprvé zhlédnout nádhernou výzdobu školy i vybavení
a pomůcky, kterým je dnes už více jak sto
let. Od nástěnných obrazů, knih, písanek
až po původní školní lavici s integrovaným stolečkem. Největšímu zájmu se
zcela pochopitelně těšily pomůcky, které
jsou i v dnešní přetechnizované době
stále atraktivní – vycpané modely opic,
jestřába, aligátora, ve formaldehydovém
roztoku uloženého hada, žábu, chameleona a mnoho dalšího. V pozadí pozornosti

nezůstala ani originální sbírka mramorů, kterou v roce 1900 osobně sestavil
a popsal řídící učitel Karel Zima. Není
divu, že máme takové krásné pomůcky,
jelikož naše škola je tady již od roku 1787,
tedy letos 234 let. A to je skutečně velký
závazek. Poděkování patří i kolegyním
a kolegovi, kteří celé muzeum vybudovali.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli si prohlédnout pomůcky, které dnes
tak pokorně obdivujeme. Pokud máte
zájem, ozvěte se, rádi vám naše muzeum
ukážeme. Byla by škoda tu nádheru dávných časů nechat jen pro ozdobu muzea.
A navíc - příští rok budeme slavit malé
kulatiny, tak vás srdečně zveme.

PODĚKOVÁNÍ
MČ PRAHA 20
Chtěli bychom touto cesto poděkovat
MČ Praha 20, resp. panu Vojtěchu
Šimáčkovi a vůbec všem zapojeným
zaměstnancům Odboru místního
hospodářství za nádhernou úpravu naší
skalky. Po mnoha letech se podařilo
u školy udělat skalku, kterou si všichni
kolemjdoucí pečlivě prohlížejí a mnozí
si květy vysazených rostlin fotografují.
Z dříve spíše nevzhledného místa se
stalo místo, kam se každý rád podívá.
Moc děkujeme.
Učitelé a žáci ze ZŠ Stoliňská

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

FZŠ CHODOVICKÁ

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ADAPTAČNÍ KURZ

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

FZŠ Chodovická otevřela náruč svým
žákům hned 1. září a slavnostně přivítala
nové prvňáčky. Po loňském náročném
školním roce jsme se všichni opět rádi
sešli, byť s rouškami na obličeji. Po pečlivém prověření znalostí dětem plánujeme
podporu a doučování, pokusíme se vše
dohnat a věříme, že se nám podaří odstranit případné mezery ve vzdělání, které
distanční výukou mohly u některých dětí
vzniknout. Těšíme se na různé naplánované akce – v nejbližších dnech na výstavu sv.
Ludmily na Chvalech, které se postupně
účastní celý druhý stupeň, na ozdravný
pobyt na Šumavě dvou tříd 7. a 8. ročníku,
na kondiční soustředění sportovní 6. B,
sportovní kurz 8. B, návštěvu svíčkárny,
Botanicusu, tematické dny (škola hrou)
a další hezké akce, které pro děti chystáme.

OVOV

Bojový a sportovní duch provázel osm
žáků FZŠ Chodovická po dva zářijové dny
na republikovém finále OVOV v Brně.
Skvělými výkony s mnoha osobními
rekordy jsme v konkurenci 73 škol z celé
republiky obsadili 16. místo. Úžasně si
vedl ve všech deseti disciplínách Dalibor
Slezák a ve své kategorii získal 3. místo. Jeho prázdninová příprava na soutěž
byla obdivuhodná. Dík za reprezentaci
ale patří všem zúčastněným! Mnoho
doprovodných zajímavých akcí, desítky
našich slavných olympijských sportovců,
výborná sportovní atmosféra, individuální medaile a sluníčko. To vše přispělo
k našemu předsevzetí vrátit se opět příští
rok na krásný brněnský stadion.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

tým učitelů FZŠ Chodovická

Hned na začátku nového školního roku
jsme tak jako v minulých letech vyslali
naše nejmladší studenty na seznamovací
kurz. Cílem se staly již poněkolikáté
Střelské Hoštice v jižních Čechách. Areál
nabídl spoustu možností pro seznamovací
hry a v průběhu prosluněného zářijového
týdne si děti vyzkoušely řadu (nejen)
sportovních aktivit, při kterých poznaly
nové spolužáky i své třídní učitelky. Příjemně nastavenou přátelskou atmosféru
nenarušilo ani závěrečné screeningové
testování s několika pozitivními výsledky.
Naši nováčci si tedy bohužel vyzkouší
distanční způsob výuky hned počátkem
školního roku, ale my jsme připraveni
jim s tím maximálně pomoci. Společně
to zvládneme!
Vedení školy

