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HOR NOPOČE RNICKÝ

LOKALITA
ROBOTNICE

ORGANIZACE
ŠKOLNÍHO ROKU

BICAN CUP
POMOHL NADACI

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK
11. 9.
Tajemná noc na zámku
mezi 18. a 21. hod.
12. 9.
Výroční Svatoludmilská pouť
na Chvalské tvrzi
12. 9.
Sto zvířat - koncert na zámeckém nádvoří
od 19.00 hod.
17. 9., 24. 9. a 1. 10.
Hudební festival u sv. Ludmily
od 20.00 hod.
24. 9. – 3. 10.
Prodloužený Detektivní víkend aneb
pátrej na vlastní pěst!
25. 9. Autobusový den aneb historickým
autobusem až na Chvalský zámek
od 10.00 do 17.00 hod.
do 3. 10.
Dialog - obrazy Pavlíny Gardianové
a skleněné objekty Dalibora Šípka
denně od 9.00 do 18.00 hod.
do 7. 11.
Sv. Josef a sv. Jáchym – sochy barokního
sochaře J. J. Bendla na Chvalském zámku
denně od 9.00 do 18.00 hod.
do 21. 11.
Pohádková země Vítězslavy Klimtové
denně od 9.00 do 18.00 hod.
DIVADLO
2. 9.
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
od 19.30 hod.
4. 9.
Králíček Petr bere do zaječích
od 17.00 hod.
7. 9.
Jan Werich: Když už člověk jednou je…
od 14.00 hod.
7. 9.
Shoky & Morthy: Poslední velká akce
od 19.30 hod.
9. 9.
Atlas ptáků

od 19.30 hod.

14. 9.
Jedině Tereza
od 19.30 hod.
15. 9.
Karel Plíhal
od 19.30 hod.
16. 9.
Cesta domů
od 19.30 hod.
19. 9.
Zažít divadlo jinak aneb Zahájení sezóny
od 15.00 hod.
21. 9. 			
Čas pod psa
od 19.30 hod.
22. 9. 			
Michal Matzenauer: Obraz – kresba
od 19.30 hod.
23. 9. 			
Zbožňovaný
od 19.30 hod.
29. 9.			
Ve stodole slepic
od 19.30 hod.
30. 9.		
Rekonstrukce okupace
v 19.30 hod.
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
úterky
Bezplatná právní poradna
od 13.00 do 17.00 hod.
od 7. září úterky
Bezplatné otevřené hodiny angličtiny
s rodilým mluvčím
Pro žáky 1. stupně od 15.15 do 16.00 hod.
od 14.30 do 15.15 hod.
středy
Bezplatná psychologická poradna
od 13.00 do 17.00 hod.
23. 9.
Seminář: Co v životě hledám I.
od 18.30 do 21.00 hod.
MUMRAJ
od 30. 8. do 3. 9.
Dny otevřených dveří

10. 9.
Vladimír Kočička: Ohlédnutí - Hledání
světla od 18.00 hod.

2. 9.
Domácí Dobro polévka
od 12.00 do 12.30

11. 9.
Mimi šéf: Rodinný podnik
od 17.00 hod.

11. 9.
Rodina spolu aneb sobota s Montessori
od 9.30 do 11.30 hod.
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17. 9. a 18. 9.
Létající workshopy pro děti i dospělé
17. 9. od 17.00 do 19.30 hod.
18. 9. od 9.30 do 12.00 hod.
18. 9.
Hudebně-divadelní slavnosti v Čertousích
od 14.00 do 21.00 hod.
18. 9.
Příroda na podzim s Ekocentrem
od 17.30 hod.
18. 9. – 19. 9.
Zažít město jinak
19. 9.
Sousedské slavnosti
u Svépravické kapličky
od 10.00 do 12.00 hod.
STODOLA
4. 9., 18. 9.,
Burza rybiček
od 9.00 do 12.00 hod.
19. 9.
Přijeli k vám Březáci
od 15.00 hod.
OSTATNÍ
1. 9.
Veletrh volnočasových aktivit –
u ZŠ Ratibořická
od 9.00 do 14. 00 hod.
11. 9.
Počernice v pohybu –
venkovní areál FZŠ Chodovická
od 13.00 do 17.00 hod.
15. 9.
Veletrh sociálních služeb –
areál u Chvalské tvrze
od 9.00 do 16. 00 hod.
16. 9.
Veletrh středních škol areál u Chvalské tvrze
od 9.00 do 14.00 hod.
19. 9.
Běh pro střechu nad hlavou
- Azylový dům Křovinovo nám.
10.00 hod.

ÚVOD

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
milí přátelé,
léto je za námi, a i když si s námi počasí
občas trochu zahrávalo, věřím, že jste
si ho užili a strávili jste hezký čas ať už
na domácí, nebo zahraniční dovolené.
Příjemné zážitky jsou o to cennější,
že přišly po dlouhých měsících, které
pro mnohé z nás představovaly těžkou
zkoušku. Přeji vám, aby pozitivní energie
načerpaná během volných dní vydržela
co nejdéle.
K tomu určitě přispěje i babí léto,
které je před námi. Sice to už nebude
na koupání, ale právě teď ze sebe příroda
vydává všechno, co přes léto dozrálo.
Zahrádkáři sklízejí jablka a další plody
svého úsilí. Tato doba zároveň tradičně

přeje hřibovitým houbám, takže kdo se
na ně nevypravil během letošního vlhkého léta, má ještě pořád šanci.
Spolu s tím, jak se začnou listy barvit
dozlatova, nastane ideální čas na procházky, ideálně s fotoaparátem. Třeba
u nás do Xaverovského háje, případně si
můžete výlet prodloužit až do Klánovického lesa a nabrat ještě trochu energie ze
slunce, než začne skutečný podzim.
Energii budou potřebovat i naši
školáci, kteří se po prázdninách vrátili
do tříd – upřímně jim držím palce, aby
v nich vydrželi celý školní rok. Díky
online výuce sice ovládli práci s počítačem na jedničku, ale škola má přece jen
kromě vzdělávací funkce také spoustu
jiných, neméně důležitých – a ty sebelepší domácí výuka nenahradí.

LOKALITA
ROBOTNICE

Závěrem připomínám, že na začátku října
proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Nezmiňuji se o nich proto, abych
vám doporučoval koho volit. Jen na vás
apeluji, abyste k volbám šli. Rozhoduje
se v nich o naší reprezentaci na příští
čtyři roky a určitě by byla škoda nechat
svůj hlas propadnout. I když to třeba
nedopadne přesně podle vašich představ,
alespoň si budete moci říct, že jste pro to
udělali všechno, co bylo možné. Volební
místnosti v Horních Počernicích pro vás
budou samozřejmě připravené, tak jako
vždy.
Přeji vám i vašim blízkým
pohodové babí léto!

Petr Měšťan,
starosta

AKTUALITY

RMČ Praha 20 projednala koncepci zástavby Lokality Robotnice
předloženou společnostmi BH Realty, a. s., Farmes Development,
s. r. o. a Waltham Invest, s. r. o. na jednání dne 2. 7. 2021.
Vyslovení souhlasu s předloženou
koncepcí ukončilo více než dvanáctileté
bezvýsledné jednání mezi naší městskou
částí a investory o celkové koncepci
zástavby této rozvojové lokality. Odsouhlasená koncepce zástavby pracuje
s využitelností území menší než 50 %
v porovnání s platným územním plánem
a je architektonicky navržena v podobě
rodinných domů a viladomů. Koncepce
zástavby v plném rozsahu respektuje
komunikační napojení území na veřejně
prospěšnou stavbu komunikace Robotnice včetně podjezdu na Černý Most tak,
jak je součástí platného územního plánu.
Podmínkou vysloveného souhlasu je etapizace výstavby, kdy ke každé jednotlivé
etapě jsou navázány konkrétní podmínky
zavazující investora a související s dosažením cílového stavu, který neumožní

dostavbu celé lokality dříve, než bude
vydáno kolaudační rozhodnutí na veřejně
prospěšnou stavbu komunikace Robotnice včetně podjezdu na Černý Most.
Další z podmínek vysloveného souhlasu
s koncepcí zástavby Lokality Robotnice je závazek investorských společností
k bezúplatnému převodu pozemků, tvořících součást rozvojové lokality, z jejich
vlastnictví ve prospěch Městské části
Praha 20 o celkové výměře cca 14 000 m2.
Právě využití takto nabytých pozemků
včetně pozemků, které již v současné
době v této lokalitě vlastní naše městská část, bychom rádi veřejně projednali
na setkání s veřejností dne 29. 9. 2021
v 17.00 hodin ve Chvalské stodole.
Petr Měšťan,
starosta
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INFORMACE
Z RADNICE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Rada městské části
1) přijala do rozpočtu podíl z obdrženého odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši
932,0 tis. Kč;
2) z ařadila do rozpočtu finanční prostředky z rozpočtu hl. m.
Prahy ve výši 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti
HMP na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období
roku 2020 ve výši 2 408,2 tis. Kč;
3) zařadila do rozpočtu městské části investiční a neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty související
s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl.
m. Prahy na změnu klimatu“ - dotace na akci „Obnova Nolčova
parku a parku Chvaly“ ve výši 2 000,0 tis. Kč;
4) schválila rozpočtové opatření v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2020;
5) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.
m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování
v oblasti obecního školství v celkové výši 3 957,9 tis. Kč;
6) přesunula finanční prostředky z důvodu konání voleb do dolní
komory Parlamentu ČR (zálohové financování) ve výši 650,0
tis. Kč;
7) přesunula z důvodu pořízení ukazatele rychlosti na komunikaci Běluňská v rámci rozpočtu MČ částku ve výši 67,4 tis. Kč;
8) přesunula finanční prostředky v souvislosti s participativním
rozpočtem (projekt „Žít. Bydlet. Číst. Sdílet.“) ve výši 600,0
tis. Kč;
9) přesunula v rámci rozpočtu MČ (investice - OMH) finance
v celkové výši 690,0 tis. Kč;
10) s chválila rozpočtový přesun v rámci rozpočtu MČ - pořízení
čerpadla na vodu ve výši 60,0 tis. Kč;
11) schválila přesun (a také následný účelový investiční příspěvek) finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ – dofinancování pořízení interaktivních tabulí v ZŠ a MŠ Spojenců
ve výši 125,0 tis. Kč;
12) přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ (odchyt
koček v domě Božanovská 2343/12) ve výši 203,0 tis. Kč;
13) s chválila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ –
zastřešení kontejnerů ve výši 205,0 tis. Kč;
14) o dsouhlasila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
MČ – herní prvek (klouzačka) na akci „Park Houslový klíč vybavení“ ve výši 160,0 tis. Kč;
15) odsouhlasila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
MČ – hasičárna Šplechnerova ve výši 270,0 tis. Kč.
DAR – VESELÁ STODOLA
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč
na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce
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„VESELÁ STODOLA - PŘIJELI K VÁM BŘEZÁCI" realizované spolkem Chvalská beseda, z. s.
PŘIJETÍ DARU PRO POTŘEBY SPRÁVY
MĚSTSKÉ ZELENĚ
Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků ve výši 130 000 Kč na správu městské zeleně
s dárcem P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o., IČO: 01541439,
Na Florenci 2116/15 Praha 1 - Nové Město. Rada rovněž uložila
OKÚ předložit Darovací smlouvu smluvním stranám k podpisu.
Za poskytnutí daru moc děkujeme.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
ODMĚNY PRO ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ MČ PRAHA 20 ZA I. POLOLETÍ 2021
Rada schválila odměny za I. pololetí roku 2021 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část
Praha 20.
ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
HL. M. PRAHY URČENÁ NA POSÍLENÍ MZDOVÝCH
PROSTŘEDKŮ PRO PRACOVNÍKY ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA
20 – NÁVRH ROZPISU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Rada městské části schválila čerpání finančních prostředků
z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy,
určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti
obecního školství na území hl. m. Prahy, pro ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, ve výši dle
předložené neveřejné přílohy.
8. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU U SV. LUDMILY
V PRAZE NA CHVALECH
Rada schválila poskytnutí finančního daru Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly ve výši 50 000 Kč
na částečné pokrytí nákladů na pořádání 8. ročníku Hudebního
festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech; použití znaku městské části na propagačních materiálech festivalu a převzetí záštity
pana starosty nad 8. ročníkem Hudebního festivalu u sv. Ludmily
na Chvalech.
„ZAŽÍT MĚSTO JINAK - VÍKEND PRO HORNÍ
POČERNICE“
Akce „Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice" se
uskuteční ve dnech 18. 9. 2021 u Hotelu Čertousy a 19. 9. 2021
u svépravické kapličky. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání.

AKTUALITY

ZAHÁJENÍ 16. DIVADELNÍ SEZONY
Akce „Zahájení 16. divadelní sezony“ se koná dne 19. 9. 2021
od 15.00 hodin v prostoru před Divadlem Horní Počernice. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání.

SPORT
SOUHLAS S UZAVŘENÍM DAROVACÍ SMLOUVY
NA POSKYTNUTÍ UKAZATELE RYCHLOSTI SIERZEGA
SPEEDPACER 4S68CQ NA ATLETICKÝ STADION
Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy na poskytnutí
věcného daru - ukazatele rychlosti značky Sierzega Speedpacer 4S68CQ včetně solárního napájení a infopanelu v hodnotě
122 597,20 Kč od dárce Seznam.cz datová centra, s. r. o., se
sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, IČ: 01673408. Rada zároveň
uložila OKÚ předložit Darovací smlouvu smluvním stranám
k podpisu. Za poskytnutí daru moc děkujeme.
AKTUALIZACE „PLÁNU ROZVOJE SPORTU
MČ PRAHA 20“
Rada městské části schválila záměr aktualizovat „Plán rozvoje
sportu MČ Praha 20" dle nabídky Mgr. Jakuba Popelky, Ph.D.,
za cenu 116 000 Kč bez DPH. Rada rovněž uložila OSVŠ spolupracovat s panem Mgr. Jakubem Popelkou, Ph.D., ve věci aktualizace
„Plánu rozvoje sportu MČ Praha 20“.

INVESTICE
BD MEZILESÍ 2059 - VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ
I. ETAPA
Rada městské části vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 výměna stoupacích potrubí I. etapa“; zároveň schválila způsob
hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek
(75 % cena, 25 % doba realizace díla). Rada následně schválila
zadání veřejné zakázky společnosti KRIKU-THERMMONT,
s. r. o., Štúrova 37, 02354 Turzovka, Slovenská republika,
IČ: 52411672 s nabídkovou cenou 4 700 000 Kč bez DPH
(5 405 000 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise.
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO – „STAVEBNÍ
ÚPRAVY ZŠ SPOJENCŮ Č. P. 1408
Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
S/20/2020/0062. Předmětem dodatku je úprava ceny díla vycházející ze změnových listů. Dochází k snížení ceny díla oproti
uzavřené SOD o 313 054,93 Kč bez DPH.
OPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU MŠ CHODOVICKÁ
II. ETAPA
Rada schválila výsledek poptávkového řízení na stavební práce
„Oprava oplocení areálu MŠ Chodovická II. etapa“ společností
Genel Invest holding, s. r. o.,Toužimská 1051/24F, Kbely, 197 00
Praha, IČ 04217519 s nabídkovou cenou 412 887,15 Kč bez DPH
(499 593,45 Kč včetně DPH).
DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE PRO OBJEKTY
VE SPRÁVĚ MČ P20 (PROSTOR ZUŠ V 3. NP
MŠ RATIBOŘICKÁ Č. P. 2299 A ZŠS BÁRTLOVA
Č. P. 83 - PODKROVNÍ PROSTORY)
Rada schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Dodávka a montáž klimatizace pro objekty ve správě MČ P20

(prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Ratibořická č. p. 2299 a ZŠS Bártlova
č. p. 83 - podkrovní prostory), společnosti INTO-SERVIS, spol.
s. r. o. Litvínov, areál Chemopetrol, 436 70, IČ 63149150, s nabídkovou cenou 509 500 Kč bez DPH (616 495 Kč včetně DPH), dle
doporučení výběrové komise.
UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA VÝMĚNU
OSVĚTLENÍ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ STOLIŇSKÁ
Rada městské části schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Primary Projekt, s. r. o., Českolipská 384/19, Střížkov,
190 00 Praha 9, IČ 03700569, na výměnu osvětlení v tělocvičně ZŠ
Stoliňská. Rada zároveň uložila OHSaI zajistit uzavření smlouvy
s Primary Projekt, s. r. o.
UMÍSTĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU PRO KONTEJNERY
V ULICI RAŠÍNSKÁ
Rada schválila umístění přístřešku pro kontejnery v ulici Rašínská. Zároveň uložila OHSaI objednat stavbu přístřešku pro kontejnery v ulici Rašínská dle návrhu u společnosti ASACONT,
s. r. o., Lažany 93, 463 45 Lažany, IČ 08712336, za cenu
169 000 Kč bez DPH (204 490 Kč včetně DPH).
POLOŽENÍ POVRCHU Z UMĚLÉ TRÁVY
NA SPORTOVIŠTI V LUKÁCH
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na položení povrchu
z umělé trávy na sportovišti V Lukách s Milanem Houžvičkou, Keteňská 1329/18, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, IČ
16897455, za cenu 328 593,40 Kč bez DPH (397 598,01 Kč včetně
DPH). Rada zároveň uložila OHSaI zajistit uzavření této smlouvy.

MA 21 A ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST
UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA ÚPRAVU ČELNÍ
FASÁDY MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na úpravu grafické podoby
fasády Místní veřejné knihovny v Horních Počernicích za účelem
realizace projektu „Žít.Bydlet.Číst.Sdílet.“.
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 20
PRO OBDOBÍ 2021 – 2031
Rada doporučila ZMČ Praha 20 schválit dokument „Strategický
plán rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 – 2031“. Rada také
uložila starostovi předložit tento materiál na zářijové jednání ZMČ.
PROJEKT VESELÉ POČERNICKÉ CHODNÍKY
– CHODNÍKY K AKTIVITÁM
Rada schválila cenovou nabídku firmy MYICON, s. r. o., Poděbradova 1833/99, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 05300061,
na realizaci projektu VESELÉ POČERNICKÉ CHODNÍKY
– CHODNÍKY K AKTIVITÁM za celkovou částku 156 700 Kč.
Rada dále uložila OSVŠ zajistit realizaci projektu VESELÉ POČERNICKÉ CHODNÍKY - CHODNÍKY K AKTIVITÁM dle
usnesení RMČ.

VÝSTAVBA
STANOVISKO KE KONCEPCI ZÁSTAVBY
„LOKALITA ROBOTNICE"
Rada souhlasila s koncepcí zástavby „Lokalita Robotnice"
ve verzi aktualizace č. 4 ze dne 15. 5. 2021 předloženou společ4|5

AKTUALITY

nostmi BH realty, a. s., Farmes development, s. r. o.,
RE Investments, s. r. o. a WALTHAM Investment, s. r. o.
Rada podmiňuje projednání dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí uzavřením
a) Smlouvy o spolupráci při vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi MČ Praha 20 a investorem záměru
„Lokalita Robotnice" obsahující mimo jiné závazek investora
stavby rozčlenit její realizaci do etap v rozsahu:
• Etapa 0 obsahující výstavbu komunikací a inženýrských sítí
pro první etapu (elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod,
veřejné osvětlení).
• Etapa 1 obsahující vybudování 14 viladomů a 13 rodinných
domů společností BH realty, a. s., 25 rodinných domů společností Farmes development, s. r. o. a 44 rodinných domů společnostmi WALTHAM Investment, s. r. o. a RE Investments,
s. r. o., které budou komunikačně napojeny na komunikaci
Hartenberská před podjezdem na Černý Most. Investor nepožádá o vydání stavebního povolení na stavby etapy 1 dříve, než
budou v plném rozsahu stavebně dokončeny stavby etapy 0.
• Etapa 2 obsahující vybudování 1 viladomu a 5 rodinných
domů společností BH realty, a. s. a 5 rodinných domů společností WALTHAM Investment, s. r. o. a RE Investments,
s. r. o., které budou komunikačně napojeny na komunikaci
Hartenberská před podjezdem na Černý Most. Investor nepožádá o vydání stavebního povolení na stavby etapy 2 dříve, než
bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu podjezdu pod Pražským okruhem navazující na VPS Robotnice.
• Etapa 3 obsahující vybudování 1 viladomu a 13 rodinných
domů společností BH realty, a. s. a 10 rodinných domů společnostmi WALTHAM Investment, s. r. o. a RE Investments,
s. r. o. Investor nepožádá o vydání stavebního povolení
na stavby etapy 3 dříve, než bude vydán kolaudační souhlas
(rozhodnutí) na stavbu podjezdu pod Pražským okruhem
navazující na VPS Robotnice.
b) S
 mlouvy o smlouvě budoucí darovací, jako smlouvy závislé
ke Smlouvě o spolupráci při vybudování veřejné dopravní
a technické infrastruktury mezi MČ Praha 20 a
• společností Farmes Development, s. r. o. k části pozemku
KN parc. č. 4420/42 o výměře cca 3100 m 2 ve funkčním využití VV dle platného ÚPHMP
• společností WALTHAM Investment, s. r. o. k pozemku KN
parc. č. 4417/11 o výměře 11588 m 2 (rozšíření parku)
• společností BH realty, a. s. k části pozemků KN parc.
č. 4417/3, 4417/6, 4417/7 a 4417/9 (komunikační prostupnost
územím pro pěší a cyklo).
Rada považuje komunikační napojení VPS 58/DK/25 Robotnice podjezdem pod Pražským okruhem na Černý Most za zásadní dopravní stavbu řešící stávající dopravní situaci na území
Horních Počernic v souladu s platným územním plánem HMP;
bez této stavby není možné záměr výstavby v lokalitě Robotnice
realizovat.
Rada uložila starostovi projednat s TSK, RHMP, ředitelem
MHMP, ŘSD, IPR zařazení investiční akce podjezd pod Pražským okruhem do plánu investic HMP.

