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HOR NOPOČE RNICKÝ

MÝTY O PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ

PŘÍBĚHY NAŠICH
SOUSEDŮ

REKONSTRUKCE
HŘIŠTĚ

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 6. Tři princezny na vdávání

do 12. 6. Úhel pohledu
denně od 9.00 do 18.00 hod.

4. 6. Tři princezny na vdávání
od 17.00 a 21.00 hod.

12. 6. Svatojánský bál princezen a rytířů
na zámeckém nádvoří od 15.00 do 17.00 hod.

5. 6. Co je to tu za tu notu?

15. 6. - 28. 6. Talent Horních Počernic:
Domácí mazlíčci denně od 9.00 do 18.00 hod.
22. 6. Vernisáž výstavy Talent Horních
Počernic od 16.00 hod.
24. 6. - 3. 7. Prodloužený Detektivní týden
na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
denně od 9.00 do 18.00 hod.
29. 6. Vernisáž výstavy Květinářství
od 17.00 hod.
30. 6. - 21. 7., zavřeno 5. 7. - 6. 7.
Květinářství denně od 9.00 do 18.00 hod.,
1. 7. Vernisáž výstavy Krajina ženami
požehnaná od 18.00 hod.
2. 7. - 4. 9., zavřeno 5. 7. - 6. 7.
Krajina ženami požehnaná
denně od 9.00 do 18.00 hod.
do 21. 8., zavřeno 5. 7. - 6. 7.
Příští stanice: Chvalský zámek
historické dopravní hračky
denně od 9.00 do 18.00 hod.
CHVALSKÁ STODOLA
2. 6. Pohřební kapela (přesunutý
koncert z února 2022) od 19.30 hod.
4. 6. Burza rybiček – prodejní výstava
akvarijních ryb od 9.00 do 12.00 hod.
6. 6. Sousedské posezení s harmonikou
od 17.00 do 19.00 hod.
7. 6. Den pro pěstounství
od 10.00 do 17.00 hod.
8. 6. Ples pro seniory

od 16.00 hod.

13. 6. Hornopočernické stodolohraní aneb
zatančete si s Big Bandem
od 19.00 do 22.00 hod.

od 21.00 hod.

1. 6. Hravá herna – Dopoledne se znakováním
od 10.00 do 12.00 hod.
od 17.00 hod.

5. 6. Tři princezny na vdávání
7. 6. Poslední závod

od 17.00 hod.

od 14.00 hod.

7. 6. Chinaski: Každej ví kulový
8. 6. Půjdeš mi za svědka?
9. 6. Pánský klub

od 19.30 hod.

od 19.30 hod.

od 19.30 hod.

10. 6. Top Gun: Maverick

od 19.30 hod.

10. 6. Josefův zázračný plášť
11. 6. Zakletá jeskyně

od 21.00 hod.

od 17.00 hod.

11. 6. Josefův zázračný plášť
od 17.00 a od 21.00 hod.
od 17.00 hod.

12. 6. 9. akademie Leonardo

od 18.30 hod.

od 19.30 hod.

16. 6. Kdyby radši hořelo

od 19.30 hod.

17. 6. Máj

od 21.00 hod.

18. 6. Máj

od 21.00 hod.

19. 6. *S tancem kolem světa za 80 minut
od 17.00 hod.
19. 6.Malá čarodějnice
19. 6.Máj

od 17.00 hod.

od 21.00 hod.
od 19.30 hod.

23. 6.Prezidentka
24. 6.Fimfárum

od 21.00 hod.

25. 6. Fimfárum

od 21.00 hod.

26. 6. Rakeťák

od 17.00 hod.

26. 6. Fimfárum

od 17.00 a od 21.00 hod.

27. 6. *Robin Hood

od 21.00 hod.

15. 6. Veřejné představení příprav
vysokorychlostních tratí (VRT)
od 16.00 hod.

28. 6. Prezidentka

18. 6. Burza rybiček – prodejní výstava
akvarijních ryb od 9.00 do 12.00 hod.

30. 6. Mimoni: Zrození padoucha
od 17.00 hod.