INZERCE

Staň se naším novým kolegou!
Své životopisy, v případě
zájmu, zasílejte na
klara.vosicka@porsche.cz

servisní poradce | automechanik-autotronik | autoklempíř
lakýrník-přípravář autolakovna | pracovník mycí linky

Pro více informací volejte na
tel.: +420 286 001 713

Porsche Inter Auto CZ je 100% dceřiná společnost rakouské firmy Porsche Holding se sídlem v Salzburgu.
V České republice poskytujeme služby pro vozy značek Audi, Seat, Volkswagen a Škoda.
Jsme výhradním dovozcem a prodejcem luxusních vozů značek Porsche, Bentley a Lamborghini.

Všechny volné pozice najdete
na www.porsche-prosek.cz/
kariera.cz
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Pro naši pobočku PORSCHE PRAHA-PROSEK
hledáme nové kolegy na pozice:

TV A INTERNET

95

300
Kč
/měs.

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.

TV PROMO ZDARMA
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JEDNODUCHÁ INSTALACE
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025

www.starnet.cz/akce
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SPORT

S ATLETIKOU
DO NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny i první měsíc nového
Vzhledem k opětovnému omezení organizovaných aktivit během jara jsme
školního roku jsou již za námi
se ani letos neúčastnili veřejných běhů.
a s nimi i naše letní akce pro malé
atlety, které se v tomto roce nesly Naštěstí se uskutečnily alespoň dva závody
v rámci Pražského poháru mladšího
v duchu letních olympijských
žactva. V tomto poháru jsme postoupili
her. První z nich bylo tradiční
jako družstvo do semifinálového kola,
soustředění v areálu kempu
které se uskutečnilo 9. září na pražském
Podskalí na Orlické přehradě,
Strahově. Poprvé jsme se jako družstvo
probojovali i do finále, které se uskutečkde si děti dosyta užily nejen
nilo 20. září ve Vysočanech. Všechny děti
atletění, ale i dalších sportů jako
podaly ve všech kolech výkony na hranici
tenis, stolní tenis, fotbal, základy
svých možností, většina z nich si vyběsoftballu a volejbalu, koupání
hala, vyskákala nebo vyházela svá osobní
a paddleboardů. Poslední týden
maxima. Všichni skvěle naši městskou
prázdnin děti prožily v příměstském část reprezentovali. Doufáme, že v příštáboře, který byl letos opět doplněn tím roce již proběhnou pohárové závody
ve standardním rozsahu a že se budeme
odpoledními specializovanými
moci těchto závodů zúčastňovat ve stále
tréninky pro starší atlety.
větším počtu.

Nově nás můžete sledovat i na Facebooku
atletická přípravka Horní Počernice a Instagramu atletika_horni_pocernice.
Moc děkujeme za zájem dětí i rodičů
o atletiku v Horních Počernicích. Tento
zájem nás těší a motivuje k další práci
s dětmi. Na druhou stranu jsme bohužel
nuceni z kapacitních důvodů další zájemce
odmítat. Rádi proto uvítáme do svého
týmu nové trenérské posily. Předpokladem je kladný vztah k dětem a k atletice;
školení trenérů atletické přípravky zájemcům zajistíme. Více informací na tel.:
602 796 208, Jana Petráňová.
Přejeme všem dětem mnoho úspěchů
v novém školním roce a hlavně si přejeme,
abychom mohli s dětmi absolvovat všechny plánované tréninky i akce.
Za trenérky Klára Hlaváčková

XAVEROVSKÁ MLÁDEŽ
LADILA FORMU

TURNAJOVÉ ÚSPĚCHY
XAVEROVSKÝCH TÝMŮ
Naše týmy ročníku 2011 a ročník 2009 se zúčastnily turnaje
v Kolodějích. Turnaj byl tradičně velmi dobře zorganizovaný,
byla kvalitní účast a naše týmy si vedly výborně. Oba skončily
na stupních vítězů, ročník 2011 skončil na 2. místě a ročník
2009 na 3. místě. Další účast si připsal ročník 2013, který soutěžil na tradičním turnaji ve Staré Boleslavi a obsadil 6. místo.
Všem trenérům děkujeme za vedení svých týmů a hráčům
za úspěšnou reprezentaci klubu a držíme palce do nové sezony.
David Lukeš, šéftrenér mládeže
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