INFORMATIKA
POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH SLUŽEB
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Poskytování mobilních
služeb elektronických komunikací“ a způsob hodnocení dle
výše nabídkové ceny. Rada následně schválila zadání této veřejné
zakázky společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí
Junkových 2808/2, Praha 5, 155 00, IČ 25788001 s nabídkovou
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

cenou 496 774 Kč bez DPH (601 096,54 Kč včetně DPH),
dle doporučení výběrové komise.
ZÁMĚR POŘÍZENÍ UPGRADE A ROZŠÍŘENÍ
HLASOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Rada schválila objednání upgrade a rozšíření hlasovacího zařízení
pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 na základě cenové nabídky od společnosti MINISTR SYSTEMS, s. r. o. v příloze tohoto
bodu jednání za cenu 350 537 Kč včetně DPH. Dále rada uložila
OI tento upgrade a rozšíření objednat.
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM DETEKCE POŽÁRU
PRO BUDOVY ÚŘADU MČ PRAHA 20
Rada schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Elektronického systému detekce požáru
pro budovy Úřadu MČ Praha 20“ a způsob hodnocení nabídek
podle výše nabídkové ceny.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA HMP O OCHRANĚ
VEŘEJNÉ ZELENĚ
Rada vzala na vědomí návrh nové obecně závazné vyhlášky
o ochraně veřejné zeleně, vyslovila s ním souhlas a uložila OŽPD
zaslat příslušné usnesení OCP MHMP.
NÁKUP TRAKTOROVÉ SEKAČKY
Rada městské části schválila nákup traktorové sekačky John Deer
X950R od firmy Strom Praha, a. s., včetně kupní smlouvy na základě poptávkového řízení.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SE
SPOLEČNOSTÍ AQIK, S. R. O.
Rada MČ vzala na vědomí stávající stav se sekáním trávy
na území MČ Praha 20, kterou zajišťuje na základě uzavřené smlouvy o dílo společnost AQIK, s. r. o. Rada schválila
odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené se společností AQIK,
s. r. o.
SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉ SEČE NA ÚZEMÍ
MČ PRAHA 20
Rada schválila provedení mimořádné jedné seče na území MČ
Praha Horní Počernice, a to společností Gartensta plus, s. r. o.

DOPRAVA
NÁVRH AKTUALIZACE DOKUMENTU „SYSTÉM
CELOMĚSTSKÝCH CYKLOTRAS HL. M. PRAHY“
Rada vzala na vědomí návrh aktualizace dokumentu „Systém
celoměstských cyklotras hl. m. Prahy“. Rada trvá na převedení
plánované trasy A 264 z Náchodské do ulic Mezilesí a Otovická
z důvodu vyvedení cyklistů z dopravně přetížené komunikace
do klidnějších ulic, což je též v souladu s navrhovanými změnami v předkládané aktualizaci dokumentu „Systém celoměstských cyklotras hl. m. Prahy“. Rada rovněž trvá na doplnění
dokumentu „Systém celoměstských cyklotras hl. m. Prahy“
o cyklolávku na páteřní trase A50 nad dálnicí D11 (akce TSK lávka přes D11, číslo akce 2950171). Rada uložila OŽPD zaslat
usnesení MHMP.

AKTUALITY

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V ULICI
CHVALKOVICKÁ; POSUNUTÍ OZNAČNÍKU
STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY „SVÉPRAVICE"
V BOŽANOVSKÉ ULICI KE SLOUPU ELEKTRICKÉHO
VEDENÍ IJ4A
Rada vzala na vědomí návrh a souhlasila se zřízením nové
oboustranné autobusové zastávky v Chvalkovické ulici (Sportovní centrum Horní Počernice) a posunutí stávající autobusové
zastávky Svépravice tak, aby byl označník umístěn na sloupu
veřejného osvětlení číslo IJ4a. Rada rovněž uložila OŽPD předat
usnesení správci komunikace a společnosti ROPID.
INTEGRACE CYKLISTŮ NA NÁCHODSKOU PROJEKT „PDZ CYKLO INTEGRACE NÁCHODSKÁ,
PRAHA 20, ČÍSLO AKCE 1570“
Rada městské části nesouhlasí s předloženým projektem integrace cyklistů na Náchodskou „PDZ cyklo integrace Náchodská, Praha 20, číslo akce 1570" vypracovaném společností
GREBNER, s. r. o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3. Rada
trvá na jeho přepracování tak, aby byla křižovatka Náchodská x
Bystrá řešena v souladu s připravovanou dokumentací k územnímu řízení (zadavatel TSK Praha, a. s.) na mimoúrovňové křížení
Bystré s železniční tratí, neboť tento projekt komplexně řeší též
předmětnou křižovatku; trvá na přepracování projektu tak, že
bude zajištěno bezpečné napojení cyklistů z vyhrazeného jízdního pruhu na Chlumecké na Náchodskou a trvá na předložení
přepracovaného projektu samosprávě MČ Praha 20 k vyjádření.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ
SCHVÁLENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI
VE VĚCI POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ
PÉČE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 20
Rada městské části vzala na vědomí důvody pro změnu Rámcové
smlouvy o spolupráci, schválila novou Rámcovou smlouvu o spolupráci a schválila vzor smlouvy o výpůjčce koncového zařízení
tísňové péče. Rada dále pověřila vedoucí Odboru sociálních věcí
a školství k uzavírání smluv o výpůjčce koncového zařízení tísňové péče s vypůjčiteli, schválenými RMČ a schválila výši smluvní
pokuty ve výši 100 % pořizovací ceny konkrétního koncového
zařízení tísňové péče, zapůjčeného smlouvou o výpůjčce. Rada
rovněž uložila OSVŠ zajistit uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s ústavem Život 90, z. ú., se sídlem Karolíny Světlé 18,
110 00 Praha 1, IČO: 00571709 a uzavírat smlouvy o výpůjčce
s koncovými uživateli dle vzoru.
VYHLÁŠENÍ VĚCNÉ SBÍRKY NA POMOC
LIDEM ZE ZASAŽENÝCH OBLASTÍ TORNÁDEM
NA BŘECLAVSKU A HODONÍNSKU
Rada vyhlásila věcnou sbírku na pomoc lidem ze zasažených
oblastí tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku. Sbírka se konala
ve dnech 25. 6. 2021 až 2. 7. 2021 za účelem včasné pomoci lidem
ze zasažených oblastí na Břeclavsku a Hodonínsku. Rada rovněž
uložila OSVŠ zajistit příjem materiální pomoci do této věcné sbírky.
UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY NA PŘEVOD
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚČTU VEŘEJNÉ
SBÍRKY S NÁZVEM „BEZBARIÉROVÉ CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ NA XAVEROVĚ“
Rada schválila uzavření darovací smlouvy č. S/30/2021/0026 převod finančních prostředků ve výši 20 000 Kč z účtu Veřejné
sbírky s názvem „Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově".

UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY NA PŘEVOD
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ÚČTU VEŘEJNÉ
SBÍRKY S NÁZVEM „POMOC RODINĚ Z HORNÍCH
POČERNIC“
Rada schválila uzavření darovací smlouvy č. S/30/2021/0027 převod finančních prostředků ve výši 4 900 Kč z účtu Veřejné
sbírky s názvem „Pomoc rodině z Horních Počernic".
MOBILNÍ OČKOVACÍ AUTOBUS
Rada vzala na vědomí žádost primátora hlavního města Prahy
o zapojení městské části do projektu mobilního očkovacího
autobusu. Dále schválila zapojení městské části do projektu
mobilního očkovacího autobusu a navrhla, že by mohl očkovací
autobus na území MČ Praha 20 přijet na kraj louky u konečné
autobusu při ZŠ Ratibořická.
ZMĚNA KAPACITY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
MČ PRAHA 20
Rada městské části vzala na vědomí důvody pro úpravu kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20 a schválila podání
návrhu na úpravu kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20
dle rozhodnutí o registraci ze dne 11. 3. 2020 pod č. j. MHMP
425434/2020 takto:
Kapacita: Momentální okamžitá kapacita:
• všední dny 7.30 – 16.00 hod. maximální okamžitá kapacita 6 uživatelů
• všední dny 16.00 – 18.00 hod. maximální okamžitá kapacita 1 uživatel
• víkendy 7.30 – 16.00 hod. maximální okamžitá kapacita 1 uživatel.
Rada rovněž uložila OSVŠ podat žádost o úpravu kapacity Pečovatelské služby MČ Praha 20 registrujícímu orgánu – MHMP.
NÁVRH ZMĚN SAZEBNÍKU SLUŽEB PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY MČ PRAHA 20 OD 1. 9. 2021 A SCHVÁLENÍ
VZORU SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MČ PRAHA 20
Rada městské části schválila aktualizovaný sazebník služeb
Pečovatelské služby MČ Praha 20, s účinností od 1. 9. 2021 dle
přílohy č. 1, zohledňující rozšíření pracovní doby Pečovatelské
služby MČ Praha 20 a aktualizovaný vzor smlouvy o poskytování
pečovatelské služby včetně vzoru dodatku s účinností od 1. 9.
2021. Rada také uložila OSVŠ informovat uživatele pečovatelské
služby o změně sazebníku služeb Pečovatelské služby MČ Praha
20 s účinností od 1. 9. 2021 a uzavírat smlouvy o poskytování
pečovatelské služby dle schváleného vzoru.
POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU NA POMOC
LIDEM ZE ZASAŽENÝCH OBLASTÍ TORNÁDEM
NA BŘECLAVSKU A HODONÍNSKU
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
300 000 Kč na pomoc lidem ze zasažených oblastí tornádem v České republice prostřednictvím sbírky SOS Morava, o. p. s., Člověk
v tísni, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2,
IČ: 25 75 52 77.
Vilém Čáp,
I. místostarosta
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Šest pruhů slibuje ŘSD
i pro mladoboleslavskou
dálnici D10.
Mladoboleslavská dálnice
D10 je betonová hráz, která
mimo jiné limituje dopravní
přístup do Horních
Počernic. Byla by tu
potřeba alespoň jedna
další křižovatka. A to jak
s možností na dálnici najet,
tak i do Počernic sjet. Také
je třeba myslet na napojení
na obce severně
od Počernic. Jak si ŘSD
poradí s tímhle úkolem,
ptáme se příslušného
ředitele ŘSD ČR Tomáše
Grosse:
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Nárůst dopravy na dálnici D10 si uvědomujeme, a proto i zde chystáme zkapacitnění na 3+3 jízdní pruhy. Jedná se zejména
o úsek MÚK Satalice – MÚK Radonice,
kde se v současné době zpracovává dokumentace EIA. Mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Satalice je součástí stavby
Pražského okruhu a MÚK Radonice bude
upravena tak, aby umožnila převést dopravní zátěže především kamionové dopravy, které zásobují přilehlé logistické areály
a způsobují na D10 a přilehlých komunikacích časté dopravní zácpy. V budoucnu
se předpokládá zkapacitnění dálnice D10
na 3+3 jízdní pruhy až do Mladé Boleslavi.
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na severu městské části má nyní nevhodně řešený nájezd na dálnici přes stávající
podobu MÚK Radonice. Přímé napojení
ulice Bystrá na dálnici D10 ovšem není
z důvodu krátké vzdálenosti křižovatek
možné, nebylo by bezpečné. V budoucnosti po zprovoznění severovýchodní části
Pražského okruhu však bude možné ulici
Bystrá napojit pomocí kolektorové vozovky právě na Pražský okruh.
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AKTUALITY

FINANCE, MAJETEK, KULTURA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi stručně vás informovat o novinkách souvisejících s gescemi, které
v rámci rady městské části vykonávám.
VÝPŮJČKA POZEMKU SKAUTŮM

Rada městské části schválila výpůjčku
pozemku parc. č. 1857/1 o výměře 9 850
m 2 v k. ú. Horní Počernice spolku Junák
- český skaut, středisko Oheň Horní
Počernice, z. s., na dobu určitou, od 1. 7.
2021 do 30. 6. 2031, za účelem naplňování
hlavní činnosti spolku.
UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA
O SPLÁTKÁCH DLUHU VŮČI
SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE, A. S.

Rada městské části schválila uznání
dluhu a dohodu o splátkách dluhu ve výši
290 385 Kč vůči společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
HPZ - NABÍDKA SPOLKU OŽIVENÍ, Z. S.

Rada městské části vzala na vědomí žádost
zastupitelky K. Polydorové a J. Hájkové
o projednání nabídky spolku Oživení, o. s.
k účasti v programu zajišťujícím doporučení nových pravidel vydávání a statutu
radničního periodika v RMČ. Následně
proběhla schůzka se zástupcem Oživení,

z. s., na jejímž základě byl tento spolek
požádán o zapojení HPZ do projektu
hlasnatrouba.cz.
UZAVŘENÍ DODATKU KE SMLOUVĚ
O POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Rada schválila uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě č. 7721134068 pro pojištění majetku. Do smlouvy byly zahrnuty
dva obrazy neznámých autorů, jejichž
hodnota byla vyčíslena na 115 tis. Kč.
DOTACE 2021

Zastupitelstvo městské části na svém
jednání dne 28. června 2021 opakovaně
nepřijalo žádné usnesení ve věci dotačních zásad pro rok 2021. Rada městské
části na nepřijetí žádných dotačních zásad
na jednání ZMČ reagovala na svém nejbližším jednání dne 2. července 2021, kde
doporučila žadatelům o dotace, aby své
žádosti podávali prostřednictvím dotačního softwaru. Rada rovněž na můj návrh
uložila tajemnici úřadu zajistit vyřizování
došlých žádostí o dotace.
Z pohledu žadatelů tak nepřijetím
dotačních zásad padají veškerá dosavadní
omezení:
1. žádat lze až o 100 % rozpočtovaných
nákladů; žádat lze na jakékoli výdaje;
2. ž ádat lze i na víceleté aktivity (tzv.
MČ jednoznačně umožňuje žádat
o víceleté granty, tuto možnost nijak

neznevýhodňuje oproti aktivitám celoročním nebo jednorázovým);
3. termín vyúčtování bude navrhován
na 31. ledna následujícího roku;
4. lhůta pro opravu chyb v podané žádosti
bude stanovena na 10 pracovních dní
ode dne vyzvání ze strany ÚMČ;
5. p roces formální kontroly podané žádosti (ze strany ÚMČ) bude realizován, jak
bylo žadatelům slibováno během procesu projednávání nepřijatých dotačních
zásad;
6. z ůstane zachován osvědčený kontrolní
mechanismus - karty projektu pro úřad
i příslušnou komisi rady městské části
7. Ú
 MČ preferuje elektronickou komunikaci se žadateli, rada MČ doporučuje
žadatelům, aby své žádosti podávali
prostřednictvím dotačního softwaru.
K tomuto doporučení rady městské části se
samozřejmě připojuji. Děkuji všem, kteří se
na diskusi o tom, jak bude dotační proces
v Horních Počernicích vypadat, podíleli.
Jsem rád, že se podařilo veškerou energii
přetavit v jednoznačný úspěch pro naše
žadatele. Vážím si toho, že jsem mohl být
u toho a několik let trvající práci přetvořit
v nekonvenční a pružný model, který přináší rovné podmínky opravdu každému.
Klidný start nového školního roku všem
dětem a rodičům ze srdce přeje
Vilém Čáp, I. místostarosta

DEMOLICE MOSTU

před demolicí
Technická správa komunikací během července zdemolovala most přes ulici Božanovskou. Městská část Praha 20 usilovně
pracuje na opatřeních, která by co nejvíce
zmírnila negativní dopady chybějícího
mostu. Zároveň se snažíme, aby byl nový
most postaven v co nejkratším možném
termínu. Děkujeme za pochopení.
Petr Měšťan,
starosta
po demolici
8|9
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JAK JE TO SE SEKÁNÍM?
Travnaté plochy Horních Počernic jsou rozděleny do tří kategorií.
Do 1. kategorie spadají parky a parkové plochy (například park u divadla,
Ratibořický park, park Šedivého, Nolčův park), do 2. kategorie pak
plochy travnatých pásů kolem komunikací. Do 3. kategorie
jsou zařazeny víceméně přírodní porosty, jako jsou
stráně, háječek Prachovská apod.
Tomu odpovídá rozdílná intenzita údržby.
V první kategorii je velmi intenzivní
(v současnosti je na těchto plochách prováděna již sedmá seč), v druhé kategorii
je údržba střední – počítá se v průměru s pěti sečemi ročně. V případě třetí
kategorie jsou to dvě nebo tři seče za rok,
abychom zachovali přírodní charakter
místa.
Náš Odbor místního hospodářství seká
zhruba 120 000 m 2 ploch. Ty zbývající
měla na starost externí společnost, které
zadalo předchozí vedení radnice v roce
2019 a byla s ní uzavřena smlouva na dva
roky – 2020 a 2021. Mělo jít o pět sečí,
a to v předem stanovených termínech.
Bohužel společnost nesekala tak, jak
měla, a tak byl Odbor místního hospodářství nucen provádět neustálé kontroly a vracet nekvalitně posekaná místa

k opravě. Z tohoto důvodu Rada MČ
Praha 20 rozhodla o ukončení smlouvy
odstoupením i přes skutečnost, že se tak
stalo v průběhu sezony. Společnosti byla
zároveň vyměřena smluvní pokuta.
Po ukončení smlouvy byla 3. 8. 2021
uskutečněna objednávka na provedení
mimořádné seče u jiné společnosti. Její
zaměstnance můžete nyní potkat v našich
ulicích. OMH také nakoupil dva sekací
traktory, které nahradily již zastaralou
techniku (tzv. hobby traktůrky), aby se
urychlily seče travnatých ploch a případně
bylo možné vypomoci externí společnosti
mezisečí například na sídlištích.
V letošním roce jsou klimatické podmínky velmi příznivé pro růst trávníků.
Na přelomu jara a léta, kdy tráva roste
nejvíc, se střídaly teplé dny a pravidelné
srážky, ke kterým dochází dodnes. Déšť

a větší množství odstraňované biomasy
však způsobují zpoždění jednotlivých sečí.
Za deště a bezprostředně po něm se prakticky nedá sekat, neboť se posekaná tráva
hůře sbírá, zůstává nalepená na chodnících, komunikacích i na strojích. Některá
místa nejsou za těchto podmínek dostupná vůbec, protože v rozmáčené půdě by
po sekačkách zůstaly vyježděné koleje.
Navíc do toho vstupují i jiné práce, které
je potřeba provádět, například odklízení
popadaných stromů po bouřkách nebo
kácení povolené OŽPD.

NOVÉ KULTURNÍ AKCE
Dne 24. 7. na louce
u Ratibořické školy
proběhl Psí festival pro
všechny pejsky a jejich
páníčky. Program byl plný
zábavy pro lidské i zvířecí
účastníky a nesl se
ve znamení psí tematiky.
Čtyřnozí kamarádi mohli vyzkoušet agility zónu, soutěže, psí bazének a další aktivity za doprovodu instruktorů. Na akci
nechyběli ani zástupci z psích útulků,
prodejci, psí hotel, psí školka a také občerstvení pro pejsky i návštěvníky.
Na Chvalské tvrzi se i přes dopolední
nepříznivé počasí konal 1. srpna poprvé
Počernický Street Food Festival. Na akci
jste mohli ochutnat moderní i tradiční
gastronomii a zažít, co je to street food.
Výběr byl opravdu velký - jamajská, indonéská, mexická i česká kuchyně. Mohli
jste si také pochutnat na burgerech, BBQ,

smažených pokrmech a dokonce i na specialitách ze šnečího masa či hmyzu.
K dobrému jídlu samozřejmě nechybělo
dobré víno či pivo z malých pivovarů
a k sladkému výběrová káva. Jsem rád,
že se akce vydařila a rád bych vás pozval
na další termín akce 23. 10. 2021.
Závěrem bych chtěl poděkovat dobrovolným hasičům SDH Praha – Chvaly,
Chvalské tvrzi, partnerům a všem, co se
na akcích podíleli a samozřejmě samotným účastníkům, kteří vytvářeli příjemnou atmosféru.
Zbyněk Římal,
radní pro kulturu

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

Petr Měšťan, starosta
a Eva Alexová, místostarostka
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www.starnet.cz/akce
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MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Ve čtvrtek 23. 9. proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu a potravinářských olejů. Při mobilním sběru
bude obsluha sběrných vozů na uvedených stanovištích přijímat
pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady, objemné odpady
a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.
SEZNAM ODEBÍRANÝCH ODPADŮ:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
V rámci mobilního sběru je možno odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje
z domácností. Budou přijímány v uzavřených PET lahvích.
ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:
1.

ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti restauraci)

15.00 - 15.30 hod.

2.

ul. Chodovická (roh Běluňská)

15.40 - 16.10 hod.

3.

ul. Božanovská (stanice bus Svépravice - u kamenictví)

16.20 - 16.50 hod.

4.

křižovatka ul. Jeřická x Dolská

17.00 - 17.30 hod.

5.

ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)

17.40 - 18.10 hod.

6.

ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)

18.20 - 18.50 hod.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat
zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat
se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané
mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít
trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu,
kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle: 739 412 393, 731 686 777 nebo
602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit,
na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.
Celoročně je tento odpad možno odevzdávat také ve sběrném dvoře Chvalkovická 3,
Horní Počernice.
Marie Novotná, OŽPD
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

PATŘÍTE MEZI
OSOBY OHROŽENÉ
DOMÁCÍM NÁSILÍM
NEBO JSTE JEHO
SVĚDKY?
Nově mohou osoby ohrožené či svědci domácího násilí
komunikovat online, bezpečně
a anonymně skrze webovou
stránku http://nenech.se/.
Nepřihlašujete se zde pod žádnými osobními údaji, takže není
možné, aby se o vaší komunikaci
dozvěděl agresor. Skrz webovou
stránku se spojíte s odborníky
Intervenčního centra, kteří vám
v těžké situaci mohou pomoct.
Pomoc nabízí i Odbor sociálních
věcí a školství, kde jsou vám
k dispozici nejen sociální pracovníci, ale i psycholog a právník odboru. Pro bližší informace
volejte na telefonní číslo:
271 071 640 nebo 604 554 194.