24. 6. Tančírna ve Chvalské stodole
od 19.00 do 22.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CETRUM

DIVADLO

7. 6. Workshop: Základy macramé
od 17.00 do 19.30 hod.

1. 6. Párty se saxofonovými party
od 18.00 hod.

14. 6. Seminář: Dovolit si dovolenou
od 18.30 do 21.00 hod.

2. 6. Tři tygři ve filmu: Jackpot
od 19.30 hod.

16. 6. Promítání a beseda k filmu: Příběh
tantry od 17.30 do 20.00 hod.

28. 6. *Robin Hood
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od 1. 6. – online
Zápisy do kurzů a Školičky na rok 2022/23
5. 6. Pohádkový les s Mumrajdou
od 14.00 do 17.00 hod.
7. 6. Podnikatelské peníze pod kontrolou
od 18.30 do 22.00 hod.
19. 6. Tátové a děti spolu
Expedice na kolech od 9.20 do 16.30 hod.
ZUŠ
1. 6. Koncert žáků kytarové třídy Jozefa
Gonzúra – sál ZUŠ od 18.00 hod.
3. 6. Koncert žáků klavírní třídy Kristiny
Raškové – sál ZUŠ od 18.00 hod.

12. 6. Josefův zázračný plášť

12. 6. Tři tygři ve filmu

MUMRAJ

od 19.30 hod.
od 21.00 hod.

6. 6. Koncert absolventů ZUŠ
Chvalský zámek od 18.00 hod.
7. 6. Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
Chvalský zámek od 17.30 hod.
8. 6. Koncert absolventů třídy bicích nástrojů
Jiřího Veselého – sál ZUŠ od 18.00 hod.
8. 6. Koncert absolventů kytarové třídy
Zdeňka Stibora – Chvalský zámek
od 18.00 hod.
9. 6. Koncert žáků klavírní třídy Larisy Filiny
Vaňkové – sál ZUŠ od 18.00 hod.
15. 6. Koncert žáků violoncellové třídy
Michaely Cibulkové – sál ZUŠ od 18.00 hod.
16. 6. Koncert žáků houslové třídy Kristiana
Vacka – KC Domeček od 18.30 hod.
17. 6. Koncert žáků klavírní třídy Martiny
Hudáčekové – Chvalský zámek od 18.00 hod.
17. 6. Koncert žáků pěvecké třídy Marie
Rőder – sál ZUŠ od 18.30 hod.
21. 6. Koncert žáků houslové třídy Kristiana
Vacka – sál ZUŠ od 18.00 hod.
22. 6. Koncert žáků klavírní třídy Renáty
Dekojové – sál ZUŠ od 18.00 hod.
24. 6. Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny
Peterkové – sál ZUŠ od 17.00 hod.
29. 6. Koncert žáků klavírní třídy Barbory
Šolcové – sál ZUŠ od 18.00 hod.
OSTATNÍ
10. 6. Noc kostelů v areálu církve Bratrské
Chvaly od 17.00 do 21.00 hod.
12. 6. Pouť ke sv. Antonínu –
kaplička ve Svépravicích od 17.00 hod.

AKTUALITY

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
blíží se konec školního roku. Jsem nesmírně rád, že ho naše děti mohly celý
prožít ve školách při prezenční výuce. Pro
jejich rozvoj to má obrovskou cenu a jsem
přesvědčen, že to, oč je připravil minulý
rok s dlouhou distanční výukou, z velké
části dohnaly – a teď už se těší na zasloužené prázdniny.
Jak jsem tu psal už před měsícem, mám
z velice dobrého stavu a úrovně našich
škol upřímnou radost. Zásadní podíl
na tom mají i pedagogové, kteří usilují
o to, aby se budoucí generaci dostalo co
nejkvalitnějšího vzdělání a snaží se u dětí
rozvíjet také sociální dovednosti. Navíc
nyní vzdělávají i žáky a studenty z Ukrajiny. Za to jim patří vřelý dík a dovolte
mi, abych všem pedagogům popřál krásné
a skutečně odpočinkové prázdniny!