V době letních prázdnin xaverovská mládež nezahálela a vyrazila
na soustředění. Přípravka a mladší žáci na tradiční soustředění
do Horního Bradla, starší žáci poprvé do Heřmanic v Podještědí a mladší dorost svůj tréninkový kemp absolvoval podruhé
v Milevsku. Pouze starší dorost zůstal v Praze a připravoval se
v domácích podmínkách na Xaverově. Trenéři připravili pro svoje
svěřence pestrý tréninkový program. V rámci soustředění sehrály
jednotlivé kategorie i přípravná utkaní. Nejdůležitější bylo, že
trenéři a jejich týmy utužili svoje kolektivy a všichni jsou natěšení
na novou sezonu.
David Lukeš, šéftrenér mládeže
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Počernický

STREET

FOOD

FESTIVAL
Na Chvalské tvrzi

23. 10. 2021 od 10:00 - 18:00 h
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

INZERCE

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
Dne 16. 10. 2021 na Koupališti,
sraz v 7 hodin v klubovně. Loví
se na plavanou, občerstvení
zajištěno. Rádi přivítáme i nové
zájemce o rybaření.

Horní Počernice

50% SLEVA

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

na 2Drive brýlová skla

Pondělí:

08:00 - 17:00

Úterý:

08:00 - 16:00

Středa:

08:00 - 17:00

Čtvrtek:

08:00 - 16:00

Pátek:

08:00 - 15:00

Kaloba
21 tablet

185 Kč
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.

Vitamín D3
80 tablet

Imunoglukan
P4H 60 kapslí

550 Kč

250 Kč
• Ostré vidění ve dne i v noci za každého počasí.
• Potlačení odlesků a oslňujících světel.
• Minimální omezení při výběru obrouček.
Y
SK

PR

UV

Antireflexní vrstva

Hydrofóbní vrstva

Speciální samozabarvení

PA

Kvalitní UV filtr

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

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

*ceny platí do vyprodání zásob

Lékárna

oční optika

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

*!Samozabarvovací vrstva je funkční i v autě!

BRÝLOVÁ SKLA 2DRIVE PRO ŘIDIČE NABÍZÍME VE VŠECH NAŠICH OPTIKÁCH.
*Sleva platí pouze při kompletní zakázce do vyprodání zásob na všech pobočkách OOHP.

info@lekarnalipi.cz

725 537 096
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

Více informací na:
www.ocniklinikahp.cz

WWW.OOHP.CZ
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Hledáme řidiče VZV
a šikovné skladníky

SLAVÍME 5. NAROZENINY!

✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy a přesčasy
✓ sezonní bonus až 25 000 Kč
✓ možnost práce i brigádně

OSLAVTE JE S NÁMI 27.11. NA NAŠÍ
CHARITATIVNÍ AKCI KREATIVNÍHO ČTENÍ.

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

VEŠKERÝ VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN
NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NEZISKOVÉ
ORGANIZACE.

www.littleboat.cz/5let

www.littleboat.cz/5let

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021
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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
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
Kominictví Němec
opravy, čištění, revize. 775 132 921
Hájek – zednictví – malířství.
Kompletní rekonstrukce bytů,
domů, nebytových prostor.
Veškeré zednické, obkladačské,

podlahářské, malířské
a bourací práce. Odvoz suti
zajištěn. Mob.: 777 670 326
Koupím byt či dům v Horních
Počernicích. 604 617 788
Salon pro psy – 4 PSI SPA.
Po telefonické dohodě upravíme
Vašeho pejska – koupel, střih,
trimování. Tel: 732 554 444,
www.4psispa.cz
Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852
Zdoňovská 2992/15

1 100 let
od úmrtí svaté Ludmily
Zveme vás na venkovní výstavu v areálu Chvalské tvrze věnovanou
patronce našeho státu svaté Ludmile, od jejíž smrti uplyne v září
1 100 let. Dozvíte se nejen zajímavosti o životě svaté Ludmily, ale
seznámíte se i s bohatou historii chvalského kostela, který je svaté
Ludmile zasvěcen.
Po celé září a říjen je pro děti připraven k výstavě pracovní list, který
je k vyzvednutí v recepci Chvalského zámku. Pokud ho vyplněný
přinesete na recepci zámku zpět, čeká vás odměna.

Instalatér, topenář, svářeč
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení
M. Trnka, tel: 775 961 432
Restaurace Čertousy přijme
snídaňovou servírku/číšníka
na 5 dní v týdnu (6:00-14:30),
kuchaře/kuchařku
a servírku/číšníka na HPP.
Zájemci, prosím, volejte
na tel. 605 245 545 nebo
zasílejte své životopisy
na provozni@certousy.cz.
Stavební a demoliční práce,
odvoz odpadu od 2 400 Kč.
F. Janeček, tel: 723 023 972
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