Monika Brzkovská,
Odbor sociálních věcí a školství

ODBORY

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO
ROKU 2021/2022
V ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ
Praha 20 přeje všem žákům základních
škol mnoho úspěchů v novém školním
roce 2021/2022 a zveřejňuje pro ně
a jejich rodiče informace o organizaci
školního roku.
Období školního vyučování ve školním
roce 2021/2022 začne ve všech základních
školách ve středu 1. září 2021.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

připadnou na středu 27. října a pátek
29. října 2021.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince
2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna
2022.

JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY

připadnou na pátek 4. února 2022.
JARNÍ PRÁZDNINY

v délce jednoho týdne jsou stanoveny
podle sídla školy. Termín těchto prázdnin
pro základní školy v MČ Praha 20 – Horní Počernice je 14. března – 20. března
2022.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Poznámka: pátek 15. dubna 2022 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů.
HLAVNÍ PRÁZDNINY

budou trvat od pátku 1. července 2022
do středy 31. srpna 2022.
Zajištění provozu školních družin o prázdninách ve školním roce 2021/2022.
S ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci v daném období se může změnit.
Období školního vyučování ve školním
roce 2022/2023 začne ve čtvrtek
1. září 2022.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

INZERCE

BAZÉNOVÁ SENZACE
BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN
VODA NIKDY NEZEZELENÁ
PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

LRS CHVALY
INFORMUJE,
že v současné
době očkuje
osoby bez
registrace,
a každé úterý
od 13.00
do 16.00 i děti
ve věku
12 – 15 let,
a to vakcínou
Moderna.

Podzimní prázdniny
27. 10. 2021
středa

ZŠ Spojenců

29. 10. 2021
pátek

ZŠ Spojenců

Vánoční prázdniny
23. 12. 2021
čtvrtek

FZŠ Chodovická

27. 12. 2021
pondělí

FZŠ Chodovická

28. 12. 2021
úterý

ZŠ Ratibořická

29. 12. 2021
středa

ZŠ Ratibořická

30. 12. 2021
čtvrtek

ZŠ Ratibořická

31. 12. 2021
pátek

ZŠ Ratibořická

Pololetní prázdniny
4. 2. 2022
pátek

FZŠ Chodovická

Jarní prázdniny
14. 3. 2022
pondělí

ZŠ Stoliňská

15. 3. 2022
úterý

ZŠ Stoliňská

16. 3. 2022
středa

ZŠ Stoliňská

17. 3. 2022
čtvrtek

ZŠ Bártlova

18. 3. 2022
pátek

ZŠ Bártlova

Velikonoční prázdniny
14. 4. 2022
čtvrtek

FZŠ Chodovická
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INFORMACE O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem 611/2020 Sb. byly dne 28.
prosince 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Termín konání voleb
byl stanoven na pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin. Volby
budou probíhat v tradičních volebních místnostech v základních školách v Horních Počernicích, Místní
veřejné knihovně a Kulturním centru Domeček.
STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ
– VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Úřad městské části Praha 20, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede
stálý seznam voličů, státních občanů České
republiky, kteří mají trvalý pobyt na území
Městské části Praha 20. Každý volič si může
v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán.
Voličem ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
na voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Žádost o vydání voličského průkazu lze
podat následujícími způsoby:
a) žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče
b) ž ádost v elektronické podobě zaslaná
prostřednictvím datové schránky
(ID: seibq29);
c) o sobně v úředních hodinách na Odboru živnostenském a občanskosprávních
agend ÚMČ Praha 20.
Žádost musí být doručena Úřadu městské
části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 1. 10. 2021 do 14.00 hodin.
Osobní žádosti o vydání voličského průkazu
je možné podat až do 6. 10. 2021 do 16.00
hodin. Žádost o vydání voličského průkazu
není formalizována, doporučujeme však
použít formulář zveřejněný na webových
stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“.
Úřad městské části Praha 20 vystaví voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 23. září 2021, případně jej předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů
jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Ověřování podpisů na plných mocích souvisejících s vystavením či převzetím voličských
průkazů provádí správní orgány bezplatně.
Ve věcech voličských průkazů se můžete

obrátit každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin na Martinu Procházkovou či Martinu Krátkou na tel. číslech: 271 071 654 nebo 271 071 657.
DISTRIBUCE HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 5.
října 2021. Volič může též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech.
ADRESY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorách, jako
v předchozích volbách.
Číslo volebního okrsku
Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
20001				
ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002				
ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003				
ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004				
ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005				
Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – HP
20006				
ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007				
ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008				
ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009				
MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010				
KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – HP
20011				
KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – HP
20012				
ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice.
Rozřazení jednotlivých adresních míst (ulic a čísel popisných) do jednotlivých volebních
okrsků naleznete na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“ nebo ve volební
aplikaci kudykvolbam.iprpraha.cz.
HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není
přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou
totožnost platným občanským průkazem
nebo platným cestovním dokladem (např.
cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude
mu hlasování umožněno. Oproti dřívějším letům již nebude možné během voleb
vystavovat občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů s jednoměsíční platností pro
uplatnění volebního práva. Po prokázání
totožnosti obdrží volič od volební komise
úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. V tomto prostoru volič vloží 1 hlasovací lístek
do úřední obálky. Na hlasovacím lístku
může volič zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku vloží před okrskovou volební komisí
úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem do volební schránky. Upozorňujeme,
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že voliči, který se neodebral do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
volební komise neumožní hlasování.
Ze závažných zdravotních důvodů může
volič požádat o hlasování mimo volební
místnost do přenosné hlasovací schránky,
a to výhradně ve vlastním územním obvodu
volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je možné od 1.
10. 2021 požádat na tel. čísle: 271 071 654.
Žádost o hlasování do přenosné hlasovací
schránky přijímají též jednotlivé volební
komise na telefonních číslech, která budou
zveřejněna na stránkách: www.pocernice.cz
v sekci „volby“, případně se můžete obrátit
během voleb na stálou službu na tel. čísle:
271 071 607.
Osobám v karanténě či v izolaci v souvislosti s infekčním onemocněním nebude
umožněno hlasovat ve stálých volebních
okrscích ani do přenosné schránky, ale budou pro ně zřízeny zvláštní volební okrsky.
Informaci o jejich umístění a způsobu hlasování v těchto zvláštních okrscích získáte
na webové stránce:
www.pocernice.cz v sekci „volby“ nebo
na stránce: www.praha.eu.

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

ING. FRANTIŠEK ŠONKA
* 15. 7. 1934, SUDOMĚŘICE
U BECHYNĚ,
+ 8. 8. 2021, PRAHA
Ing. František Šonka odešel 8. srpna tohoto
roku po naplněném životě ve věku 87 let.
František se přistěhoval s rodinou
do Počernic v roce 1967. Přišel tehdy
za prací jako zemědělský inženýr, specialista na drůbežnictví, do tehdejšího oborového podniku Drůbežnictví Xaverov.
Zakoupil dům ve Svépravicích s velkou
zahradou. Láska k přírodě a zemědělství
ho provázela celý život.
Paralelně k zaměstnání na Xaverově se
Ing. Šonka důsledně věnoval diplomantům z Vysoké školy zemědělské v Praze,
vedl a posuzoval diplomové práce převážně zahraničních studentů z Asie a arabských zemí. František velice rád cestoval
a navštívil mnoho zemí na různých
kontinentech - v Asii, Africe i Americe.

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.

ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ VYCHÁZKA

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

zámek Mnichovo Hradiště, farma
Ptýrov-oběd, Škoda auto muzeum
- Mladá Boleslav, sraz v 8.30 hod.
před nádražím Horní Počernice, vede
L. Frouzová

Navštěvoval země, kde měl odborné i společenské kontakty a z cest psal poutavé
reportáže.
Chovu drůbeže a jeho propagaci se
František věnoval po celý svůj život.
Od mládí byl členem spolku chovatelů
drobného zvířectva, posuzovatelem drůbeže, myslivcem, kynologem a včelařem.
Do posledních let byl vysoce kvalifikovaným soudním znalcem. Napsal několik
odborných knih a nesčetně odborných časopisů. Mnoho let byl lektorem a zkušebním komisařem mysliveckého vzdělávání
v oborech Myslivecká kynologie a Chov
zvěře. Učitelem srdcem i duší zůstal
do svých posledních dnů.
Miloval svoji rodinu, krásnou manželku Vlastu a děti Jitku a Jiřího. O svoji
manželku pečoval s úctou a křesťanskou
pokorou i po mnoho dlouhých let její
těžké nemoci. Radoval se z úspěchů svých
dětí a vnoučat. Prožil krásné okamžiky
morální satisfakce ve vztahu ke svému
rodu, když byla jihočeská Farma u lesa,

zámek Kostelec nad Černými lesy,
snížené vstupné 60 Kč, ArboretumTruba v případě příznivého počasí,
zájemci o tuto vycházku zavolejte,
prosím, předem L. Frouzovou
ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ VÝLET

STŘEDA 22. ZÁŘÍ KLUBOVNA

přednáška paní Miroslavy Buriánové,
PhDr. z Národního muzea Praha Móda z žurnálů, biografů i ulice 19391945, začátek ve 14.00 hodin
Klubovna pro vás bude otevřena každou
středu od 14.00 hod. na Náchodské ul.
754, těšíme se na vás
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
kterou obnovil a úspěšně vede syn Jiří, vyhodnocena v roce 2016 Farmou roku ČR.
František se šťasten zúčastnil převzetí
uvedeného titulu z rukou Jeho eminence
arcibiskupa pražského, Mons. Dominika
kardinála Duky.
Pan Ing. František Šonka byl pro své
morální a lidské hodnoty respektovanou
osobností naší obce.
Čest jeho památce!
Jitka M. Weber

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:
Balík
Barborová
Beneš
Böhmová
Bulínová
Doskočil
Fojt
Frydrychová
Hanušová
Havlíčková

Jaromír
Zdenka
Václav
Olga
Jana
Jaromír
Jaroslav
Zdeňka
Alena
Jana

Herbolt
Hlava
Hnízdil
Hnízdilová
Holá
Hrnčířová
Hronová
Jahodková
Jelínek
Kňavová
Konrád

Bohumil
Václav
Vladislav
Drahoslava
Ludmila
Anna
Marie
Miluše
Václav
Marie
Jiří

Kramerová
Kulík
Kunst
Lišková
Macháčová
Machutová
Manethová
Němcová
Novotný
Novotný
Pašková
Podroužek
Potůčková
Přikrylová
Puškárová
Rataj
Rittenauer
Schramm

Věra
Ludvík
Jiří
Jarmila
Vlasta
Erika
Eva
Dagmar
Karel
Oldřich
Olesa
Jaromír
Dagmar
Ludmila
Růžena
Bedřich
Pavel
Eduard

Skala
Strunz
Strunzová
Šimšová
Štaflová
Štefanová
Toms
Tuček
Vavřičková
Vebrová
Vidergotová
Vopěnková
Wertheimová

František
Petr
Olga
Věra
Eva
Regina
Antonín
Břetislav
Věra
Ludmila
Věra
Eva
Emilie

Milan Hejkrlík,
vedoucí Odboru
živnostenského
a občanskosprávních agend
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ZASTUPITELÉ

REDAKCE HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE JE ZE ZÁKONA POVINNA
PUBLIKOVAT PŘÍSPĚVKY VŠECH ZASTUPITELŮ MČ. REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ
ZA TYTO PŘÍSPĚVKY A NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ.

Z jednání Návrhového výboru
Dne 22. 6. 2021 jsme všichni zastupitelé
obdrželi pozvánku od pana místostarosty
Ing. Viléma Čápa na jednání Návrhového
výboru ZMČ Praha 20. Jediným, a tedy
i hlavním bodem jednání Návrhového
výboru byl Finanční a personální audit
kulturních příspěvkových organizací MČ
Praha 20 - diskuse.
Na jednání jsem namítal, že tato problematika Návrhovému výboru nepřísluší. Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva městské části a dle zákona o hl.
m. Praze plní především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo městské části a ze své
činnosti se odpovídají rovněž zastupitelstvu
městské části. Předseda výboru Ing. Vilém
Čáp však tuto námitku odmítl. Je to tedy
jinak? Není! Návrhový výbor ZMČ má
stanovenou náplň jednacím řádem výborů
a jím by se měl také řídit. Návrhový výbor

má v jednacím řádu uvedeno, že působí
zejména v průběhu jednání zastupitelstva
MČ, zpracovává návrhy a usnesení členů
zastupitelstva a shromažďuje, vyhodnocuje
a připravuje k projednání podněty a návrhy
došlé zastupitelstvu. Úkoly výboru zadává
ZMČ nebo rada MČ (RMČ). Návrhový
výbor neobdržel od ZMČ či RMČ úkol či
podnět řešit Finanční a personální audit
kulturních příspěvkových organizací MČ
Praha 20. Jaký měl být výsledek a závěr
projednání auditu? Úspora finančních prostředků, výdajů, příspěvkových organizací!
Pan místostarosta Ing. Vilém Čáp chtěl
po přítomných ředitelkách příspěvkových
organizací, aby našly úspory u sebe! Nedozvěděl jsem se, zda cílem tohoto setkání
je získání podkladů pro audit či analýzu
úspor. Přitom jeden den práce kvalitní auditorské společnosti se pohybuje od 15 000
do 20 000 korun a my chceme přece ušetřit!?

Na to pan místostarosta odpovědět neuměl. Naopak jsem se dozvěděl, že o tom
nerozhoduje sám, ale i další gesční radní
Ing. Zbyněk Římal a ten přítomen nebyl.
Navrhoval jsem, aby se místo Finančního
a personálního auditu kulturních příspěvkových organizací vedení městské části
zaměřilo spíše na snižování provozních
nákladů a definovalo si služby, které je
možné hromadně vysoutěžit pro všechny
příspěvkové organizace. Důležité ale je, aby
naše městská část byla příspěvkovým organizacím férovým a rovnocenným partnerem a maximálně jim vycházela vstříc tak,
aby ředitelky a jejich podřízení mohli svoji
práci dělat s radostí a nadšením. Ony jsou
na své pozici proto, aby zajistily kvalitní
kulturní zážitek pro návštěvníky, a to umí
opravdu skvěle! Snížení provozních nákladů za služby by mělo být naopak záležitostí
zřizovatele.

Silniční okruh kolem Prahy
Když jsem v lednu roku 2018 pozval členy
Platformy za Rozumnou dopravu na jednání Klubu komunálních politiků KDU
ČSL, netušil jsem, jak byly prezentované
informace na tomto setkání blízko pravdě.
Už v té době se hovořilo o možném rozšíření SOKP 510 na 2 x 4 jízdní pruhy. Nebral
jsem to příliš vážně, a to především protože
pro takové rozšíření není prostor a dálnice
by vedla lidem přímo pod okny. Na Pražském městském výboru (PMV) KDU-ČSL
dne 24. 1. 2018 bylo přijato následující
usnesení: 1) PMV požaduje, aby obě
varianty Silničního okruhu kolem Prahy
(SOKP) - varianta vedená v těsné blízkosti
zastavěných území Černého Mostu a Horních Počernic a varianta regionální - vedená
mimo Prahu - byly posouzeny objektivně
na základě dopravních modelů metodou
multikriteriálních hodnocení a aby všechny
části SOKP byly řešeny komplexně jako

celek nikoliv po částech; 2) PMV požaduje,
aby byla vybrána varianta, která nejméně
zatíží životní prostředí a zdraví obyvatel,
a to v co nejmenší možné míře na počet
dotčených obyvatel a území.
Dnes informace o rozšiřování SOKP 510
na 2 x 4 pruhy chápu, protože ve stejném
roce o pár měsíců později byl vypracován
dokument „D0 510, Studie bezpečnosti
a analýzy rizik k DÚR, aktualizace Pražský
okruh“, který shrnuje bezpečnostní rizika
k záměru rozšíření stavby SOKP 510. Tento
tzv. bezpečnostní audit dokazuje, že stavba
SOKP 511 v režimu 2 x 3 jízdní pruhy
nestačí. Za nevyhovující je označen úsek
mezi MÚK Českobrodská a MÚK Horní
Počernice pouze v třípruhovém uspořádání.
Dle kapacitního posouzení je požadováno
uspořádání 2 x 4 jízdní pruhy. Po zprovoznění celého SOKP a dalšímu nárůstu intenzit stavba 510 kapacitně nevyhoví a měla
by být v uspořádání 2 x 5 jízdních pruhů.

Zmíněný materiál identifikoval i další
závažné systémové nedostatky.
Bezpečnostní audit má rada k dispozici
od 3/2021. Dokument byl projednán komisí pro výstavbu a územní rozvoj s velmi
zásadním upozorněním pro Radu MČ
Praha 20 (RMČ), aby se touto problematikou zabývala a situaci ve vztahu k území Horních Počernic řešila. Radní však
zřejmě nepovažují dokument za tak závažný
a na jednání RMČ dne 7. 6. 2021 ho vzali
pouze na vědomí s tím, že požadují jeho
aktualizovanou studii. Avšak i aktualizovaná studie potvrzuje, že stavba SOKP 510
v režimu 2 x 3 zkrátka stačit nebude. Chci
věřit, že naši radní potřebují jen více času,
aby si takový dokument prostudovali a přijali k němu adekvátní usnesení. Snad mají
i dostatek času naše Horní Počernice.

Proč máme ocelové obrubníky v parku
Jizbická?

11. 2017 byl navržen pro změnu ocelový obrubník. Policie ČR nikdy nedala
požadavek na užití jakéhokoliv stavebního materiálu. Použitý stavební materiál
PČR nekontroluje, protože to není její
chráněný zájem daný zákonem, ale pouze
konstatuje, že byly instalovány prvky pro
orientaci slabozrakých nebo nevidomých
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (bezbariérová
vyhláška).
Navíc v projektové dokumentaci předložené stavebnímu úřadu pro společné
povolení je uveden obrubník betonový.
Ke změně typu obrubníku došlo při
realizaci stavby, dohodou mezi Odborem
hospodářské správy a investic, projektantem a zhotovitelem stavby.
Dále uvedu z vyhlášky č. 398/2009 Sb.:
Přirozenou vodicí linii tvoří přirozená
součást prostředí, zejména stěna domu,
podezdívka plotu, obrubník trávníku
vyšší než 60 mm, zábradlí se zarážkou
pro bílou hůl nebo jiné kompaktní prvky

šířky nejméně 400 mm a výšky nejméně
300 mm sloužící k orientaci nevidomých
a slabozrakých osob při pohybu v interiéru nebo exteriéru; přirozenou vodicí
linií není obrubník chodníku směrem
do vozovky. Mimo zastavěné území obce
může v odůvodněných případech tuto
linii tvořit samotný okraj komunikace bez
obrubníků směrem k vegetaci.
Ocelový obrubník tedy není v žádném
případě certifikovaný výrobek zajišťující
hmatové značení. Ve znění nařízení vlády
č. 312/2005 Sb., materiálová definice
trávníkového obrubníku není z hlediska
vyhlášky 398/2009 Sb. nijak specifikována. Ocelový obrubník je standardně používaný prvek a máme ho i v jiných parcích
v naší MČ. V parcích je za přirozenou
vodicí linii možné považovat trávníkový
obrubník výšky min. 60 mm nad pochozí
plochou.
Karla Polydorová,
Společně pro Počernice

V Hornopočernickém zpravodaji (7/2021)
jste se dočetli v článku od Šance pro Počernice, že ocelové obrubníky máme v parku
z důvodu požadavku Policie ČR (PČR).
Je to samozřejmě nesmysl!
Ze společného povolení stavebního
úřadu pro park Houslový klíč ze dne 9. 8.
2018 č. j. MCP20 013250/2018/OVUR/Ko
vyplývá, že stanovisko PČR nebylo k řízení doloženo, není ani evidováno v soupisu
dotčených orgánů státní správy, které se
vyjádřily a není ani v podmínkách povolení údajný požadavek PČR na ocelové
obrubníky uveden. Stanoviska Policie ČR,
která byla k parku během projednávání
vydána, zde zveřejňuji. Dne 5. 10. 2017
byla PČR předložena projektová dokumentace (PD) kde byl navržen betonový
obrubník. V další PD předložené dne 6.
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Milan Herian,
Společně pro Počernice

ZASTUPITELÉ

Zástavba lokality Robotnice radními
schválena!
Když v únoru loňského roku na jednání
zastupitelstva ohledně lokality Robotnice
z úst starosty Petra Měšťana zazněla slova:
„Byly nějaké schůzky, nějakým způsobem
jsme se nedostali k ničemu. Až budou
nějaké výsledky, budete o tom všichni zastupitelé informováni. Dokonce plánujeme,
pokud to umožní epidemiologická situace,
k lokalitě Robotnici si v lednu, v únoru
k tomu sednout na nějaký sezení...” Věřila
jsem, že se tak skutečně stane. Nestalo.
Starosta nám neříkal pravdu.
Bez toho, aniž by zastupitele kdokoliv
z vedení rady s novou koncepcí zástavby
lokality Robotnice seznámil, předložili E. Alexová, místostarostka a J. Jukl
novou koncepci zástavby lokality Robotnice. Z usnesení Rady MČ Praha 20
RMC/107/24/1950/21 ze dne 2. 7. 2021 je
zřejmé, že první etapa obsahuje vybudování

14 viladomů a 82 rodinných domů, které
budou komunikačně napojeny na komunikaci Hartenberská před podjezdem na Černý Most. Investor nepožádá o vydání
stavebního povolení na stavby první etapy
dříve, než budou v plném rozsahu stavebně dokončeny stavby obsahující výstavbu
komunikací a inženýrských sítí pro první
etapu (elektřina, vodovod, kanalizace,
plynovod, veřejné osvětlení).
Druhá etapa obsahuje vybudování 1 viladomu a 10 rodinných domů, které budou
komunikačně napojeny na komunikaci
Hartenberská před podjezdem na Černý
Most. Investor nepožádá o vydání stavebního povolení na stavby druhé etapy dříve,
než bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí na stavbu podjezdu pod Pražským
okruhem navazující na VPS Robotnice.
Třetí etapa obsahuje vybudování 1 viladomu a 23 rodinných. Investor nepožádá
o vydání stavebního povolení na stavby třetí

etapy dříve, než bude vydán kolaudační
souhlas na stavbu podjezdu pod Pražským
okruhem navazující na VPS Robotnice.
Je pro mě velkým zklamáním, že starosta
naší městské části neříká pravdu a o stavebních záměrech neinformuje tak, jak
sám slíbil. Rada pak rozhoduje bez toho,
aniž by se záměrem seznámila všechny
občany a zastupitele. Jsme postaveni před
hotovou věc, diskuse mezi občany a developery o stavebních záměrech není žádná.
A zmiňované podmínky typu „developer
nepožádá o stavební povolení dříve než...“?
Jakým způsobem chce a může vedení městské části, které o záměru rozhodlo, toto
zajistit? Co když požádá? Jak je tento požadavek vymahatelný? A co když se zjistí,
že zmiňované napojení k IKEA se realizovat
nebude? Dotazy, které měly být odpovězeny
dříve, než se k tomuto kroku přistoupilo.