Sílu však budeme potřebovat všichni.
Ukazuje se, že válka na Ukrajině bude
nejspíš dlouhá a obnova zničené země
ještě o mnoho delší. Proto bych na tomto
místě rád znovu poděkoval všem spoluobčanům, kteří se obětavě zapojili do pomoci uprchlíkům ze zasažené země.
Zároveň však nelze nevidět, že s prodlužující se dobou konfliktu se u části
občanů začíná projevovat jistý odpor
k poskytované pomoci a se vším, co
s těmito aktivitami souvisí. Je bohužel
jasné, že válka a následky covidu budou
mít negativní vliv na náš životní standard,
to ostatně pociťujeme už teď. Důkazem je
růst cen energií a prakticky všeho, ať už
jde o zboží nebo o služby.
Je ale třeba zdůraznit, že to není vina
Ukrajinců, kteří právem brání nezávislost
své země. To oni byli napadeni agresorem. Měli bychom mít stále na paměti

rok 1968 a následující dvě desetiletí, kdy
jsme žili v nesvobodě. Pomoc Ukrajině
má nezpochybnitelný smysl, přestože nás
všechny něco stojí.
A ještě jedné věci bych se rád dotkl.
Jak už jsem připomněl minule, blíží se
volby a s nimi čas předvolebního souboje
všech uskupení, která budou koncem září
usilovat o váš hlas. Ostatně můžete to
zaznamenat i na stránkách našeho Zpravodaje. A proto bych vás všechny, kteří
se v letošních volbách chystáte prosazovat
své představy o budoucnosti, rád požádal
o korektní přístup a elementární slušnost.
Teď nás ale čeká léto a s ním volnější a jistě i radostnější dny. Užijme si je
naplno a načerpejme tolik potřebnou sílu
a energii!
Petr Měšťan,
starosta

PARK
BYTOVÝ DŮM
HOUSLOVÝ KLÍČ NÁCHODSKÁ

I v letošním roce se děti při návštěvě
parku Houslový klíč budou moci těšit
na další herní prvky.
Právě probíhá výběrové řízení na herní
prvky, které budou v okolí boulderové stěny. Děti budou mít další širokou
klouzačku, lanovou prolézačku na kůlech
a novou lanovou dráhu, která bude kousek od pergoly. Realizaci plánujeme tak,
aby si děti stihly v létě užít co nejvíce
stávajících prvků i těch nových.
Už nyní vidíme, že se v parku potkávají všechny generace a každý si najde to
své. I v příštích letech se park bude rozrůstat o další odpočinková místa a další
herní prvky.

Výstavba bytového domu pokračuje i navzdory době, kdy se stavební materiál i jeho
ceny pohybují v úplně jiných relacích než
v době zasmluvnění veřejné zakázky.
Dodavatel si zatím zvládá materiál zajistit
včas a za vysoutěžené ceny a tím může stavba pokračovat podle harmonogramu. Nyní je postaveno 1. NP, ve kterém budou tři
bytové jednotky, technická místnost a skladovací kóje k jednotlivým bytům.
Ve 2. NP budou následně další čtyři bytové jednotky. Každá bytová jednotka je
tvořena zádveřím, ze kterého je možné jít buď do koupelny se záchodem, popřípadě
do obytné místnosti, která je tvořena kuchyňským koutem s obytnou místností (obývací pokoj spojený s ložnicí).

ULICE PODŮLŠÍ
Byla zahájena rekonstrukce ulice – etapa
Podůlší II zárubní zeď, která stavebně
předchází rekonstrukci samotné vozovky
řešené v navazující etapě.
Součástí této etapy stavby je i řešení
odvodnění zdi odvodňovacím žlabem,
který je zaústěn do vsakovacího objektu.
Petr Měšťan, starosta

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Máte nějaký nápad, se kterým byste se chtěli podělit se starostou? Anebo návrh na zlepšení či stížnost? Domluvte
si schůzku na telefonním čísle 601 381 788 nebo na e-mailu katerina_tremlova@pocernice.cz. Na diskusi s vámi
u dobré kávy se budu těšit!
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AKTUALITY