Přeji vám krásný a úspěšný nový školní rok!

společně s kolegyní zastupitelkou Alenou
Štrobovou (HOP), sociální pracovnicí Danielou Bendlovou a dobrovolnicí Markétou
Čekanovou sbírali a dávali dohromady
batohy a školní pomůcky pro děti našich
pěstounů. Sbírka byla nakonec velmi
úspěšná a podařilo se nám získat dostatečný
počet hezkých batůžků a vybavit všechny
malé počernické školáky. Moc děkuji všem,
kteří se do sbírky zapojili a pomohli. Příští
léto budeme akci společně opakovat.
To samé potravinová sbírka „Počernice
nejen sobě“, která stále běží a pomáhá.
Můžete ji podpořit případně i na podzim.
Trvanlivé potraviny a hygienické potřeby
jsou stále velmi žádané. Děkuji.
Více informací o mých aktivitách naleznete na webových stránkách www.petrruzicka.eu nebo mi tradičně můžete napsat
na e-mail: petr_ruzicka@pocernice.cz.

Milí čtenáři,
všechny vás srdečně zdravím po letní
prázdninové přestávce. Úvodem bych rád
popřál všem školákům, studentům, ale
i jejich rodičům a učitelům, aby tento školní rok byl rokem „normálním“ a všechno
probíhalo v pohodě a hlavně ve zdraví.
Ze zdravotní oblasti jsem Vás před časem
informoval, že se brzy otevře nové stomatologické centrum v Horních Počernicích,
konkrétně na adrese Náchodská 762/65
(naproti PENNY Marketu). Od pana doktora Vladyslava Ridchenka, majitele Smile
Centra, jsem dostal informaci, že jeho otevření je naplánované na 15. září 2021. Pro
bližší informace můžete kontaktovat přímo
centrum na telefonním čísle: 222 222 230
nebo e-mailu: scstomatologie@gmail.com
Je možné se již předem objednat nebo domluvit zubní prohlídku na jiné pobočce.
Ze sociální oblasti jsme během celého léta
Když doma přebývá školní batoh
Rodiče školáků dobře vědí, že příprava
a vybavení dítěte do školy je pořádný
zásah do rodinného rozpočtu. Náročné
je to i pro pěstounské rodiče. Pěstounem
se po vážné situaci v rodině často stává
jeden z prarodičů nebo starší sourozenec.
Jindy zase samotná pěstounská maminka
nebo táta pečují o více dětí. Každá koruna se potom počítá a mimořádná vydání
bývají mimořádně tísnivá.
Během prázdnin jsem zaznamenala
od našich sociálních pracovnic, že je to
složité u několika malých budoucích
pěstounských prvňáčků, a i v případě
dalších pěstounských dětí v Horních
Počernicích by podpora při přípravě
na školu přišla vhod. Před dvěma lety
jsem podobnou sbírku pořádala ještě
jako starostka naší městské části. Děti

z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin se nám s pomocí tehdejších
kolegů radních - paní Dany Bočkové
a především vás všech - podařilo do školy
slušně vybavit.
Letos jsem proto o prázdninách oslovila úžasnou Markétu Čekanovou, která
už řadu let pořádá sbírky školních potřeb
pro děti v Azylovém domě SKP HoPo.
Spojily jsme síly a rozjely společnou akci:
„Přebývá vám školní batoh? Pěstounská
mrňata ho užijí.“
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se už ozvali první dárci. Reakce
jsou milé, vstřícné a já chci všem velice
poděkovat. Zhruba v půlce srpna jsme
jeli s kolegou zastupitelem Petrem Růžičkou pro první batohy a další vybavení,
Markéta doma připravila kompletní
školní balíčky pro děti. Další maminky
a tátové nám zase dávají vědět, že věci

Jana Hájková, zastupitelka MČ Praha 20

S pozdravem

Petr Růžička, zastupitel

pro pěstounská mrňata přinesou přímo
paní Daniele Bendlové, která se pěstounské péči věnuje na našem úřadě.
Děkuji vám všem a přeji školákům,
pedagogům a rodičům stejně radostný
a vstřícný školní rok.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Jednou z prvních dárkyň byla paní Vajnerová
z Bistra Daneva
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ZASTUPITELÉ

Park Jizbická – místní záhada
za 15 milionů
Každá samospráva hl. m. Prahy musí ze
zákona postupovat s péčí řádného hospodáře. Představa o péči řádného hospodáře
a o kvalitě provedeného díla je však v naší
městské části zcela jiná. A nejsem vůbec
překvapen, že nespokojenost už není jen
v řadách zastupitelů, ale i vás, občanů!
Vedení MČ Praha 20 se nestaralo vůbec
o realizaci investice hrazené z veřejných
prostředků a dotace hl. m. Prahy „Park
s přírodním dětským hřištěm - Jizbická„
za 15 mil. Kč. Příslušní úředníci Odboru
hospodářské správy a investic (OHSaI)
zcela selhali jak v přípravě a realizaci investice, tak jako stavební dozor a rozhodně selhali při převzetí stavební a zahradní
části díla. V parku byly vysazeny méně
kvalitní listnaté stromky a neúplné travní
porosty se převzaly se vzrostlým plevelem.
Záhony trvalek se převzaly i s rozsáhlým množstvím vzrostlého náletového
plevele. Viděli jste v našem parku záhon
se 700 narcisy? Dodavatel stavby dokonce
údajně provedl v rámci zaplaceného díla
tři seče travního porostu. Tyto práce
za naši městskou část nikdo nezkontroloval a nepřevzal a ve výsledku sekali trávu
naši zaměstnanci místního hospodářství
a na vrub rozpočtu naší městské části.
Je skandální, že povinný bezbariérový
přístup do parku rozhodně není bezbariérový. Vstupní rampa nesplňuje dané
sklony, a tak se po ní zdravotně postižený
občan do parku bez cizí pomoci nedostane. Další prvky byly v souladu s bezbariérovou vyhláškou dodatečně instalovány až
po dopisu ředitelky Národního institutu
pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,
o. s. (NIPI ČR), která dne 28. 6. 2021
informovala všechny zastupitele svým
dopisem a přiloženou zprávou o dalších
krocích a závažnosti celé situace. Pravidelná kalamita při opakujícím se dešti,
kdy se přírodní jezírka (naše průlehy)
rozlejí do přilehlých ulic a zahrad sousedících nemovitostí jsou rovněž záhadou,

o které někteří zastupitelé tvrdí, že to
tak bylo vždycky. Ale to není pravda.
Před realizací parku nikdy nejezdili hasiči
z Chval a Běchovic opakovaně odčerpávat rozvodněná jezírka a travní porosty.
Dokud byla plocha ponechána ladem,
vše fungovalo desítky let, jezírka se zde
netvořila a nebyly zaplavované pozemky. Děti bezpečně v zimě sáňkovaly bez
dojezdu do vodních jezírek. Stavební
práce a zásahy do terénu (jeho zhutnění
a snížení vsakování), včetně provedení
přes 3 400 m 2 nových zpevněných ploch
bez správného odvodnění srážek jsou
příčinou této situace. Ovšem od vedení
našeho úřadu slyšíme jen výmluvy na vady
v projektu, viníkem je údajně nátok
dešťových vod z ulic Češovská a Jizbická.
A tak tzv. průlehy, které měly sloužit
k zadržování vody v krajině, jako vsakovací depresní zemní tělesa, díky provedení
realizace záměru nejsou funkční. Chyběl
snad v projektu hydrogeologický posudek daného území? Zřejmě ano! Situace
v parku je velmi vážná, ale nikdo nenese
žádnou odpovědnost za špatně odvedené
práce natož za vícenáklady na realizaci.
Několikrát jsem od března letošního roku
opakovaně na závady parku poukazoval.
Ovšem odpovědi ze strany úřadu jsou
jen výmluvy i tvrzení, že je vše vlastně
v pořádku. Ve skutečnosti téměř všechny
závady hradí a opravuje městská část ze
svého rozpočtu. Je smutné, že v důsledku
toho nemůže být například obnovován
mobiliář městské části nebo prováděna
výsadba nových stromů, protože je zcela
logické, že finanční prostředky budou
chybět jinde. Například odvodnění dopadové plochy u lezecké stěny, kde se musel
zrušit průleh č. 3 – jezírko dodatečným
řešením odvodu dešťových vod zemními
pracemi a drenáží, stojí 216 000 Kč (bez
DPH). Průleh č. 4 není vůbec funkční.
Aby bylo možné tyto práce realizovat,
bylo nutné vyjmout z původní objednávky
herní prvek za 660 000 Kč (bez DPH).
Na to, že městská část získala finanční
prostředky na vybavení parku, nikoliv
na zametání vlastních chyb pod koberec,
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už vedení asi zapomnělo. Neřeší se příčina
záplav v parku, ale navrhují se nesmyslná
řešení. Jako pro spodní průleh č. 1 u ulice
Markupova jeho dodatečným zkapacitněním, a to navýšením terénu při jeho
jižní straně (vytvoření hrázky) do výše
max. 0,5 m. Hladina jezírka se tedy zvýší
o 50 cm, okolí bude stejně podmáčené
a nakonec jezírko po dešti stejně přeteče.
Stále čekám na splnění slibu od vedoucího
OHSaI, že se podrobně sepíšou všechny
reklamace na realizaci parku a budou
uplatněny. MČ také obdržela stížnosti
vlastníků nemovitostí pod parkem. Nebude-li MČ rychle konat, hrozí nám žaloby
na náhrady za poškození soukromého majetku vodou z parku. Kolik nás bude ještě
dořešení závad a záhad v parku Jizbická
stát? To se možná ani nedozvíme.
Miloš Vacek,
zastupitel

ZASTUPITELÉ

Počernice darovaly 300 tisíc korun
obcím postiženým tornádem

Zklidnění Počernických ulic s větším
množstvím zeleně

Na červnovém jednání zastupitelstva byl
na návrh Šance pro Počernice schválen
finanční dar do sbírky SOS Morava v celkové výši 300 tisíc korun. 200 tisíc korun
bude použito ze schválených peněz na participativní rozpočet pro rok 2021. Peníze
byly zaslány prostřednictvím organizace
Člověk v tísni a budou rozděleny pro
všechny obce, které byly zasaženy ničivým
tornádem v České republice.

Ve spolupráci se starostou Petrem
Měšťanem připravujeme návrh zklidnění počernických ulic. Chceme navázat
na Studii zklidnění komunikací v HP,
která je pro naši městskou část zpracována, ale bohužel se s ní tři roky
nepracuje. Uvědomujeme si, že systém
jednosměrných ulic není příliš populární, je to ale jediná možnost, jak
zklidnit naše ulice. Získáme tím více
parkovacích míst a můžeme v ulicích
vysadit i stromy, které v současné době
z prostorových důvodů vysadit nelze.
Spoléháme i na počernické občany, kteří
se mohou zejména v počátcích výsadby o stromy před svým domem starat,
především závlahou, na kterou by jim
počernická radnice přispěla. Rozloha
Horních Počernic je velká a náš Odbor
místního hospodářství by současným
personálním obsazením tuto péči
nestíhal. Tento projekt bychom chtěli
vám, počernickým občanům, představit
do konce letošního roku, získat vaše
připomínky a náměty a od příštího
roku, po souhlasu zastupitelstva, uvést
do praxe.

Změny v našem sdružení
V letošním roce opustili Šanci pro
Počernice zastupitelé Eva Alexová a Petr
Růžička. Jejich názory a hlasování
na zastupitelstvu tedy nejsou názory
našeho sdružení, i když věříme, že body,
které jsou přínosem pro Horní Počernice, svými hlasy podpoří.
Cyklostezka Ve Žlíbku
Ve spolupráci s Odborem majetku jsme
obnovili výkup pozemků pod budoucí
cyklostezkou v ulici Ve Žlíbku, která by
měla navazovat na ukončenou cyklostezku z Běchovic a navázat na cyklostezku
v ulici K Berance.

Naše návrhy pro radnici
Na jednání rady městské části předložíme návrhy, aby městská část při pronájmu nebo prodeji bytu upřednostnila
občany Horních Počernic. Podle judikátu lze dát podmínku, aby žadatelem
o byt byl občan, který má trvalý pobyt
v městské části nebo obci.
Další návrh, který připravujeme, se
týká životního prostředí. Díky nápadu pana Hány předložíme návrh, aby
za nově narozeného občánka byl vysazen
ovocný strom. Inspirace je z Prahy 10,
kde strom vysazují společně rodiče
narozených dětí. Horní Počernice by tak
mohly mít v budoucnu obecní ovocný
sad právě z takto vysázených stromů.
Hana Markulinec Moravcová,
Kristine Grigoryan Karhanová,
Pavel Wágner, Jaroslav kočí ml.,
zastupitelé Šance pro Počernice
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ZÁMEK

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 ve dvou zámeckých podlažích
nabídne jedinečnou příležitost představit tvorbu Vítězslavy Klimtové určenou
nejenom dětem ale i dospělým s dětskou
duší. Kromě početné rodiny pohádkových
postav čítající více jak 100 originálních
loutek představí také téměř 60 akvarelů a olejomaleb z autorčiny dílny, které
opustily rodnou půdu Pohádkové země
v Pičíně zcela poprvé. V roce 80. výročí
od autorčina narození a 5 let po její smrti
se tak jedná o vůbec nejrozsáhlejší výstavu
realizovanou mimo stálou expozici.
Součástí výstavy bude také Kamínková
dílnička i prezentace dětských výtvarných
prací v rámci soutěže „Není skřítek jako
skřítek“.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

11. 9. 	Tajemná noc na Chvalském zámku s pohádkovými postavami
(pohádková stezka zámkem pro děti)
od 18.00 hod.
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, představíme veřejnosti v Modrém salonku
Chvalského zámku dvě původní sochy
z kostela svaté Ludmily. 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, dominantní osobnosti českého

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

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.
V září představíme v Prodejní galerii a v zámecké
Kočárovně 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 doplní 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.

KULTURNÍ AKCE
TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU – NAPÍNAVÁ STEZKA
VEČERNÍM ZÁMKEM PRO DĚTI A JEJICH ODVÁŽNÉ
RODIČE
sobota 11. 9. mezi 18. a 21. hod.
V předvečer tradiční Svatoludmilské
pouti srdečně zveme na pohádkovou
stezku zámkem. Těšit se můžete
na setkání s princeznami, rytíři, zámeckým služebnictvem, vílami i skřítky. Čekají vás zábavné úkoly, večerní
prohlídka výstavy Pohádková země
V. Klimtové a také nejedno překvapení. Akce je vhodná pro děti od 2 do 11
let. Přijďte kdykoli mezi 18. a 20.
hodinou. Zámeckou bránu zavíráme
ve 21.00 hod., není třeba rezervace.
HUDEBNÍ FESTIVAL U SV. LUDMILY
pátky 17. 9., 24. 9. a 1. 10. od 20.00 hod.
(od 19.30 hod. neformální setkání při sklence vína)
8. ročník hudebního festivalu pořádaný ŘK farností na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem nabídne tradiční trojici
koncertů milovníkům vážné hudby. V rámci prvního koncertu
v kostele zazní při příležitosti letošního Dvořákova 180. výročí
od narození cyklus jeho Biblických písní v podání barytonisty
Romana Janála za doprovodu varhanice pražské svatojakubské baziliky Ireny Chřibkové. Druhý koncert v pátek 24. září v zámeckém sále bude patřit dechovému souboru mladých hudebníků
s názvem Alinde Quintet. Těšit se můžete na skladby od Mozarta, Gambiniho, Verdiho i Ravela. V pátek 1. října při závěrečném
koncertu v kostele si připomeneme letošní oslavu 1100 let kněžny

Ludmily. Pozvání pro tuto příležitost přijal významný český
soubor Tiburtina, věnující se špičkové interpretaci gregoriánského
chorálu a středověkého vícehlasu. Za varhany usedne Eva Bublová,
laureátka řady mezinárodních varhanních soutěží. Začátek všech
koncertů je ve 20.00 hodin, od 19.30 hod. neformální setkání se
sklenkou vína. Předprodej vstupenek od 30. 8. v recepci zámku
a na místě vždy hodinu před začátkem koncertu.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN ANEB PÁTREJ
NA VLASTNÍ PĚST!
24. 9. – 3. 10.
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé detektivní případy? Dokážete spolupracovat v rodinném týmu a pátrat
společně na vlastní pěst? Pak jsou detektivní hry pro vás jako
stvořené! Spolu s výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové
nabízíme další příležitost, jak přijít na kloub záhadě související
s podzemními zámeckými chodbami.
AUTOBUSOVÝ DEN ANEB HISTORICKÝM
AUTOBUSEM AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK
25. 9. od 10.00 do 17.00 hod.
Tradiční zážitkový den
s ROPID v Letňanech
nabídne i letos jízdy
historickými autobusy
na několika vyhlídkových
linkách – jedna z tras povede i na Chvalský zámek.
Více o celé akci najdete na:
www. chvalskyzamek.cz
a také na: www.pid.cz.

PŘIPRAVUJEME
NA ŘÍJEN:
6. 10. 	Koncert Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers – Swing nylonového věku
22. 10.
Koncert kapely POLETÍME?
22. 10. – 31. 10. 	Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN
aneb pátrej na vlastní pěst!
23. 10.
Počernický STREET FOOD FESTIVAL
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VÝROČNÍ SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
NA CHVALSKÉ TVRZI
neděle 12. 9.
Ve výročním roce patronky kostela na Chvalech připravujeme
v neděli 12. září celodenní program pro všechny generace,
plný netradičních zážitků a překvapení. Svatoludmilská pouť
přinese bohaté pouťové trhy s nabídkou řemeslných výrobků,
domácích produktů i občerstvení. Nebudou chybět ani trhovci známí z pražské náplavky. Děti se mohou těšit na tradiční
pouťové atrakce, ale také na středověké hrátky všeho druhu – střelnici i dřevěný kolotoč na ruční pohon, vystoupení
oblíbeného kejklíře Vojty Vrtka či melodie pohádkového flašinetáře. Všechny ty hrátky a kejkle budou zdarma a zdarma
bude i vstup na zámecké nádvoří, kde jarmareční pohádku
pro malé i velké chystá populární divadelník Víťa Marčík.
Další pestrý program pro celou rodinu v duchu sousedského
setkání čeká také na farní zahradě.
Prostory Chvalského zámku slibují i unikátní záležitost:
dočasnou expozici dvou původních soch z kostela svaté Ludmily, donedávna vystavených v Národní galerii. Sochy v 17. století
vyřezal sochař Jan Jiří Bendl, autor někdejšího Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Večer pak nádvoří
rozezní tradiční koncert, tentokrát v režii kapely Sto zvířat,
která Horní Počernice zařadila do svého letošního živého turné.
Výroční Svatoludmilskou pouť pro vás připravujeme společně s Městskou částí Praha 20, farností sv. Ludmily, SHM
Klubem Praha – Počernice a spolkem Molechet.
PROGRAM DNE:
8.30 hod.
poutní bohoslužba v kostele sv. Ludmily
9.00 – 18.00 hod.	výstavy na Chvalském zámku: Pohádková
země Vítězslavy Klimtové – skřítci, strašidla
a další pohádkové bytosti na Chvalském
zámku / Sv. Josef a sv. Jáchym – sochy
barokního sochaře J. J. Bendla / Dialog prodejní výstava obrazů výtvarnice Pavlíny
Gardianové a skleněných objektů Dalibora
Šípka, syna světoznámého designéra a architekta Bořka Šípka.
9.00 – 18.00 hod. otevřená zámecká bylinková zahrádka
10.00 – 18.00 hod. stánky s občerstvením všeho druhu: sladké i slané domácí dobroty, klobásy, pouťové
koláčky, pivo, víno i burčák, řemeslné stánky, pouťové atrakce a kolotoče. (Kolotoče
jsou v provozu již od čtvrtka 9. 9.)
12.00 – 17.00 hod. středověké hrátky pro děti: střelnice, kolotoč na ruční pohon, kejklířské představení
Vojty Vrtka i pohádkový flašinetář - zdarma
13.00 hod.
pouťová pohádka na zámeckém nádvoří:
BAJAJA, jarmareční pohádka v podání
divadla Víti Marčíka, vstup zdarma
14.00 – 17.00 hod. program pro děti a rodiče na farní zahradě
+ obří nafukovadla, vstup zdarma
19.00 hod.
koncert na zámeckém nádvoří: kapela STO
ZVÍŘAT, vstupné v předprodeji 350 Kč,
v den koncertu 400 Kč (12. 9.)
Jak se nám plní program a které stánky na pouti potkáte, můžete sledovat na FB stránce Svatoludmilská pouť
na Chvalské tvrzi.
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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.
STO ZVÍŘAT – KONCERT NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
Kapela Sto zvířat vydala v roce 2020 nové album s názvem 30
let testováno na lidech, které bylo pozitivně přijato jak fanoušky, tak kritikou. Nyní se těší, až budou moci předvést i dvanáct
nových songů naživo. S kapelou hrající převážně v duchu ska tak
zpětně oslavíme jejich úspěšné třicátiny na zámeckém nádvoří
při tradičním svatoludmilském koncertě. Předprodej vstupenek na recepci zámku nebo prostřednictvím sítě GoOut. Cena
v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 400 Kč.
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CHVALSKÁ STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST
ZÁŘÍ/ŘÍJEN:
BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 4. 9., 18. 9., 2. 10. a 16. 10.
od 9.00 do 12.00 hod.

Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. Více
informací na: www.burzarybicek.cz.

prostřednictvím sítě GoOut. Vstupné
v předprodeji 450 Kč, v den koncertu
500 Kč.
POLETÍME?
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VESELÁ STODOLA
neděle 19. 9. od 15.00 hod.

Spolek Chvalská beseda s podporou
MČ Praha 20 srdečně zve na 2. ročník akce
Přijeli k vám Březáci. Uslyšíte moravské
písně v podání pěveckých souborů Mužáci
a Studánka z Březí u Mikulova za doprovodu cimbálové muziky a ochutnáte
skvělá vína z vinařství KERN.
Vstupné 100 Kč.
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS – SWING NYLONOVÉHO VĚKU
středa 6. 10. od 19.30 hod.

Odložený dubnový koncert má svůj termín a vy můžete očekávat ty nejkrásnější a nejžhavější swingové melodie
v autentickém podání Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers. K dispozici
je ještě několik volných vstupenek
v předprodeji na recepci zámku nebo

pátek 22. 10. od 19.30 hod.

Brněnská kapela s charismatickým 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 úspěšném letním termínu 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.
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.
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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.

Hrají: Štěpán Kozub, Jakub Štáfek, Tomáš Magnusek, Monika Babišová a další
Vtipná a návyková komedie o českých
youtuberech s citem pro zapadlá žánrová
zákoutí.
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 9. září v 19.30 hod.
ATLAS PTÁKŮ

ZÁŘÍ

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE

čtvrtek 2. září v 19.30 hod. kino
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL

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

Milí diváci,
skončily prázdniny a to znamená, že
nová divadelní sezona může začít. Věříme, že ta letošní, šestnáctá, již nebude
svázána zákazy a restrikcemi a že si ji
společně užijeme. Novou sezonu slavnostně zahájíme v neděli 19. září v 15.00
hodin před divadlem. Připravili jsme
opět bohatý kulturní program, workshopy a těšit se můžete i na tradičně skvělé
občerstvení. Já osobně se letos velmi
těším na hlavní divadelní bod programu,
o který se postará Divadlo Chůdadlo. Sehrají pro vás nejslavnější milostný příběh
Romeo a Julie, ovšem v trošku netradičním podání. Bude se totiž částečně
odehrávat nad vašimi hlavami. Nevěříte?
Přijďte se o tom v neděli přesvědčit.
Vstup na celou akci je zdarma a my se
na vás již moc těšíme.
Ráda bych vás také pozvala na vernisáž
výstavy obrazů malíře Michala Matzenauera, která se uskuteční ve středu 22.
září od 18.00 hodin. Michal Matzenauer
je umělec spojený s československým
disentem a já jsem nesmírně ráda, že
se rozhodl vystavovat právě v našem
divadle. Výstava bude ve foyer k vidění
do 24. října.
Přeji vám krásný začátek podzimu
a věřím, že se opět budeme v hledišti divadla setkávat tak, jak jsme byli vždycky
zvyklí.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

Hrají: Martin Hofmann, Martin Pechlát,
Hynek Čermák, David Švehlík a další
Filmová komedie podle románu Patrika
Hartla.
Vstupné: 140 Kč
sobota 4. září v 17.00 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
Další neodolatelná dobrodružství nezbedného králíčka.
Vstupné: 120 Kč
úterý 7. září ve 14.00 hod.
představení pro seniory
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK
JEDNOU JE…

Strhující životní příběh herecké legendy
v prvním velkém filmovém dokumentárním portrétu.
Vstupné: 80 Kč
úterý 7. září v 19.30 hod.
SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE

Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová,
Martin Pechlát, Eliška Křenková, Vojtěch
Kotek a další
Když se ve staré rodinné firmě ukáže,
že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž
nebyl nikdo připraven. Ve válce, která
se pokradmu rozpoutává, ale není vůbec
jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo z ní
vyjde jako vítěz.
Vstupné: 130 Kč
pátek 10. září v 18.00 hod. DERN
V ÝS ISÁŽ
VLADIMÍR KOČIČKA:
TAV
Y
OHLÉDNUTÍ
- HLEDÁNÍ SVĚTLA
Dernisáž výstavy spojená s prohlídkou
výstavy komentované autorem.
Vstup volný.
sobota 11. září v 17.00 hod.
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Pamatujete si na přechytralý mimino
v obleku a jeho staršího bráchu Tima?
S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Oba
bráchové sice v mezidobí trochu dospěli,
ale do obleku se nasoukala Timova dcera
Tina, která je batolecímu věku navzdory
fakt ostrá holka.
Vstupné: 130 Kč / 110 Kč
úterý 14. září v 19.30 hod.
JEDINĚ TEREZA

Hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor
Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek,
Lenka Vlasáková a další
Byla to velká láska jak z románu, když
se to najednou všechno pokazilo. Jak
získat ženu svého srdce zpět, když už jste
jaksi vyšli ze cviku? Nechat se inspirovat
romantickými filmy! Ale bude to opravdu
fungovat?
Vstupné: 130 Kč
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středa 15. září v 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL
Přeložený koncert – vstupenky zůstávají
v platnosti.
čtvrtek 16. září v 19.30 hod.
CESTA DOMŮ

Poslední film režiséra Tomáše Vorla
navazuje na Cestu z města a Cestu do lesa
a završí osudy všech stěžejních postav.
Vstupné: 120 Kč
neděle 19. září od 15.00 hod.
ZAŽÍT DIVADLO JINAK
Zahájení nové sezony.
Chůdadlo - Romeo a Julie, divadlo Harmonika - Sněžibába a čert aneb dvě zimní
pohádky, pěvecký sbor Paleček, Dechový
orchestr, Mpilates – joga, bubenický,
žonglérský a floristický workshop, tanec,
kino, malování křídou, výtvarné dílny
Mumraje, fotokoutek, pivo, klobásy, burčák, quiche a dobrůtky od Danevy.
Vstup zdarma
úterý 21. září v 19.30 hod.
Brigitte Buc
ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková,
Eva Josefíková, Karel Zima
Přeložené představení, vstupenky zůstávají v platnosti.
středa 22. září v 18.00 hod. VE
MICHAL MATZENAUER: V ÝSRNISÁŽ
TAV
OBRAZ – KRESBA
Y
Výstavu za účasti autora uvede pan David
Bartoň, z básní výtvarníka bude recitovat Petr Zhoř a hudebního doprovodu
se ujme Josef Janíček. Jste srdečně zváni,
vstup není podmíněn pozvánkou a je
volný.
čtvrtek 23. září v 19.30 hod.
ZBOŽŇOVANÝ

Režie: Petr Kolečko
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová,

Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří
Langmajer, Štěpán Kozub a další
Uznávaný a oblíbený pediatr Zdeněk
jde do důchodu, jenže není tak dokonalý,
jak se zdá. Čekají ho pěkně horké chvilky
a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval.
Vstupné: 140 Kč
středa 29. září v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC
Nakafráno Turnov
Stanete se svědkem toho, jak jde čas, jak
pevná jsou rodinná pouta, a že život není
jen procházka růžovou zahradou. Takový
příběh se může stát i ve vaší ulici. Teátrnovela, jakou jste ještě neviděli.
Přeložené představení, vstupenky zůstávají v platnosti.
Vstupenky: 200, 180, 160 Kč
čtvrtek 30. září v 19.30 hod.
REKONSTRUKCE OKUPACE
Režisér filmu našel 3,5 hodiny profesionálně natočeného materiálu, na kterém je
zachycena invaze vojsk Varšavské smlouvy
do Československa 21. srpna 1968. Záběry
pravděpodobně nikdo nikdy neviděl. Jan
Šikl zahajuje pátrání po tom, kdo a kde je
v archivu zachycen. Vzpomínky na konkrétní události ožívají, postupně se skládá
obraz historického okamžiku a jeho vztahu k současnosti. Film o naší schopnosti
reflektovat minulost a o svébytné formě
společenské paměti, která vydává svědectví obecnějšího charakteru.
Vstupné: 100 Kč

ŘÍJEN
sobota 2. října v 15.00 hod.
Eva Bartoňová
KREJČÍK A PRINC
DS Právě začínáme
Dobrodružné a vtipné pohádkové vyprávění o náhodě, pýše, cti a pravdě.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
pondělí 4. října v 19.30 hod.
Jakub Zindulka
VZHŮRU DOLŮ!
Agentura Fanny
Hrají: Dana Homolová, Jakub Zindulka,
Aneta Krejčíková a Milena Steinmasslová
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
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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
čtvrtek 7. října ve 20.00 hod.
THE CELLO BOYS

Koncert a křest nové EP „The CELLO
Boys - Out of Quarantine“. Křtít bude
Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Můžete
se těšit na nové autorské skladby, další
žánry a novější show.
Vstupné: 300 Kč
sobota 9. října v 19.30 hod. D ČECHŮ
IVA
D V
ÚSPĚŠNÝ PÁR
P O D E LN Í
ZIM
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

DIVADLO

neděle 10. října v 15.00 hod.
Mája Klímová
KRÁSKA A ZVÍŘE

„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
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

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
čtvrtek 14. října v 19.30 hod.
KAREL

pondělí 18. října v 19.30 hod.
Jordi Galcerán
ÚVĚR
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
neděle 24. října v 15.00 hod.
Č
TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ DIVECHŮV
AD
DS Počerníčci – premiéra
P O D E LN Í
ZIM
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Pohádkové vyprávění o princeznách,
které mají tak trochu neprinceznovské
chování.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
středa 27. října v 18.00 hod
VE R
JOZEF MRVA – LOW TIME
V ÝS NISÁŽ
(SERIGRAFIE)
TAV
Y
Zahájení výstavy malíře, grafika
a grafického designéra, který tuto
výstavu věnuje tématu transformace v čase.
Vstup volný.
Změna programu vyhrazena.
Říjnová filmová představení budou
do programu doplňována postupně,
kompletní přehled najdete v příštím čísle
HPZ nebo na www.divadlopocernice.cz.

KURZY V KS DOMEČEK
ZÁPIS DO KURZŮ BUDE PROBÍHAT V KS DOMEČEK (VOTUZSKÁ 12)
OD 6. 9. DO 9. 9. A OD 13. 9. DO 16. 9. VŽDY OD 15.00 DO 18.00 HOD.

úterý 15.30 – 16.30 hod.
TANEČKY S JANOU (Jana Böhmová)
pro děti od 4 do 7 let
čtvrtek 17.30 – 20.00 hod. (každý sudý týden)
ŠITÍ POKROČILÍ (pokračující kurz, Milada Zemanová)
první hodina 9. září
čtvrtek 17.30 – 20.00 hod. (každý lichý týden)
ŠITÍ MÍRNĚ POKROČILÍ (Milada Zemanová)
první hodina 16. září

Dlouho očekávaný dokument zachycující poslední rok života Karla Gotta.
Vstupné: 130 Kč
pátek 15. října v 19.30 hod.
Thomas Brussig
TRENÉR

Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař

od října každé druhé pondělí
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU VU3V (Alžběta Cibochová)
Téma semestru: Křesťanská ikonografie a hagiografie
JAZYKOVÉ KURZY
online zápis na www.sensounico.cz

KINO – PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY

NE
KON BUĎ
ZE R
VA

Od září najdete každé první úterý v měsíci v programu speciální odpolední
filmové představení pro seniory. Projekce budou začínat již od 14.00 hodin tak,
abychom i v zimě končili vždy za světla a diváci se mohli pohodlně dostat domů.
Promítat budeme nové tituly, které jsou krátce po premiéře, ale za nižší cenu, než
je u večerní projekce. Představení jsou sice primárně určena seniorům, ale nejsou
nijak věkově omezená. Prvním titulem je v úterý 7. října dokument
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Věříme, že vás novou programovou nabídkou potěšíme.
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ZAHÁJENÍ DIVADELNÍ SEZÓNY
aneb

neděle 19. září od 15 hodin

ZAŽÍT DIVADLO JINAK
15:00
15:15
15:20
15:30
16:00
16:05
16:30
17:15
17:20
17:50
18:45

pěvecký sbor PALEČEK - ZUŠ
Sněžibába a čert - divadlo Harmonika
veřejná lekce jogy - MPILATES
floristický workshop - Květiny Michaela
Happy Hero - Pop Balet
pěvecký sbor PALEČEK - ZUŠ
Romeo a Julie - Chůdadlo
Circus - Pop Balet
Dechový orchestr - ZUŠ
bubenický a žonglérský workshop
promítání filmu Vlastníci

a kromě toho
pivo, klobásy, BURČÁK a káva od Divadelní kavárny,
quiche a jiné dobrůtky od Danevy.
výtvarné dílny Mumraje, malování křídou na chodník, divadelní
fotokoutek plný rekvizit...

VSTUP ZDARMA
DIVADELNÍ
KAVÁRNA

Votuzská 379/11 www.divadlopocernice.cz
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našich
literárně-výtvarných soutěží. Účast byla hojná, zapojilo
se na 400 účastníků z celé ČR.

Obě soutěže (K. Čapek i Z. Miler a V. Čtvrtek) byly rozděleny
na výtvarnou a literární část a ty pak dále podle věku autora příspěvku na „do deseti let (10-)“ a „od deseti let (10+)“. Celkem jsme tedy
hodnotili díla v 8 kategoriích.
Vybrat jednoho vítěze v každé kategorii nebylo vůbec jednoduché,
nejraději bychom první ceny poslali všem zúčastněným, ale jak se
říká, vítěz může být jen jeden, vybrat jsme tedy museli. V jednom
případě ale opravdu nebylo možné vybrat pouze jednoho vítěze, první
cenu za literární příspěvek na téma Karel Čapek v kategorii 10+ jsme
se tedy rozhodli udělit dvakrát. Příspěvky byly hodnoceny jako anonymní, aby se předešlo nadržování.
Jména vítězů zveřejňujeme a na webu knihovny si můžete stáhnout
sborník s vítěznými a vybranými nejzdařilejšími pracemi letošního
ročníku. Velmi děkujeme i ÚMČ za poskytnuté věcné dary, kterými
jsme aspoň z části pokryli ceny útěchy a mohli tak drobnou pozorností potěšit každého účastníka.
Vítězkou literární soutěže na téma Karel Čapek v kategorii 10 se stala Magdalena Šubrtová (8 let) z Trutnova se svým příběhem
„Co si myslí Dášeňka u nového páníčka“.
O vítězství v literární soutěži na téma Karel Čapek v kategorii
10+ se dělí Eva Osičková (11 let) z gymnázia Chodovická a Martin
Filípek, žák 6. třídy FZŠ Chodovická. Eva poslala detektivní příběh
„Hipolit Hrncibuch“ a Martin také detektivku „Ukradený román“.
Vítězství v literární soutěži „S Krtkem do Řáholce“ si v kategorii 10- získala Markéta Zahrádková (7 let) z Čelákovic s příběhem
o tom, „Jak Křemílek a Vochomůrka opravili chaloupku“
a v kategorii 10+ Helena Hamplová (40 let) a Jaroslav Samek s příspěvkem „Čarodějka Žakelína a její příhody“.

KNIŽNÍ NOVINKY
JAK NAKRMIT DIKTÁTORA:
WITOLD SZABŁOWSKI
(JAROSLAVA JISKROVÁ –
MÁJ)

Witolda Szabłowského
napadla otázka, kdo vařil nejhorším diktátorům 20. století, když utlačovali a masakrovali obyvatele vlastních
zemí? Co mohou říct o historii lidé, kteří
se denně starali o jejich jídelníček? Autor
vyhledal osobní kuchaře diktátorů, aby
vyslechl příběh jejich života a dozvěděl
se, co měli pod pokličkami hrnců, když
se řešil osud země nebo světa. Ovlivnili
svým kuchařským uměním chod dějin?

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263
NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645
KANCELÁŘ: 605 700 774
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ
NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:
PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ
FACEBOOK:
MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE
WEBOVÉ STRÁNKY:
WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

Ve výtvarné soutěži na téma Karel Čapek v kategorii 10zvítězila Marie Mančalová (8 let) z Horních Počernic.
Vítězem čapkovské výtvarné soutěže v kategorii 10+
se stal Hynek Smetana ze ZŠ Chvaly.
Ve výtvarné soutěži „S Krtkem do Řáholce“
se v kategorii 10- na první příčce umístil Tomáš Bejda,
žák 2. třídy ZŠ Chvaly.
V kategorii 10+ se vítězkou výtvarné soutěže
„S Krtkem do Řáholce“ stala Katka Debefová (10 let)
z Příbora.
Všem účastníkům soutěže děkujeme
a vítězům gratulujeme.

V Osvětimi byl Clément přinucen hrát
proti nacistickým dozorcům: pokud vyhrál,
směl jednomu ze spoluvězňů zachránit život… V případě prohry by přišel o ten svůj…
KORÁLKY Z KLOKOČÍ:
NAĎA HORÁKOVÁ (MOBA)

V rámci doktorandské práce
přijíždí Eliška Fibichová
uspořádat obecní archiv
do místa svého dětství. Její
prababička Klotylda byla porodní bába a před mnoha lety beze stopy
zmizela. Tajemný příběh s milostnou
a detektivní zápletkou vykresluje na osudech několika postav spletité vesnické
vztahy, které sahají hluboko do minulosti.

ŠACHY SE SMRTÍ: JOHN
DONOGHUE (JOTA)

Židovský hodinář Clément se
při šachovém turnaji setkává s SS Obersturmführerem Paulem Meissnerem.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

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

ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY:
CARMEN KORN (PROSTOR)

Závěrečným dílem, navazujícím na předchozí Dcery nové
doby a Konec starých časů,
vrcholí trilogie Sága jednoho

Kateřina Oktábcová
století.S hlavními hrdinkami se setkáváme
v poslední třetině 20. století, kdy do jejich
životů vstupují teroristické útoky Frakce
Rudé armády, epidemie nemoci AIDS,
sjednocení Německa, díky němuž se opět
shledávají rozdělené rodiny, i další politické
události končícího století. Čtyři přítelkyně
stále stojí při sobě, v dobrém i ve zlém.
CYKLISTKA – OSUD
POSLEDNÍ BARONKY:
JANA PONCAROVÁ
(MOTTO)

Osud poslední šlechtičny
z rodu Battaglia. Od autorky
bestselleru Podbrdské ženy.
Být vzornou manželkou: takový osud měl
čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí však velela
jinak. Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus
světa. Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských
Bratronicích.

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
od 7. září 2021, 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
od 29. září 2021, 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.
PROGRAM ZÁŘÍ

23. září 2021 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: CO V ŽIVOTĚ HLEDÁM I.
Po čem v životě opravdu toužíme, co nám přináší pocit naplnění
a souznění. Kam v životě chceme směřovat a jaké jsou naše vize.
V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, meditace, hudby a pohybu. Pomůcky budou k dispozici.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.
Seminář vede lektorka Ing. Marie Půrová.

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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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále probíhá zápis do našich kroužků. Nabídku všech
našich kroužků naleznete na www.ddm-hp.cz, kde se
můžete zároveň i přihlásit. Nově přidáváme kroužky:
NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA
V KROUŽCÍCH:
EXPEDITION GUIDE ACADEMY:

Hlavním cílem kroužku Expedition guide academy je vzbudit
v dětech zábavnou formou
zájem o geocaching, turistiku, přírodu a sport. Děti se
časem naučí pravidlům, jak
se pohybovat ve skupině,
ať už při výletu do lesa
nebo při výletu v horách a nebo při výpravě
na řece. Všechny teoretické
poznatky si také vyzkouší
při realizaci výletů, na jejichž přípravě se budou samy
aktivně podílet. Děti se také
naučí lépe vzájemně komunikovat
a spolupracovat.

CIRQUE DU PARC:

Kroužek je určen pro děti, které by se rády naučily základy akrobacie, chůze po slack-line, základy
parkouru a žonglování. Hodiny probíhají se zvýšeným důrazem na bezpečnost účastníků pod vedením
zkušeného pedagoga s mnohaletou praxí v oboru.
DALŠÍ NOVĚ PŘIDANÉ KROUŽKY

(popisky k jednotlivým kroužkům jsou uvedeny
na našich webových stránkách):
• Svět okem objektivu
• Příběh umění
• Grafický design
• Přírodní tvoření
• Korálková dílna
• Umění tvořit

ZAHÁJENÍ VÝUKY V DDM
Pravidelná výuka v kroužcích bude zahájena v týdnu
od 13. 9. 2021, pokud u popisu kroužku na našich
webových stránkách není uvedeno jiné datum zahájení.
Nabídku našich nepravidelných aktivit, např.
výtvarné a rukodělné dílny, cyklovýlety, lyžařské
školy, exkurze, výlety do přírody, soutěže apod.
najdete v průběhu školního roku na našich webových
a facebookových stránkách. Nezapomeňte proto tyto
stránky pravidelně sledovat, ať vám žádná zajímavá
aktivita neuteče.
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TURISŤÁKY

Pojďte s námi v září a v říjnu na první dva chystané turistické výlety Turisťák - Hradiště Šárka, více informací najdete na
https://www.ddm-hp.cz/akce/955-turistak-hradiste-sarka
a Turisťák - Dívčí hrady, více informací najdete na
https://www.ddm-hp.cz/akce/956-turistak--divci-hrady.
Vstupné symbolických 30 Kč za akci.
Dopravu po Praze si účastníci hradí sami.