INFORMACE
Z RADNICE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:
1) Zastupitelstvo MČ přijalo do rozpočtu účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu primární prevence
ve školách a školských zařízení pro rok 2022 ve výši 141,7 tis.
Kč; neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na podporu
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.
m. Prahy pro rok 2022 ve výši 589,0 tis. Kč; účelovou dotaci
z rozpočtu HMP na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před
agresí Ruské federace ve výši 2 779,0 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 275,5 tis. Kč (MAP III),
2) s chválilo přesun finančních prostředků ve výši 13,7 tis. Kč
(odpisy MŠ Chodovická); ponechání nevyčerpaných účelových
finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP v roce
2021 a dříve k čerpání v roce 2022 v celkové výši 33 938,8 tis.
Kč; přesun finančních prostředků ve výši 33,1 tis. Kč (posuvné dveře – covid-19 na budově Jívanská 647/10); přesun
finančních prostředků ve výši 400,0 tis. Kč (repase výtahových
dveří nákladních výtahů v kuchyni FZŠ Chodovická); úpravu
rozpočtu v souvislosti s vratkou účelové neinvestiční dotace
poskytnuté MŠMT (Místní akční plán II ve výši 19,9 tis. Kč),
3) schválilo předloženou účetní závěrku Městské části Praha 20
sestavenou k 31. 12. 2021.
ROZPOČTY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočty na rok 2022 a střednědobé
výhledy na roky 2023-2024 pro příspěvkové organizace zřizované
MČ Praha 20.
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Zastupitelstvo MČ schválilo Pravidla pro předkladatele projektů
v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 Investice na přání VI. pro rok 2022.
DOTACE
Zastupitelstvo MČ schválilo vyhlášení Zásad pro poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha 20.
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Horní
Počernice ve výši 850 000 Kč na podporu celoročních sportovních
aktivit, provozu, údržby a opravy sportovišť; Basketbalu Sokol
Horní Počernice, pobočný spolek, ve výši 80 000 Kč na podporu
dlouhodobé a organizované sportovní činnosti; spolku KAMIWAZA KARATE, z. s., ve výši 42 000 Kč na podporu celoroční
sportovní činnosti dětí z Horních Počernic; spolku Senior fitnes,
z. s., ve výši 30 000 Kč na projekt Senioři v pohybu - Praha 20;
spolku Kickbox klub, z. s., ve výši 175 000 Kč na příspěvek
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na sportování dětí a mládeže - pronájem tělocvičny bojových
sportů; spolku BikeRanch Team, z. s., ve výši 100 000 Kč
na projekt BikeRanch Team - Juniorský cyklistický oddíl Startovné A teamu; spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s.,
ve výši 550 000 Kč na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu.
DARY
Přijetí věcných darů od společnosti TÜV NORD Czech pro
výuku ukrajinských občanů
Zastupitelstvo schválilo přijetí věcných darů v hodnotě 2 460 Kč
od společnosti TÜV NORD Czech, určených pro výuku ukrajinských občanů nacházejících se na území MČ Praha 20.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Čerpání fondu investic na pořízení škrabky brambor
ZŠ a MŠ Spojenců
Zastupitelstvo MČ schválilo čerpání finančních prostředků
z fondu investic ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 41 987 Kč vč. DPH
na pořízení škrabky brambor ŠKBZ 12 N VAREZ do školní jídelny.
Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022
příspěvkovým organizacím na úhradu mimořádných výdajů
v souvislosti se zajištěním pomoci ukrajinským občanům.
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 (období 3-6/2022) ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 85 000 Kč; DDM ve výši 9 000 Kč; FZŠ Chodovická
ve výši 167 000 Kč; ZŠ Stoliňská ve výši 49 000 Kč a ZŠ Ratibořická ve výši 164 000 Kč.
Zvýšení počtu dětí v MŠ a ZŠ Spojenců pro školní rok
2021/2022
Zastupitelstvo MČ schválilo povolení výjimky z počtu dětí
v ZŠ a MŠ Spojenců na celkový počet 112 dětí pro období 1. 4.
2022 - 31. 8. 2022 za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (stanoveny konkrétní počty
na jednotlivé třídy).
Zajištění technické podpory na akci Pohádkový les dne 5. 6. 2022
Zastupitelstvo MČ schválilo technickou podporu akce Pohádkový les, která se uskuteční 5. 6. od 12.00 hod. do 18.30 hod.
ve Svépravickém lese.