OHLÉDNUTÍ
Během letních měsíců jsme s dětmi absolvovali celkem 10 táborů. Z toho 5 příměstských táborů, mezi které jsme letos
nově zařadili i příměstský tábor s výukou
angličtiny Let´s Learn English. 5 táborů
bylo pobytových s různým zaměřením –
všeobecný, sportovní, florbalový, výtvarný a střelecký. Ze všech táborů si děti
přivezly spoustu krásných zážitků.

MUMRAJ

15.00–16.00 parkour pro děti (ukázková
lekce), tělocvična Náchodská 869/34;
vchod z ul. Božanovská
Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,
věříme, že jste si léto užili naplno a již se těšíte na naše akce. Přijďte na Dny otevřených
dveří a vyberte si svůj kroužek. Kreativní
dopoledne s Montessori slibuje akce Rodina
spolu nebo se stavte na sousedských slavnostech
Zažít město jinak – víkend pro Horní Počernice. Přejeme hodně optimismu a zdraví
do dalšího školního roku.
Hana Holá a Barbora Zálohová
vedení Mumraje z.s.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
od 30. 8. do 3. 9.
Přijďte se podívat, pobavit se, vyzkoušet
aktivity, zapsat se do kurzů nebo si jen
tak posedět nad hrnkem dobré kávy.
pondělí 30. 8.
8.00–12.00 volná herna
8.00–12.00 obří stavebnice pro děti
úterý 31. 8.
8.00–12.00 volná herna
8.00–12.00 obří stavebnice pro děti
10.00–12.00 kavárna (domácí občerstvení)
16.00–17.00 keramika pro děti 3–11 let
(ukázková lekce)
středa 1. 9.
8.00–12.00 obří stavebnice pro děti
10.00–11.00 herna s programem
15.00–16.00 létající jóga pro děti
(ukázková lekce)
čtvrtek 2. 9.
8.00–12.00 obří stavebnice pro děti
9.00–10.00 létající jóga pro dospělé
s hlídáním dětí (ukázková lekce)
hlaste se Hance na: 775 720 585
10.00–11.00 tvoření se Školičkou
10.00–12.00 kavárna (domácí občerstvení)
12.00–12.30 domácí Dobro polévka

pátek 3. 9.
8.00–12.00 obří stavebnice pro děti
9.00–9.45 angličtina pro nejmenší 1,5–3
roky (ukázková lekce)
10.00–11.00 herna s programem

ZÁPISY DO KURZŮ
A KROUŽKŮ
na I. pol. 2021/22
Kurzy pro rodiče s dětmi:
• keramika pro děti
• hudební kurzy Z. Bartošové
• Aj pro nejmenší s prvky Montessori
Kurzy pro děti:
• keramika
• výtvarka
• parkour
• létající jóga
• pěvecký sbor Rokytka
Kurzy pro dospělé:
výtvarka
zpívání pro radost
létající jóga s hlídáním dětí
anglická konverzace s hlídáním dětí

•
•
•
•

AKCE PRO CELOU RODINU
RODINA SPOLU ANEB SOBOTA
S MONTESSORI*
11. 9. 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.

víkend pro Horní Počernice
18.–19. 9.
18. 9. od 14.00 do 21.00
Hudebně-divadelní slavnosti v Čertousích
19. 9. od 10.00 do 12.00
Sousedské slavnosti u Svépravické
kapličky
19. 9. od 15.00 do 20.00
Zažít divadlo jinak
Sledujte událost na facebooku.
PŘÍRODA NA PODZIM
S EKOCENTREM
18. 9. od 17.30 Hotel Čertousy
V rámci akce Zažít město jinak můžete
ochutnat program našeho Ekocentra.
Pojďte se dozvědět více o tom, proč je
podzim nejdynamičtějším ročním obdobím vůbec. Co všechno musejí zvířata
a rostliny stihnout, než krajinu zahalí
sníh? Zváni jsou děti, teenageři i dospělí.

DO TÝMU HLEDÁME
KOORDINÁTORA AKCÍ
A DOBROVOLNÍKŮ
Koordinace tradičních akcí a péče o naše
dobrovolníky. Komunikativní a samostatná osobnost s nadšením pro koordinaci. Práce na DPP/DPČ. 150 Kč/hod.
Průměrně 60 hodin měsíčně. Nástup dle
dohody.
Jste to vy? Pište Hance:
hana.hola@domumraje.cz

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

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
17. 9. od 17.00 do 19.30
18. 9. od 9.30 do 12.00
Díky unikátní pomůcce závěsné síti
zažijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu
při cvičení, špetku adrenalinu i relaxu.
foto: archiv Mumraj

ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Lektorky: Daniela K. a Ilona V..
Cena: 180 Kč děti, 220 Kč dospělí

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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18.–19. 9.

víkend pro
Horní Počernice

#POŘÁDÁ

SOBOTA 18. 9.

HUDEBNĚ-DIVADELNÍ
SLAVNOSTI
14.00–21.00 Hotel Čertousy

14.00–14.20
14.30–15.00
15.10–15.40
15.50–16.15
16.25–16.50

17.00–17.30
17.30–18.30
18.30–19.30
20.00–21.00

Hra na kytaru a ukulele s DDM
Dětský pěvecký sbor Rokytka
Sing and move – anglické písničky
plné tance s Life Center
Q² – komorní smyčcový soubor ZUŠ HP
Familyfiddlers – komorní soubor
rodičů s dětmi ZUŠ HP
Komorní uskupení QUARTTETKY
Příroda na podzim s Ekocentrem
Kapela Neúspěšný Atlet
Mini Impro šou – DS Klimpr

Doprovodný program
14.00–17.30

Workshopy s kytarou a ukulele – DDM • Výroba ptačích
krmítek s Ekocentrem • Házení na koš se Spidermanem
– Life Center • Sbor dobrovolných hasičů Praha Chvaly
• Kroket s EMC • Střelba z kuše s Molechet • Veganská
kuchyně chutně a levně • Rukodělný jarmark
akci
koordinují

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

NEDĚLE 19. 9.

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
10.00–12.00 Svépravická kaplička

Zpívání s Majdou Moudrou a Sofií Muchovou •
Šikana do klece – sebeobrana pro děti a dospělé
s Martinou a Josefem Ptáčkovými (několikanásobní
mistři světa v bojových sportech) • Ochutnávka
kulinářských specialit studentů z učiliště z Prahy 9 •
Podzimní floristika s Terkou Českou • Sportovní hry
pro děti v Kostičce • Sbor dobrovolných hasičů
Praha Chvaly

ZAŽÍT DIVADLO JINAK
15.00–20.00 Park u Divadla HP

Chůdadlo Romeo a Julie • Bubenický, žonglérský
a floristický workshop • Divadlo Harmonika •
Dechový orchestr • Dětský sbor Paleček • Výtvarné
dílny • Jóga • Tanec • Kino • Malování křídou •
Fotokoutek • Burčák, klobásy a vynikající quiche

děkujeme
partnerům

INZERCE

Zdravá městská část Horní Počernice ve spolupráci s komisí sportu,
mládeže a volnočasových aktivit pořádá

Počernice v pohybu
Sobota 11. 9. 2021, 13.00 – 17.00, Venkovní areál FZŠ Chodovická
Soutěžní stanoviště:
Jízda zručnosti na kolech nebo odrážedlech | florbal | skok do dálky | tanec |
opičí dráha | nerfky | parkour | kickbox | aj.
Program:
• Trénink první pomoci
• Vystoupení profesionálních tanečníků
ze školy Artimo
• DOBROVOLNÍ HASIČI CHVALY
• Nafukovací atrakce
• Malování na obličej
• modelace balónků
Odměny pro malé sportovce
V případě nepříznivého
počasí se akce ruší.
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ROYAL RANGERS
Dovolte nám, abychom vám představili náš
křesťanský skautský oddíl Royal Rangers
(49. přední hlídka), který působí v Horních
Počernicích již od roku 2009.
Snažíme se děti rozvíjet celostním způsobem – tedy fyzicky (aby byly zdatné pro hry
i pobyt v přírodě), duševně (aby rozuměly především přírodě kolem nás a měly ji rády
a chránily ji), sociálně (aby dokázaly mít hezké přátelské vztahy s druhými) a duchovně
(mluvíme s nimi o příbězích z Bible a o tom, jaký mohou mít vliv na náš život).
Pravidelně pořádáme víkendovky a tábory a také úklidy odpadků (zejména ve Chvalské části Počernic). Zázemí máme v areálu Církve bratrské ve Chvalech, kde máme
na zimní období k dispozici i tělocvičnu. Pokud byste se chtěli přijít podívat na naše
schůzky (konají se vždy v úterý od 16.00 do 18.00 hodin), rádi vás uvidíme.
V současné době máme okolo 33 dětí (6-15 let) ve čtyřech věkových skupinách,
6 juniorů (15-18 let) a 6 vedoucích. Od září nabíráme nové členy.
Více info na tel.: 775 024 742, www.49ph.royalrangers.cz.
Pavel Trefný,
velitel

RESPIRÁTORY A NÁKRČNÍKY PRO POČERNICE
Nadační fond ŠANCE získal
od firmy Respilon Headquarters
respirátory a nákrčníky pro
počernické občany v celkové
hodnotě 474 900 korun. Jedná
se o samosterilizační Nano FFP2
respirátory - celkem 300 kusů
a antivirové nákrčníky - celkem
500 kusů.
Ve spolupráci s počernickou radnicí - panem starostou Petrem Měšťanem
a radním Jaroslavem Kočím ml., s kluby pro seniory, Azylovým domem HP
a Odborem sociálních věcí budeme během
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

měsíce září tyto ochranné pomůcky
rozdělovat pro potřebné občany v Horních
Počernicích.
Děkujeme ředitelce firmy Respilon paní
Ing. Janě Zimové za poskytnutí těchto
pomůcek.
Pokud byste měli o tyto pomůcky zájem, kontaktujte nás na: info@nfsance.cz.

Hana Markulinec
Moravcová,
zakladatelka Nadačního fondu ŠANCE
www.nfsance.cz

NEZISKOVKY

BOJOVÝ KEMP
SOUROZENCŮ PTÁČKOVÝCH
Moc nás těší, že i v prostorách klubovny Divizna
na Husitské faře v Horních Počernicích proběhl
v srpnu příměstský kemp sourozenců Martiny a Josefa
Ptáčkových nazvaný Bojové sporty a sebeobrana.
Martina a Pepa jsou známí tím, že
podporují aktivity pro děti, a především
svým projektem Šikana do klece vystupují proti bezpráví a násilí, kterému děti
často musí čelit.
Podle slov našich počernických
několikanásobných mistrů světa si děti
kromě výuky bojových sportů na letním kempu vyzkoušely i další aktivity.
Zažily např. válku s barvami, pizza party,
zmrzlinový bar, různé bojovky, soutěže
a netradiční hry.

„Všechny tyto aktivity by se neobešly
zejména bez pomoci klubu Divizna, který
nám zapůjčil prostor a stal se tak hlavním
centrem kempu,“ říká Martina Ptáčková.
„Další dík patří Místní veřejné knihovně
Horní Počernice a firmám Pizza Hut,
Pekařství Moravec, Robby Bubble, Originální brambůrky s. r. o, ZOO Chleby,
Dr. Oetker, Kino Horní Počernice, Moje
zmrzlina.cz, Geloren aj.“
V době, kdy vyjde tento článek, budou
Martina a Pepa Ptáčkovi spolu s dalšími

sportovci v bulharské Varně, kde změří
své síly v několika bojových disciplínách
pod hlavičkou Policejní akademie Bulharské republiky. Za Diviznu, ale určitě
i za všechny Počernické moc držíme palce
a přejeme do dalších sportovních bojů
hodně štěstí!
Za Diviznu: Alena Štrobová
a Eva Cudlínová,
farářka Církve československé husitské

ROKYTKA, POČERNICKÝ
DĚTSKÝ
SBOR
Máme velkou radost,
že se nám letos v létě
podařilo uskutečnit
první ročník Hudebního
sborového tábora.
V červenci jsme se
vypravili do Letařovic
u Českého Dubu, kde
jsme si plně užili přírody.
Spalo se ve stanech s podsadou, koupali
jsme se v potoce a hráli celotáborovou hru
CESTA KOLEM SVĚTA, kterou si díky
skvělým vedoucím děti náramně užily.
Nechyběla ani noční bojovka a slavnostní
táborový oheň. Zkoušeli jsme v Bartošově mlýně, kde bylo veškeré zázemí
a vynikající kuchyně. Za týden zpívání
se děti byly schopné naučit celý program
na malý koncert v místním kostelíčku,
který se krásně vydařil a z něhož dostali rodiče záznam. Ani příjezd z tábora
nebyl jen tak ledajaký - děti vystupovaly
z autobusu s písničkou Veselé vrabčí
cestování, která krásně zakončila naše

týdenní cestování a zpívání. Loučení bylo
velmi dojemné a všichni se už teď těšíme
na další rok. Pokud máte zájem nahlédnout do reportáže a na fotky z táborového
pobytu, vše najdete na webových stránkách Rokytky.
Rádi bychom vás také pozvali na naše
nejbližší vystoupení. Hned po prázdninách si nás můžete přijít poslechnout
v sobotu 11. září do zámeckého parku
v Dolních Počernicích, kde ve 13.00 hodin zahájíme festival Babí léto. V sobotu
18. září pak vystoupíme ve 14.30 hodin
na pódiu Hotelu Čertousy v rámci akce
Zažít město jinak.

Kdo by se k nám chtěl přidat, bude mít
v září možnost přijít na ukázkové hodiny. Sborové zkoušky probíhají ve čtvrtek
odpoledne v Mumraji. Nejmenší děti (Beránci) zpívají od 16.00 hodin, prvostupňové děti (Pramínek) o hodinu později
v 17.00 hodin. Jste srdečně vítáni!
Těšíme se na vás a přejeme dobrý start
do nového školního roku.
Zuzana Celerýnová,
sbormistryně přípravek Rokytky,
www.sbor-rokytka.cz
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ŘK farnost na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem a s významnou
podporou MČ Praha 20 – Horní Počernice pořádá

17. 9. 2021
kostel
sv. Ludmily

Dvořák v Americe
Roman Janál (baryton), Irena Chřibková (varhany)

24. 9. 2021
Chvalský
zámek

Alinde Quintet
A. Talácková, B. Trnčíková, K. Koska, D. Šimeček, P. Sedlák

1. 10. 2021
kostel
sv. Ludmily
Vstupné

Laudes canens Davidicas (Zpívajíc chvály Davidovy)
Eva Bublová (varhany), Tiburtina Ensemble

Plné: 80 Kč Rodinné: 200 Kč Mládež, senioři: 50 Kč

19. 30 – slavnostní přípitek

20. 00 – začátek koncertu

Vstupenky v prodeji od 30. 8. 2021 na Chvalském zámku a na místě hodinu před začátkem koncertu.
Záštitu nad festivalem převzal starosta MČ Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan.

Partneři
festivalu:

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

www.restauracesezona.cz

CÍRKEV

VZPOMÍNKA
NA CESTU LABYRINTEM
„Uč se, dítko, moudrým býti,“ je jedno z hesel J. A. Komenského
v jeho slavné učebnici Orbis pictus neboli Svět v obrazech. Takové
povzbuzení se do začátku školního roku hodí, že?
Ale hodí se i na začátek prázdnin (a vlastně po celý život, vždyť i v dospělosti jsme dítka
Boží - a právě myšlenky Učitele národů se staly inspirací pro příměstský tábor Cesta
labyrintem, který proběhl od 29. 6. do 2. 7. 2021. Tábor pro 19 dětí pořádala Evangelická
církev metodistická na zahradě fary v Horních Počernicích na Křovinově náměstí a přilehlém okolí. Vydali jsme se společně na dobrodružnou cestu labyrintem tohoto světa
spolu s Amosem, Mámením a všudypřítomným Všudybudem. Na našich výpravách nás
čekaly všemožné (i bizarní) úkoly, překážky a výzvy. Nejvíc jsme zabloudili na celodenním výletě do zábavního parku Mirakulum v nedalekých Milovicích. Táborem se také
prolínala výstava „Komenský v komiksu“ poskytnutá Národním pedagogickým muzeem
a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Na závěr putování nás potěšilo páteční divadelní
představení fenomenálního showmana Víti Marčíka „Labyrint světa“, které bylo otevřeno
pro širokou počernickou veřejnost zdarma.
Šťastně jsme všichni doputovali a poznali ráj srdce, byl to báječný start letošních prázdnin a snad nám chuť poprat se s výzvami světa (jak nás to naučil Amos) vydrží i přes celý
školní rok.
A v létě se zase těšíme na další tábor!

Ralf Mošt, vedoucí tábora, www.ecmhopo.cz

… přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve svévoli… (Bible, Žalm 5)

POTŘEBUJEME
POVZBUDIT…
Nevím jak vám, ale mně svět někdy připadá zahlcený lidmi, kteří podvádějí a lžou,
převracejí fakta i každou dobrou snahu…
Skoro se zdá, že pomluva má náskok, že
brzdit otravy a otrávenosti a usvědčovat
zločiny je nadlidský úkol… Člověk se
snaží o poctivost a ohleduplnost a není si
jist, má-li to význam. Třeba proto, že pak
pozoruje, jak v řešení krize panuje zmatek, jak přátelé nejsou ochotni věnovat si
základní ohleduplnost, jak se rozpadají
rodiny, které jsme si oblíbili… Proč platit
všechny daně, když i sami zákonodárci
na pravidla kašlou? Proč nepomlouvat
partnerku, když šíří, jaký jsem despota?
Proč neopsat test, když úspěšní staví moc
na podvodech? Proč se třídit s odpadem,
když den provozu fabriky zaneřádí svět
x-krát tolik? Proč se zvedat, když už jsem
tolikrát spadla? Proč se snažit, když mi to

zase někde ujede a zdá se, že celé snažení
šlo k čertu…
Nevím, jak jste na tom s trpělivostí
a vytrvalostí vy, ale já se přiznávám, že
snadno znervózním. Člověk je pak už našponovaný, každá událost vypadá jak další
hřebík do rakve.
I autoři Bible si někdy zoufají… Ale
fascinuje mě, že po chvíli zoufalství zkusí
i jinou cestu. Třeba autor 5. žalmu… Když
už se rozhodl vytrvat ve spravedlivém přístupu k životu, tak pro to hledá inspiraci
a sílu. Povídá si s Bohem, prosí ho o ujištění, že poctivost má význam, oživuje si
případy, kdy se touha po spravedlnosti
dočkala naplnění. Chodí také do chrámu,
aby si připomínal Boží majestát, svůj den
začíná čekáním na inspiraci. Schválně
se vystavuje situacím, které posilují jeho
poctivost a laskavost.

Věřím, že pravidelně dostáváme šanci
zkoušet věci znovu a lépe. Nový školní
rok, nové volební období, nové kolo terapie, každé nové ráno… Někdy se změna
k lepšímu podaří, někdy si ještě musíme
počkat na další pokus. Kéž nás přesto
každý den posune o kousíček dopředu.
Kéž třeba i jalová mezidobí využijeme
k zrání. Kéž se alespoň někdy podaří najít
cestu ke smíření, zvládnut krizi, dotknout
se věčnosti, zarazit zneužívání, objevit
krásu, připomenout si úspěch, vytvořit
bezpečí. Kéž k tomu pravidelně nacházíme
moudrost, inspiraci a dobré zdroje.
Na svatých i obyčejných místech. Doma
i venku. A třeba i dnes a zítra ráno…
Alžběta Hanychová,
farářka Českobratrské církve evangelické
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JIRNY
Navrátilova 69

www.sofiaschool.cz
ČESKO-ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávací bilingvní MŠ již 9 let • kvalitní
každodenní příprava na ZŠ • logopedie • český
i anglický učitel v jedné třídě • odpolední
kroužky v ceně školného • nadstandardní
kroužky: keramika, IQ kroužek, sportovky,
věda, logopedická prevence • laskavý a
individuální přístup k dětem • příjemné
moderní prostředí • zahrada • tělocvična •
INZERCE
hřiště • akreditace MŠMT • otevřeno 7 – 18
hod.

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Už od 1. třídy 8 hodin angličtiny týdně • od 3. třídy
další cizí jazyk • rodilí mluvčí • vzdělávací program
s přípravou na gymnázia • rozvoj logického myšlení
a samostatnosti v řešení úloh • skupinové práce •
školní notebook k dispozici pro žáky už od 1. třídy •
klidné moderní prostředí vybavené nejmodernější
technikou • všechny učebnice ve vašem počítači
doma • zahrada • tělocvična • hřiště • začátek
výuky 8:30 • odpolední družina do 17:30.