MAJETEK
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo MČ schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce ulice Podůlší II_zárubní
zeď společnosti EMV, s. r. o., za nabídkovou cenu 1 140 000 Kč
bez DPH (1 379 400 Kč včetně DPH); výběr dodavatele na výměnu dveří nákladního výtahu ve FZŠ Chodovická a uzavření
smlouvy o dílo se společností CTIBŮREK VÝTAHY, s. r. o.,
IČ – 26756803, s nabídkovou cenou 351 000 Kč bez DPH (424
710 Kč s DPH); vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Park Houslový klíč – herní
prvky s hodnotícím kritériem podle výše nabídkové ceny.

AKTUALITY

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo pronájem části pozemku parc.
č. 1987/1 o výměře cca 25 m 2 společnosti Jahidul, s. r. o.,
za nájemné ve výši 85 Kč/m 2/měsíc, tj. 1 956 Kč/28 dní/předmět
pronájmu, na dobu určitou od 20. 4. 2022 do 17. 5. 2022 a za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2 125 Kč/měsíc/předmět
pronájmu, na dobu určitou od 18. 5. 2022 do 30. 9. 2022, obojí
za účelem provozování venkovního posezení; pronájem části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m 2 a části pozemku parc.
č. 1990 o výměře cca 20 m 2 společnosti Good Morning, s. r. o.,
na dobu určitou od 29. 4. 2022 do 31. 10. 2022, za účelem provozování venkovní zahrádky za nájemné ve výši 85 Kč/m 2/měsíc,
tj. 4 250 Kč/měsíc; výpůjčku pozemku parc. č. 785/4 a pozemku
parc. č. 785/3 Domu dětí a mládeže, p. o., na 28. 5. 2022, za účelem pořádání akce Den dětí; výpůjčku pozemku parc. č. 785/3,
pozemku parc. č. 785/4 a pozemku parc. č. 785/9 panu Tomáši
Milbachovi, IČO: 03172112, na dobu určitou, dne 20. 5. 2022
v době od 17.30 hodin do 00.00 hodin, za účelem pořádání akce
Autokino; uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku
parc. č. 3862, za účelem umístění a provozování stavby Praha 20
– Horní Počernice, Jasenná ,p. č. 2834/3, nové kNN se společností PREdistribuce, a. s.; výpůjčku části obecních pozemků
parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 1991, parc. č. 1981/4 a parc.
č. 1987/1 za účelem pořádání Počernického Street Food Festivalu
na den 31. 7. 2022 a na den 22. 10. 2022 Chvalskému zámku,
p. o.; uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.
č. 4121/1 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,
a investorem Blooman Development, s. r. o., za účelem umístění
a provozování plynárenského zařízení – STL plynovod; výpůjčku
části pozemků parc. č. 1900, parc. č. 1984, parc. č. 1991, parc. č.
1981/4 a parc. č. 1987/1 Chvalskému zámku, p. o., na dobu určitou od 12. 9. do 19. 9. 2022, za účelem pořádání Svatoludmilské
pouti 2022; pronájem části pozemku parc. č. 786/105 společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., na dobu určitou od 6. 5. 2022
do 2. 6. 2022 za nájemné ve výši 85 Kč/m 2 /měsíc, tj. 1 565 Kč/
předmět pronájmu/28 dní, za účelem provozování venkovního posezení; prodej pozemku parc. č. 4131/2 a pozemku parc. č. 4131/3
soukromému vlastníkovi za cenu 3 944 700 Kč, tj. 9 740 Kč/
m 2 (důvod sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemků
pod stavbou); výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele
k bytu č. 12 v domě č. p. 2056 v ulici Mezilesí.
Zastupitelstvo MČ souhlasilo s umístěním stavby – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 2123/1 ul. Slatiňanská,
v rozsahu PD vypracované M. A. arch. Martinem Brčákem, Praha 2, v březnu 2021 a uzavřením nájemní smlouvy; s umístěním
stavby Novostavba rodinného domu 087 Horní Počernice na pozemku p. č. 4380/9 Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované
DJS Architecture, s. r. o., Bratislava, v září 2021 a uzavřením
nájemní smlouvy; s umístěním stavby Přestavba RD Božanovská 964 na poz. p. č. 2214 a 2215/1 v rozsahu PD vypracované
Ing. Petrem Šťastným, Senohraby, v září 2021; s umístěním
a provedením stavby Vodafone – Horní Počernice – ulice Mezilesí
v rozsahu PD vypracované f. Projekting, s. r. o., z 08/2021, spol.
Vodafone ČR, a. s., a uzavřením nájemní smlouvy; s umístěním
stavby Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, Ke Xaverovu,
nové kNN v rozsahu PD, vypracované Com-Pakt, a. s., z 01/2022.
Zastupitelstvo MČ schválilo výpůjčku části budovy bez 'č. p. /
č. e., na pozemku parc. č. 2031/15, ve vlastnictví společnosti SC
Xaverov Horní Počernice, a. s., na dobu neurčitou, za účelem
poskytnutí dočasného ubytování státním příslušníkům Ukrajiny
postižených vojenskou invazí.