Přijímáme žáky do 1. a 2. třídy!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
termíny, popisy a ceny kroužků na stránkách
aktivity.sofiaschool.cz

pro děti 3-6 let
Fotbal
Tanečky s prvky baletu
Angličtina
Flétna
MTV styl pro nejmenší

pro děti 6-12 let pro děti i dospělé
Contemporary dance
Parkour
MTV styl
Judo
Fotbal
Malý astronom
Keramika
Šperky
Kresba a malba
Angličtina

info@sofiaschool.cz
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

Klavír
Zpěv
Bodyforming

tel. 775 031 603

HISTORIE

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 149
Co ještě bylo zaznamenáno,
perličky
Z archivu Univerzity Karlovy ke krčmě
Na Cvrčkově vypsal kronikář
F. V. Veselý následující:
Ke konci šestnáctého století zde byl
krčmářem Jan Bíza. Bratři, starší Adam
a mladší Jan Mikeš pocházeli po Mikuláši Mikešovi z gruntu Zimovského.
Starší Adam již za života krčmáře Jana
Bízy držel s jeho ženou. Byl za to odsouzen a držen rok v šatlavě staroměstské.
Po svém propuštění vyvolal v krčmě
pračku, ve které krčmáře Jana Bízu
zavraždil. Kolejními Mistry byl odsouzen
jako nejtěžší zločinec k propadnutí podílu
na gruntu Zimovském a k životu na galejích. Po dalším posouzení míry viny
změnili Mistři trest galejí na vyhnanství
na vzdálenost patnácti mílí od Prahy
(přibližně 170 kilometrů).
Mladší Jan Mikeš si o něco později
mnohem starší vdovu Markétu Bízovou
vzal za manželku a stal se krčmářem
Na Cvrčkově. I on však byl jako jeho
bratr povahy prudké a vzpurné, která
mu na straně jedné různé spory s kolejními Mistry přinášela, na straně druhé
vyvolávala četná nepřátelství i se sousedy.
Dopustil se například i toho, že Annu
Noskovou, manželku Martina Noska
z gruntu Mlynářovského zbil, kamením
po ní házel a k rychtáři, který ho napomínal, se neuctivě choval. Za to byl Mistry
uvržen do kolejního vězení.
Mistři kolejní přestali krčmáři Janu
Mikešovi přát a postavili uprostřed vsi
v Horních Počernicích novou hospodu
s názvem Kovárna. Krčmářem zde ustanovili Jiřího Krejzu. Krčmáři Mikešovi
dne 15. října 1597 zakázali čepovat pivo
a krčmáři z nové hospody nepřekážet.
Protože Janova žena Markéta bývala často
nemocná, přijala na výpomoc příbuznou
Annu Holanskou, která k ní z místa, kde
sloužila, utekla. Jan s ní ještě za života své
ženy navázal poměr a nedal nic na domluvy rychtáře a napomínání probošta. Tento
poměr pokračoval i po smrti jeho ženy
Markéty. Zprávy o neposvěceném vztahu
a jeho následku došly až k proboštovi Ondřeji Mitiskovi, který od sv. Havla 1598
Horní Počernice a Čertousy spravoval.
Ten si 8. ledna následujícího roku k sobě
zavolal rychtáře Jakuba Velíka a prvního
konšela Vojtěcha Kopeckého a důrazně je
žádal o úplnou pravdu, zda dívka, která
u Jana Mikše slouží, jím byla poskvrněna.
Rychtář ani konšel nechtěl s pravdou ven,

protože se Jana báli, přestože v té době
byl opět v kolejním vězení. Probošt proto
rychtáři nařídil, aby děvče ohlídal, aby neuteklo a zjistil od ní přiznání. Rychtář 10.
ledna poslal proboštovi přiznání, kterým
se Anna Holanská před ním a dalšími
konšely a přizvanými ženami přiznala, že
se cítí matkou s Janem Mikešem. Probošt
ji poté 12. ledna vyslýchal v koleji ještě
sám a ona své přiznání potvrdila. O osmé
hodině večerní byl Jan na příkaz probošta
z vězení propuštěn a povolán k proboštovi, který mu oznámil, že byl propuštěn
proto, že jej Anna Holanská žaluje, že
s ní neřádně žil a byla jim obtěžkána.
Přítomná Anna mu do očí vše potvrdila.
Jan však vše popíral, choval se divoce
a Anně hrozil, že ji zastřelí, a to opakoval, i když byl znovu odváděn do vězení.
Druhý den bylo líčení opakováno a přes
hrozby právem útrpným, setrval každý
na svém tvrzení. Jan byl dán zpět do vězení a Anna odevzdána počernickému
rychtáři, aby v řetězech vyčkala dalšího
opatření. Po poradě s dalšími Mistry se
probošt rozhodl, že Anna bude z gruntu
Cvrčkovského i dalších majetků kolejních
vypovězena. Jan byl odsouzen k tomu, aby
grunt Cvrčkovský s krčmou buď prodal,
nebo pobýval dále ve vězení.
Na rukojmí sousedů ve výši 500 kop, že
se do vězení vrátí, požádal Jan o propustku z vězení. Propuštěn byl 23. ledna
s očekáváním, že bude na grunt a krčmu
hledat kupce. On však běžel do Počernic,
aby obelstil rychtářku k propuštění Anny
z vězení. Ta to po váhání učinila a Anna
utekla do Běchovic. Jan se vrátil do vězení. Co se s oběma dělo dál, nebylo již zaznamenáváno. K datu 24. ledna 1601 bylo
ke krčmě Na Cvrčkově ještě zapsáno, že
krčmář Jan žádá o povolení vzít si za ženu
Dorotu Krejzovou a za grunt Cvrčkovský
100 kop grošů ročně koleji platit.
Z dalších dějů v tomto čase bylo také
zaznamenáno například o námluvách
Martina Krejzy a jeho zlé tchýni. Martin
byl synem Šimona Krejzy a bratrem Jiřího
Krejzy, pověstných to rváčů. Z Krejzových
dětí byl pak Martin ten nejhodnější. Dne
7. ledna 1605 dostavil se Martin se svými
rodiči, přítelem Janem Mikšem, počernickým rychtářem a Jakub Velík s dcerou
Annou před pana probošta Campanuse.
Jakub Velík mu ze široka počal příčinu
příchodu oznamovat. Mistr Campanus vyrušen ze své práce, přerušil mu
jeho dlouhou řeč a žádal druhou stranu
o krátké oznámení příčiny příchodu.
Slova se tedy ujal rychtář Jan a oznámil
za Jiřího Krejzu, jako za ženicha, že přišli
žádat o souhlas s tím, aby dcera Jakuba

Velíka Anna se stala manželkou Martina
Krejzy. Pan probošt se poté zeptal Velíka,
co tomu jako otec říká a ten odpověděl,
že když oni sobě přejí a když páni budou
souhlasit, že on k tomu místo dává. Pak
i dcera Anna se přiznala, že Martina
za muže chce. Pan probošt tedy vyslovil
souhlas a poručil jim, aby svatební smlouvy včas sepsali a přinesli Mistrům ukázat.
Ze znalosti dějů ve vsi Počernice pan
probošt rodičům ženicha ještě domlouval,
aby lépe než dosud se svým sousedem
Velíkem se srovnávali.
Jako věno obdržela Anna Velíková mimo
náležitou výbavu 10 kop míšeňských, jednu krávu, pět ovcí a jednu husu. Po svatbě, když Martin nemohl v Počernicích
koupit sobě a manželce grunt, dostali byt
na gruntu Velíkovském. Neuplynulo však
ani půl roku a mladé paní se zde zle dařilo. Nadávky, pomluvy a napadání od tchyně se stále stupňovaly. Proto dne 29.
července 1605 Anna prosila pana probošta
o pomoc a žádala o dovolení, aby mohla
s manželem někde jinde v podruží bydlet.
Při svém výjezdu do Počernic dne 31. 7. se
pan probošt přesvědčil o pravdivosti jejích
nářků a dal svolení, aby se Anna s Martinem odstěhovali z Počernic. Po několika
letech však Anna zemřela a Martin se
znova oženil s vdovou po Jiřím Czerkalovi
Dorotou z gruntu Ptáčkovského a do Počernic se tak vrátil.
Mezi řadou povinností byla také stanovena povinnost posloužit potahem. Tak bylo
například 11. prosince 1604 poručeno Mistry počernickému rychtáři, aby oznámil
sedlákům, že se Mistři usnesli na tom,
že každý z poddaných dodá jednu fůru
kamene z hor Hloupětínských k osadě sv.
Jiljí ze Starého Města pražského na stavbu
školy. Počerničtí oznámení neuposlechli
a byla jim povinnost sloužit povozem
připomenuta nařízením. Dne 7. ledna
1605 bylo rychtáři dále nařízeno Mistry,
aby do dvora Čertouzského co nejdříve
dovezl z lesa Psárského dříví. Poručení
bylo poslechnuto, ale protože ze Psár byla
použita cesta polem, kudy se za sucha
v letě jezdilo s obilím, došlo nyní v období
mokra ke škodě na zaseté pšenici. Majitel
pozemku Václav Homuta z Harasova
vyčíslil škodu na 10 kop míšeňských.
Po vyšetření mu odsouhlasená část byla
nahrazena z platu odváděného Mistrům
vsí Počernice.
O dalším dění opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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SKLADNÍK S VZV

DĚLNÍK VE VÝROBĚ PREMIXŮ

Co od Vás očekáváme?
Řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík.
Znalost práce ve skladu, zodpovědnost, spolehlivost,
pečlivost, samostatnost. Manipulace s těžším
materiálem (práce vhodná spíše pro muže).
Trestní bezúhonnost. SOU/SŠ vzdělání.

Co Vás čeká?
Navažování a manipulace se surovinami dle výrobního příkazu včetně písemného záznamu o výrobě.
Dodržování technologické kázně a dodržování
Skladového a Provozního řádu. Kontrola označování
výrobku etiketou a zodpovědnost za deklarovanou
hmotnost a adjustaci produktů.

Co Vám můžeme nabídnout?
Pracovní doba pouze ve dvousměnném provozu (ranní/odpolední směna) Po-Pá,
5 týdnů dovolené, zajímavé mzdové ohodnocení cca 27.000 Kč + výkonnostní
odměny a další prémie dle hospodářských výsledků (20%-30% z hrubé mzdy,
tj. 5400 Kč-8100 Kč/měsíčně), stravenkový paušál v hodnotě 120 Kč (hrazeno
zaměstnavatelem cca 1.320 Kč/měsíčně), příspěvek na penzijní připojištění/životní
pojištění (min. 750 Kč/měsíčně). Práci v příjemném menším a rodinném kolektivu.
Volné pozice najdete na našich
webových stránkách v sekci kariéra.

NÁSTUP
MOŽNÝ IHN
ED
A NEBO DL
E
DOHODY

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
MGR. TEREZA SEJKOROVÁ
KONTAKT: +420 281 926 169, MOBIL: +420 730 575 789
EMAIL: TEREZA.SEJKOROVA@TROUWNUTRITION.COM
WWW.TROUWNUTRITION.COM

oční optika

Horní Počernice

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!
Kaloba
21 tablet

Kosmetické
produkty

SLEVA
Dopřejte své pleti to nejlepší péči
s kosmetickými produkty od značek
VICHY a LA ROCHE-POSAY nyní se
slevou 150 Kč.

SLEVA

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.
Magnesium

Vitamín D3
80 tablet

+ vitamin B6 a C

20 sáčků

105 Kč

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

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

*ceny platí do vyprodání zásob

Co Vám můžeme nabídnout?
Pracovní doba pouze Po-Pá, jednosměnný provoz,
5 týdnů dovolené. Zajímavé mzdové ohodnocení cca
32.000 Kč/hrubá mzda + stravenky, výkonnostní
odměny, atd. Stravenkový paušál v hodnotě
120 Kč (hrazeno zaměstnavatelem cca 1.320 Kč/
měsíčně, výkonnostní odměny a další prémie dle
hospodářských výsledků (0%-5% z hrubé mzdy
= max. 1600 Kč/měsíčně), příspěvek na penzijní
připojištění/životní pojištění (min. 750 Kč/měsíčně).
Práci v příjemném menším a rodinném kolektivu.

Co od Vás očekáváme?
Zodpovědnost, spolehlivost,
pečlivost, fyzická zdatnost,
trestní bezúhonnost,
SOU/SŠ vzdělání.

Dovoz léků domů v nejbližším okolí
info@lekarnalipi.cz
*Akce platí do vyprodání zásob, na pobočkách Horní Počernice a Vysočany.
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725 537 096
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

aktuální otevírací doba
www.ocniklinikahp.cz

SOUDNIČKY

PO ČER NIC KÉ
SO UD NIČ KY
Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.
PROTI ELEKRIFIKACI CHVAL SE BOJOVALO

Podzim roku 1924 byl velice deštivý a pro jakékoliv stavební
práce nepříznivý. V tu dobu se právě dokončovala elektrifikace obce Chvaly. Byly již postaveny dřevěné sloupy a proveden rozvod hlavní sítě. Práce za obecní zastupitelstvo řídil
elektrizační výbor pod vedením pana statkáře Mayera a byly
zadány Výrobnímu družstvu elektromontérů Praha VII. Právě
vzhledem k nepřízni počasí se práce zpožďovaly a byla obava,
že až nastoupí mrazy, tak se vše zastaví. To by i pro Obecní
pokladnu bylo nepříjemné, protože bylo nutné začít splácet
vypůjčené peníze. A to měly z části pokrýt i nařízené platby
majitelů domů za připojení jednotlivých objektů na rozvodnou síť. Konečně se tedy v závěru listopadu počasí umoudřilo
a mohlo se začít s připojováním objektů. Je třeba říci, že ne
všichni majitelé domů a hospodářství byli elektrizací nadšeni
a zvláště pak se obávali poškození svých domů umístěním tzv.
nástřešních konzolí pro připojení el. vedení. Nesouhlas mnohdy přerůstal i ve fyzické vyhrožování pracovníkům, kteří práce
prováděli. Většinou však stačila domluva starosty Růžičky,
nebo statkáře Mayera a horké hlavy se zklidnily a mohlo se
pokračovat. Napětí však vyvrcholilo 1. ledna 1924 u domu č.
p. 120 pana Jana Křižáka (dům se dodnes nachází proti vyústění ulice Božanovské na Náchodskou).
Podle policejního záznamu Okresního četnického velitelství
v Karlíně, kam tehdy Chvaly patřily, uvádí velitel kpt. Josef
Koliaš toto:
Na apel ze Chval se dostavila policejní hlídka - strážmistr
Bělík Jan a strážmistr Kundrt Karel do obce Chvaly před dům
č. p. 120, v němž se nacházel ozbrojený Jan Křižák, který hrozil
zastřelením dělníkům, kteří umísťovali na objekt „nástřešák"
pro připojení elektrického rozvodu. Jmenovaný Jan Křižák byl
před domem podporován několika dalšími sousedy, kteří také
svými nadávkami a i fyzickým násilím vyhrožovali dělníkům
Družstva elektromontérů Praha II, pokud vstoupí na jejich
pozemky a začnou umísťovat nástřešní konzole. Tolik z části
policejního záznamu.
A JAK SE SITUACE VYVÍJELA DÁL?

Na místě byli přítomni někteří zastupitelé, pan starosta a pan
statkář Mayer, spolu s výše jmenovanými policisty a snažili se
přesvědčit nejen zabarikádovaného pana Křižáka, ale i další sousedy, aby pochopili, že jejich majetek nebude nikterak
poškozen a nedojdou žádné újmy. Elektrifikace obce byla řádně
schválena, a proto je nutné v ní pokračovat a dokončit. Přesvědčování nebylo moc účinné a přítomní policisté se obávali
vstoupit do domu pana Křižáka, který s puškou v okně varoval
každého, kdo by vstoupil na jeho pozemek. Nezbývalo tedy
nic jiného, než si vstup pokusit vynutit úředním zákrokem
příslušného nadřízeného orgánu státní moci. Během odpoledne se na místo dostavili úředníci Okresní politické správy
v Karlíně a provedli na místě tzv. Ediktní řízení. V podstatě to
znamenalo z dnešního pohledu vydání předběžného opatření,
kterým nařizovali umožnění vstupu do objektů pod hrozbou
peněžních sankcí a popřípadě i vězením. Po tomto aktu se

začali přítomní pomalu rozcházet a po další výzvě opustil svůj
dům a složil zbraň i Jan Křižák. Ten byl však policisty odveden na policejní služebnu a zadržen. Pro vyhrožování střelnou
zbraní byl později odsouzen k jednomu roku pobytu ve vězení.
Připojení domů nakonec dopadlo dobře, a tak i Chvaly byly
elektrifikovány. I když je třeba konstatovat, že byly až poslední
po Svépravicích a Horních Počernicích. Jak je vidět, i pokrok
se někdy těžce prosazuje a bývá mnohdy paradoxem, že ti,kteří
pokroku nejvíce brání, se stanou jeho zastánci. No a tak to bylo
i s Janem Křižákem. Po roce vězení se vrátil do Chval. Dům č.
p. 120 prodal v roce 1925 panu Karochovi, který tam později
provozoval známé řeznictví.
A CO KŘIŽÁK?

Ten se odstěhoval na Žižkov a stal se zaměstnancem Pražské
elektrizační společnosti jako obchodní zástupce. Takže nakonec
vše dobře dopadlo.
Jan Brunner
INZERCE

Firma PragoBoard s.r.o. zabývající se výrobou plošných spojů,
FLEX-RIGID spojů a laserem řezaných nerezových šablon pro
osazování SMD hledá kolegu či kolegyni na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY
- Práce ve výrobě plošných spojů – mechanické, optické a
chemické stroje
- Obsluha zařízení, denní údržba strojů
Požadujeme:
- časová flexibilita, schopnost pracovat v týmu
- svědomitost, samostatnost a zodpovědný přístup
- vzdělání v elektrotechnickém směru výhodou
- práce ve dvousměnném provozu pondělí až pátek
Nabízíme:
- zázemí stabilní české firmy
- práci v příjemném pracovním kolektivu
- zaškolení na moderních strojích a zařízení
- nástupní plat minimálně 29.000
- stravné, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené
- termín nástupu ihned, nebo dle dohody
- místo výkonu Praha – Technologický park Běchovice

KONTAKT: 222 590 258, pcb@pragoboard.cz
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Jiří Beneda je rodákem v Horních Počernicích, po střední škole vystudoval
Právnickou fakultu a dodnes vykonává samostatnou advokátní praxi. Do komunální
politiky vstoupil před 11 lety a jak sám říká, velmi rychle zjistil, že jeho představy
byly velmi naivní. Za tu dobu vyzkoušel práci zastupitele, radního i místostarosty.

VÝSTAVBA
MUSÍ BÝT
V ROZUMNÉ
MÍŘE
Kdy jste se začal zajímat o komunální
politiku a co Vás k tomu vedlo?
Abych pravdu řekl, tak jsem se dříve
o komunální politiku jako takovou moc
nezajímal, ale štvalo mě, když jsem viděl,
kolik věcí se dělá špatně pro městskou část a jak moc jí poškozují. Přímo
ke komunální politice mě přivedl Pavel
Wágner. Oslovil mě s nabídkou, abych
vstoupil do Šance. Tehdy byl primární cíl
všech zřejmě jediný, a to dostat bývalého
starostu a jeho lidi od moci.
Poté, co mě oslovil, jsem nabídku nějakou dobu zvažoval a nakonec ji vyhodnotil
tak, že chci, aby došlo v naší městské části
ke změně. Celkem záhy jsem však poznal,
že jsem do politiky vstupoval s poměrně
dost naivními představami.

V čem byly pro Vás představy naivní?
Věřil jsem, že v komunální politice
jsou lidé napříč stranami, kteří nehledají
jen svůj prospěch, ale chtějí pracovat pro
městskou část tak, aby se nám všem tady
žilo pokud možno co nejlépe. Po necelých
dvou letech v komunální politice jsem
však zjistil, že se sice tito lidé v komunální politice objevují, nicméně výrazná
většina je těch, kteří vstupují do politiky
ze zcela jiných důvodů. Asi to tak bylo, je
a bude, každopádně to pro mě bylo dost
smutné zjištění. Víte, když se setkáváte
se situacemi, kdy se jeden den s někým
dohodnete na prosazení konkrétní věci
a druhý den ten, s nímž jste dohodnutý,x
při hlasování bez jakýchkoli skrupulí
a vysvětlení hlasuje v rozporu s danou
dohodou, vyvstává otázka, zda lze s takovými lidmi spolupracovat, ale hlavně jestli
jim lze důvěřovat? Nebo například když
někdo souhlasí a na jednání zastupitelstva
hlasuje pro „Deklaraci podmínek rozvoje
a výstavby“, což je dokument, který vznikl
na naší městské části ve snaze nastavit,
a to zejména pro developery, jednotné
podmínky pro výstavbu v HP a v němž
tedy městská část jednoznačně veřejně
deklaruje své priority a podmínky pro
výstavbu v Horních Počernicích zejména s ohledem na souvislost se stávající
infrastrukturou, zastavěností, dopravou,
životním prostředím, atd., a následně
zjistíte, že ta samá osoba, která hlasovala
pro deklaraci při rozhodování o výstavbě
úplně otočí a je schopná z neznámých
důvodů hlasovat pro výstavbu, která nemá
s uvedenou deklarací nic společného,
vyvstává samozřejmě opět ta samá výše
uvedená otázka, ale i otázka, co konkrétní
osobu k takovému kroku vedlo? V dané
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souvislosti bych si dovolil zdůraznit, že
jsem nikdy nebyl proti výstavbě, neboť
výstavbu považuji za potřebnou a důležitou, nicméně zastávám názor, že výstavba
musí respektovat možnosti, které dané
rozvojové území umožňuje a nelze stavět
megalomanské projekty na místech, kde
není zajištěna dostatečná infrastruktura.
Svou profesí jste právník, hodily se Vám
získané znalosti i při funkci zastupitele
či místostarosty?
Určitě ano. Je to velká výhoda, když se
dokážete orientovat v zákonech a např.
ve smluvních dokumentech.
Čím Vás tato práce naplňovala a co jste
na ní naopak neměl rád?
Abych pravdu řekl, tak mě nejvíce štvou
věci, které se nepovedly a toho bylo díky
opozici opravdu hodně. Když už se nám
něco podařilo, tak se to zdárně povedlo
protistraně pozastavit. Například stokrát
propíraná hala. Podařilo se nám udělat
projekt až do vydání stavebního povolení.
Dokonce jsme na halu měli již přislíbeny
finance, opozice si však našla důvody pro
naše odvolání a vše se zase zabrzdilo. Teď
teprve budou shánět finance, rozpočet
na halu je výrazně vyšší, než byl za nás
a kdy bude hala stát, je ve hvězdách.
A ono to bylo takto s více projekty, kdy
jsme si je nemohli prosadit, a to vás pak
sráží na zem. Další je třeba fotbalový areál
Xaverov, který jsme chtěli koupit. Už
jsme měli vše přislíbeno, nicméně tehdejší
majitel prodal areál Slavii. Já to i chápu,
přišel někdo, kdo položil peníze na stůl
a majitel nemusel čekat, než se celé zastupitelstvo zdlouhavě usnese, a hlavně zda
vůbec.

ROZHOVOR

Nebyly však jen neúspěchy, podařila se
například krásná rekonstrukce Stodoly,
hřiště při ulici Božanovská…
Do Vašich kompetencí patřil zejména
sport. Jak se díváte na současnou nabídku sportovních možností v Počernicích?
Co byste zde ještě rád měl?
Nabídku sportovních možností hodnotím jako nedostatečnou. Městská část
nevlastní žádný sportovní areál typu Xaverov, který by mohla využívat nejen pro
fotbal, ale i například pro školy, školky,
či pro veřejnost, a to je z mého pohledu
velká chyba. Přitom zrovna tento areál má
fantastickou polohu a obrovský potenciál
být velkým sportovním multifunkčním
areálem. Bohužel, jak jsem již zmiňoval,
místo městské části ho koupil soukromý
subjekt a využívá pochopitelně pro sebe.
Jinak ze sportů zde funguje dobře Sokol,
tenis, fotbal, Bikeranch a mnoho dalších.
Z tohoto pohledu to není špatné, nicméně by nabídka mohla být ještě mnohem
pestřejší. Například pokud by se zbytečně
neprodaly pozemky, na nichž dnes stojí

logistické centrum, které navíc zbytečně
zatěžuje již tak komplikovanou dopravu
v Horních Počernicích. Mohla na nich
místo něj stát velká sportoviště.
Jak už jsme zmiňovali, velké téma je již
několik let sportovní hala, která v loňském roce dostala stavební povolení. Jste
rád, že se výstavba haly již konečně blíží?
Samozřejmě bych byl rád, kdyby se
blížila, ale myslím, že se neblíží.
Jaké místo v Horních Počernicích máte
nejraději?
Těchto míst mám v Horních Počernicích vícero. Je to například háječek
při Prachovské ulici, lesy v našem okolí,
koupaliště nebo třeba oblast Chvalky.
Lenka Bartáková,
redaktorka

DOPISY ČTENÁŘŮ

Z DOPISŮ
BÁS NIČ KY
Posvícen í na sv
a
Ludmilu v H.P. tou
Na kostele zvon

y zvoní,

svátek Ludmily
oznamují.
Letos opět bude
pouť,
půjdeme vše pr
ohlédnout,
Poba vit se, něco
smlsnout,
s přáteli se pozd
ra vit,
děti atrakcí si
užít
a na nich zaskot
ačit.
V době, dnes již
minulé,
sla vilo se posvíc
ení též
o svaté Ludmile
.
To vám všude by
lo vůně,

když jsme venk

u chodili,
hospodyňky pe
kly a vařily
sváteční pokrm
y.
Nejen posvícen
ské koláče
s mákem, povidl
y a tvarohem,
ale i posvícensk
á husa
byla stálým prav
idlem.
V Počernicích šlo
se na pouť
tam, kde je dn
es divadlo,
kolem na volném
place,
bý valo vždy vese
lo.

U nás doma
Kdysi dávno tři vesnice
spojily se v Počernice.

Rybníky se lesknou čistě,
máme jich tu přehršel,

a dívá se do kraje,
nevěří svým očím,

Na vycházky rádi jdeme,
s kolaři se zdra víme,

s každým se zdra vili,
rádi o všem hovořili,

Všem, co o prostředí pečují,
děkujeme, chválíme je,

Chvaly, svůj kostelík chválí.
Stojí na pěkném kopečku,

kolik změn tu dneska je.
Svépravičtí usedlíci

své pravice si podali.
Počerničtí, počerněni
od milířů bývali,
hluboké lesy na památku,
malou část tu nechaly.
Dnes dálnice nás objímají,
přírodu si chráníme,
do potůčků, do mokřadů,
opět život vracíme.

ryby, kachny plavou čile
i čáp již sem přiletěl.

cyklostezky přibyly nám,
rádi je zde vidíme.

jen ulice strádají.
Často prší, tráva roste,
staří na to nestačí,
brigádníky poz věte nám,
oni si s tím poradí.
Díky, díky ještě jednou,
hezky si tu žijeme,
v brzké době bude jistě,
zase všechno v pohodě.
Paní Olga
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ŠKOLY

ZŠ STOLÍŇSKÁ

POZVÁNKA
NA OTEVŘENÍ MUZEA
CHVALSKÉ ŠKOLY
A VERNISÁŽ OBRAZŮ
E. KRAJŇÁKOVÉ A
A. URBANOVÉ
Zveme vás 2. září od 17 hodin na slavnostní
otevření Muzea chvalské školy a vernisáž obrazů
v prostorách školy, jejímiž autorkami jsou Emília
Krajňáková a Annie Urbanová.
ZŠ Stoliňská

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

POTRAVINOVÁ
SBÍRKA
POČERNICE
NEJEN SOBĚ
Naše třída kvarta A se po úspěšné akci
Počernice pečou pro zdravotníky rozhodla
zúčastnit i potravinové sbírky Počernice
nejen sobě. Ta se uskutečnila 16. června
od 7.15 do 8.00 hodin. Potraviny bylo
možné odevzdávat na vrátnici školy, kde
je naše třída vybírala. Mohli jsme přinést
různé trvanlivé potraviny, hygienické
potřeby, hračky pro děti nebo poukázky, vše bylo nutné odevzdat v papírové
tašce či krabici. Celá akce byla zaštítěna
Potravinovou bankou pro Prahu, které
jsme potraviny předali, a ta je dál odvezla
lidem, kteří je potřebují. Podařilo se nám
toho vybrat opravdu mnoho. Děkujeme
všem, kteří do sbírky přispěli, a jsme rádi,
že jsme se mohli zúčastnit také.
Natálie Přindová,
kvarta A

1100 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
1100 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.

INZERCE

POZVÁNKA NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPOJENCŮ 1408 V HORNÍCH
POČERNICÍCH SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SVÉ ZÁJEMCE
NA PROHLÍDKU ŠKOLY.
23. 9. 2021 OD 15.00 DO 18.00 HODIN
PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT NÁDHERNÉ NOVÉ PŮDNÍ
PROSTORY A CELOU KRÁSNOU ŠKOLU.
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foto: Anna Herianová
Výstava je realizována ve spolupráci se spolkem SVATÁ LUDMILA 1100 LET a je financována z projektu MAP II vzdělávání
MČ Praha 20 registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117
Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Extra Publishing, s. r. o.
Děkujeme.

INZERCE

Cvičíme od 13. 9. 2021

MČ Praha 20 Vás zve na

VELETRH
VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT
u ZŠ Ratibořická
u konečné zastávky autobusu 223

1. 9. 2021
/ 9–14 hod.

Anglictina

PROGR AM
• nabídka celoročních
aktivit pro děti a mládež
• možnost přihlásit se na
kroužky a jiné aktivity
• skákací hrad, hry
a soutěže s odměnou

v malé tělocvičně
FZŠ CHODOVICKÁ
Přijďte vyzkoušet naše sportovní
kurzy pro děti od 2,5 do 18 let.
Zaměřujeme se na všestranný
pohyb, sportovní hry, tanec,
specializujeme se na míčové hry
a volejbal, využíváme výborně
vybavenou tělocvičnu a mnoho
různých sportovních pomůcek.
Vedeme děti k pravidelnému
sportování zábavnou formou.
V kurzu CVIČÍME SPOLU si děti
zasportují společně s rodiči nebo
prarodiči. Od pondělí do čtvrtka
pořádáme skupinové lekce
cvičení pro dospělé.

Aktuální informace na
www.studiosalute.cz

s Marikou

VE
VE
LE
LE
T R HU T R H
MČ Praha 20 zve na 8. ročník

v areálu
Chvalské
tvrze

MČ Praha 20 Vás zve na

sociálních
služeb

STŘEDNÍCH
ŠKOL

15. 9. 2021

16. 9. 2021
/ 9–14 hod.

/ 9–16 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
▪ Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy
▪ Hasičský sbor Satalice
▪ Rukodělné dílničky
▪ Prodej výrobků klientů sociálních služeb

V případě nepříznivého počasí může být veletrh ukončen dříve.

Ch
rán
en í
na Xěanvé boydvěl
er

v areálu
Chvalské
tvrze

PROGR AM:

• prezentace středních škol
• ukázky řemesel
• informace k přijímacímu řízení
pro školní rok 2022/2023
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SPORT

TRIATLON HORNÍ POČERNICE
Neděle 1. 8. 2021 slibovala ledacos, ale rozhodně ne slunečné
počasí. O to větší obdiv patří všem atletům, kteří se i v silném
dešti postavili na start obnoveného závodu „Triatlon Horní
Počernice“ v novém kabátě pod hlavičkou CSG TRI TEAM, z. s.

Bezmála 150 účastníků ze čtyř zemí Evropy okusilo vody rybníku Eliška, projelo
se na kole silnicemi Horních Počernic
i Běchovic a proběhlo se přilehlými lesy
Dolních Počernic na Sprint triatlonových
vzdálenostech 0,75 km plavání – 20 km
cyklistika - 5 km běh. Děti měly vzdálenosti samozřejmě uzpůsobené věkovým

kategoriím a na své si přišly už ve věku
od 6 let. No řekněte, komu se poštěstí
vyskočit z policejního člunu? Tímto by
organizátor závodu CSG TRI TEAM,
z. s. chtěl poděkovat Záchranným
složkám Horních Počernic a Běchovic
za součinnost při organizaci závodu. Velké
díky samozřejmě patří městské části
Horní Počernice a zejména starostovi
Mgr. Petru Měšťanovi, který převzal nad
celou akcí záštitu a za podporu pro návrat
triatlonového závodu do Počernic panu
radnímu Bc. Jaroslavu Kočímu. Nejlepší
traťový čas jednotlivců urval z mužů Pavel
Wohl s časem 01:04:27 a nejrychlejší ženou byla Veronika Andrlová, která závod
zvládla za 01:12:21. Mezi štafetami skončil
první CSG TRI TEAM s krásným časem
01:06:53. Ceny všem výhercům předával pan radní Ing. Jindřich Jukl. Naše
gratulace patří ale všem účastníkům,

LÉTO SPORTOVNÍCH
GYMNASTEK

Již několik let pořádají naši trenéři letní soustředění po jednotlivých družstvech.
Letos tomu nebylo jinak. Celkem 68 děvčat trávilo 7 až 14 dní se svými trenéry
a trenérkami formou příměstskou – trénovaly v tělocvičně na Růžku nebo v hostivařské tělocvičně a nebo se rozjely do Habrkovic a trénovaly v Kolíně, do Dolní
Čermné a do Šumperka, kde rovněž využily tamní tělocvičnu ZŠ.
Vedle tréninků chodily
i na vycházky, jezdily na kolech, využily venkovní posilovací stroje a navštěvovaly
aquacentrum.Přípravu na nastávající závodní sezonu tak
dobře zvládly. Držme pěsti, ať
je úspěšná!
Lenka Barešová,
předsedkyně SG a AE
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ
ČERVENEC
2021 2021

postavit se na start v hustém dešti zkrátka
vyžaduje velkou lásku k triatlonu!
Jsme rádi, že i pan místostarosta
Ing. Vilém Čáp se postavil na trať závodu
v takto nepříznivém počasí a podpořil
svým výkonem celou akci. Věříme, že velký zážitek si budou chtít všichni závodníci
zopakovat i příští rok. Na závěr nezbývá
než poděkovat partnerům závodu „Triatlon Horní Počernice“, bez kterých by realizace nebyla možná – Computer System
Group, a. s., Vršanská uhelná, P3 Logistic
Parks, Donut Worry be Happy, Enervit
a TRIEXPERT. Těšíme se na vás opět
31. 7. 2022! Více informací najdete na:
www.csgtritem.cz a facebookových stránkách závodu @TriatlonHorniPocernice.
Jaroslav Kočí, ml.
a za CSG TRI TEAM: David Dobiáš

BICAN CUP POMOHL
NADACI LEONTINKA
O víkendu 7. a 8. srpna se
v tréninkovém areálu na Xaverově
uskutečnil 38. ročník mezinárodního
turnaje Bican Cup. Prestižní
mládežnický fotbalový turnaj
s dlouholetou tradicí. Turnaje se
účastnilo celkem osm týmů. SK Slavia
Praha, AC Sparta Praha, FC Zbrojovka
Brno, FC Baník Ostrava, KKS Lech
Poznaň, Hertha BSC, MŠK Žilina, GNK
Dinamo Zagreb. Každý tým odehrál
celkem čtyři utkání. Slávisté skončili
na třetím místě, druhá byla Poznaň
a na prvním místě skončila Sparta.

38. ročník turnaje Bican Cup měl také charitativní podkres. Za každý
vstřelený gól na turnaji věnovala mládežnická akademie SK Slavia Praha
200 Kč na fond Nadace Leontinka. Celkem se za nastřílené góly vybralo
10 600 Kč.
Kromě týmových výkonů se na turnaji udělovala i individuální ocenění.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Igor Stankiewicz z Lechu Poznaň. Nejlepší brankář byl Adam Kolínek ze Sparty Praha a nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Kryštof Čížek ze Slavie Praha, který je navíc o rok mladší.
Slávisté pod vedením trenéra Róberta Barboríka skončili v turnaji
na třetím místě. V souboji o třetí místo porazili chorvatský GNK Dinamo
Zagreb. „Po Covidu nám taková mezinárodní konfrontace chyběla. Turnaj
nám ukázal spoustu dobrých věcí, ale samozřejmě i věcí, které musíme
zlepšit, ale nemyslím si, že bychom nějak selhali. Turnaj byl vynikající,“ říká
hlavní trenér U15 Róbert Barborík.
Individuální ocenění i ceny týmům přišli předat Vladimír Šmicer, Jaroslav
Kočí, radní pro sport z Městské části Praha 20, Petr Hurych, manažer mládežnické akademie a Miroslav Beránek, šéftrenér dorosteneckých kategorií.

VZHŮRU NA KARATE
Začátek září znamená nejen návrat dětí do škol, ale také
návrat k plnohodnotnému sportování dětí. Po dlouhé
pandemii je to pro děti letos důležitější než kdy dřív.
V klubu SK KAMIWAZA KARATE to vědí a jsou na to plně
připraveni. Karate nabízí všeobecný pohybový rozvoj
zatěžující jak dolní, tak horní část dětského těla. Karate
je tak ideálním sportem i pro všeobecnou pohybovou
průpravu a je doporučované mnoha lékaři. Co víc udělat
pro imunitu dětí než ji zajistit kvalitním pohybem.
Klub Kamiwaza karate však nabízí mnohem víc. U nás rozhodně
nudu nenajdete. Důkazem může být nabité léto, kdy probíhala řada
dobrovolných akcí počínaje letním soustředěním, přes příměstské
tábory, sportovní kempy soutěžních skupin a v neposlední řadě
organizace veškerých aktivit karate na Olympijském festivalu v Praze.
Velkou výhodou klubu je nastavení systému sportovních aktivit, kdy
klub nabízí možnost první rok či dva cvičit karate ve své škole nebo
v blízkosti svého bydliště. Dítě tak dostává jasnou představu, co je
karate, získává první zkušenosti a znalosti a v případě zájmu se může
tomuto krásnému sportu věnovat i aktivněji. Vždy vše záleží na dítěti
a rodiči. Další skvělou věcí v této nejisté době je fakt, že klub zaručuje
kompenzace v případě odpadlých tréninků vinou pandemie covid-19.
Což věřme, nebude potřeba, ale zaručuje to rodičům dětí jistotu, že
nepřijdou o peníze. Přijďte i vy si nezávazně vyzkoušet trénink karate
v blízkosti svého bydliště.
Těšíme se na vás v nové sezoně 2021/2022. Více informací naleznete
na: www.karate1.cz.
Denisa Šťásková, KAMIWAZA KARATE

Jan Procházka, foto: Jan Malý

PTÁČKOVI V UZBEKISTÁNU
Dějištěm mistrovství světa v disciplíně Hand to Hand
Combat – sebeobranného systému bylo hlavní město
Uzbekistánu – Taškent. Šampionátu se zúčastnila i výprava z ČR. Martina Ptáčková jako závodnice, Josef
a Josef Ptáčkovi jako realizační tým. Závodníci dorazili s více než 30 států z celého světa. Kromě velmocí
v tomto sportu (Rusko, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán aj.), nechyběly ani výpravy např.
z Panamy, Kostariky, Afghánistánu či třeba Ghany.
Martina se stala vicemistryní světa v prestižní váhové
kategorii OPEN, tedy bez rozdílu vah.
Po překonání všech překážek v podobě komplikované
cesty do Uzbekistánu a po mnoha zamítavých stanoviscích se česká výprava dostala do Taškentu o den později
a Martina nestihla vážení. Jedinou možností bylo nastoupit v kategorii OPEN. Martina se své šance nezalekla a ve velké konkurenci získala opět cenný kov.
Po postupu ze své skupiny, narazila v semifinále na Bulharku – členku policejní akademie ze Sofie
a prošla přes ni do finále. Tam na ni čekala kazašská
závodnice. Po těžkém boji nakonec zvítězila právě členka
Kazašských ozbrojených sil.
Jednalo se o nejdelší a nejnákladnější cestu. Jednoznačně se dá říci, že toto MS bylo úplně top ze všech, kterých
jsme se kdy zúčastnili. Po turnaji jsme se ještě několik dní
toulali po Uzbekistánu. Navštívili jsme různá města, hory,
jezera atd. Poslední část pobytu jsme strávili ve výcvikovém táboře ozbrojených složek Uzbecké republiky, kde
jsme po absolvování kempu obdrželi jejich ocenění.
Josef Ptáček,
30trenér
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Chvalská beseda s podporou MČ Praha 20 vás zvou na 2. ročník akce

Přijeli k vám Březáci
19. září 2021 od 15 hod.

v objektu Chvalská stodola v areálu Chvalské tvrze
Vychutnejte si poetiku moravských písní v podání pěveckých souborů
"Mužáci" a "Studánka" z Březí u Mikulova za doprovodu cimbálové muziky.
Zdarma ochutnávka vín po zakoupení pamětní skleničky.
Prodej značkových vín z vinařství "KERN" za speciální
ceny.
Vstupné 100 Kč.
Rezervace míst: 777 325 310, nebo na
brunner.jan@me.com
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2021

INZERCE

Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400
Servis, revize plynových spotřebičů –
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818
Odhady, posudky pozemků,domů,
bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
! Odvoz starého nábytku
na skládku!Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení bytů, sklepů atd.
Stěhování. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení.
M. Trnka, tel: 775 961 432
Oprava žaluzií – výměna vodicích
lanek - nové žaluzie - vertikální žaluzie
na lodžie -seřízení plastových oken
a dveří.
Sítě proti hmyzu.tel: 733 720 950,
pavel.janci@email.cz

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

JT vlasy - KADEŘNICTVÍ dámské,
pánské, dětské, v bezpečí vašeho domova
nebo na provozovně v areálu plaveckého
bazénu Hloubětín, pro objednání prosím
volejte na tel.: 777 052 216.
web: jt-vlasy.webnode.cz

Koupím byt či dům v Horních
Počernicích. 604 617 788

Velkoobchod hraček přijme pracovnici/
pracovníka do skladu v H. Počernicích
Nástup možný ihned.
V případě Vašeho zájmu zašlete Váš
životopis na cechova@lampshracky.cz

Koupím originální filmové a hudební
nosiče (VHS, CD, DVD, MC- kazety,
LP desky). Mail: vhscddvd@seznam.cz
Tel: 704 142 317
Elektro práce – kompletní realizace
rozvodů, servis a opravy elektroinstalace.
Miroslav Larva 603 843 818
Pronájem nebytového prostoru.Využití:
manikúra, kosmetika, řasy…
Jsme zavedený masážní salon s pedikúrou
na Náchodské ul.
Tel: 776 575 301
Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852
Zdoňovská 2992/15

Prodám – mrazák Gorenje 3. p. šicí stroj
Minerva, dám. Kolo Liberta. 774 055 571
Pronajmu byt 3+1 v H. P.
část. zařízený 12 000 Kč + poplatky
(nízké). 774 055 571
Angličtina, němčina
doučování + výuka
(osobně nebo skype)
775 021 174
Svobodná, klidná, vystudovaná slečna
hledá dlouhodobější podnájem pokoje
13–15 m 2 u slušných majitelů.
Tel: 731 626 172

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize.775 132 921

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, ročník 69, září 2021
(vychází měsíčně, kromě letních
prázdnin). Periodický tisk územního samosprávného celku. Náklad
6 400 ks.
VYDAVATEL: MČ Praha 20, REGI
STRACE povolena Magistrátem hl.
m. Prahy pod číslem MK ČR E 12559
SÍDLO VYDAVATELE: MČ Praha 20,
Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní
Počernice, IČO: 00240192
TECHNICKÁ REDAKCE
A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Vojtěch Jasanský. Není‑li uvedeno
jinak, fotografie pořídila redakce.
REDAKČNÍ RADA: Předseda Martin
Velíšek, místopředseda Jan Brunner,
Mgr. Iva Rosová, Klára Pazderková,
Růžena Beránková, Mgr. Alžběta
Cibochová.

Uzávěrka pro inzerci
i redakci je vždy k 10. dni
měsíce do 12.00 hod.
PŘÍJEM INZERCE: po, st, pá:
9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod.,
jinak po telefonické domluvě
na tel.: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz
Články odeslané po uzávěrce
nebudou přijaty do tištěného
Zpravodaje. Za obsahovou
a stylistickou správnost příspěvků
ručí autor. Příspěvky nemusí
odrážet názor redakce. Autorská
práva vyhrazena. Přetisk pouze se
souhlasem vydavatele. Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky krátit.
Nevyžádané příspěvky a fotografie
se nevracejí. Neoznačené fotografie:
archiv. NEPRODEJNÉ

REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,
e‑mail: redakce@pocernice.cz
www.pocernice.cz
TISK: Triangl print, a. s.
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ:
271 071 690 Tel. číslo na ÚMČ
Praha 20: 271 071 611 (711)
Další číslo vyjde 1. 10. 2021

50 | 51