VÝSTAVBA, DOPRAVA
Změna pražských stavebních předpisů
Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k návrhu novely pražských stavebních předpisů týkající se úpravy požadavků ve vztahu

k rozvoji elektromobility. Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k návrhu změny Z 3274 vlny 17 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na záměr D10 MÚK Satalice MÚK Radonice: zkapacitnění rozšířením na šesti pruh.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROJEKT ADOPCE STROMŮ
Zastupitelstvo MČ souhlasilo se záměrem adopce stromů v rámci
Horních Počernic, spočívající v možnosti přispění finančního
daru od občanů na nákup stromů, které MČ Praha 20 bude
vysazovat v rámci veřejné zeleně.
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
Zastupitelstvo MČ schválilo v souvislosti s podzimními volbami
2022 do zastupitelstev obcí, stranám a hnutím kandidujícím
do ZMČ Praha 20 bezplatnou inzerci v Hornopočernickém
zpravodaji v jednom z čísel 7- 8, resp. 9, a to v rozsahu max. půl
strany formátu A4 a jednodenní výpůjčku dne 10. 9. 2022 pro
všechny kandidující subjekty části pozemků parc. č. 1981/4, parc.
č. 1984, parc. č. 1990, parc. č. 1991 a parc. č. 1987/1 za účelem
konání předvolebních mítinků politických stran a hnutí, které
kandidují v podzimních volbách 2022 do ZMČ Praha 20.
ZMĚNA STATUTU HL. M. PRAHY
Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a s návrhem
novely Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území
hlavního města Prahy.
Radní MČ

LETNÍ ODSTÁVKY TEPLÉ
VODY NA PRAZE 20
Pražská teplárenská soustava potřebuje pro svůj
efektivní provoz údržbu stovek kilometrů potrubí, kterými je zákazníkům dopravována tepelná
energie. V letošním létě proběhne na této síti řada
důležitých revizí a oprav, které nelze provádět
za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné pro
celoroční bezproblémové vytápění a dodávky teplé
vody.
Pražská teplárenská se omlouvá za dočasné snížení komfortu
pro některé obyvatele a omezení dodávek v místě odstávek.
Termíny pro konkrétní odběrná místa Pražská teplárenská
rozesílá formou dopisu na smluvní odběratele, tedy na vaše SVJ,
BD, kde naleznete přesné informace o odstávkách ve vaší ulici.
Denně aktualizované informace o letních odstávkách najdete
vždy na webu Pražské teplárenské www.ptas.cz.

LETNÍ ODSTÁVKY PROBĚHNOU V UVEDENÉ
ULICI, OBLASTI NEBO JEJÍ ČÁSTI:
Horní Počernice 9. 7. - 17. 7.
Tento rozpis je orientační. V rámci jednotlivých městských částí
mohou probíhat také individuální lokální odstávky. O přesných termínech Pražská teplárenská včas písemně informuje své
smluvní odběratele. Více informací na www.ptas.cz
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MÝTY O PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ
Mýtus č. 1 – Pečovatelská služba dováží
obědy a uklízí.
Pečovatelská služba je odborná sociální
služba hrazená z veřejných zdrojů. Jejím
prvořadým cílem je pomáhat lidem, kteří
jsou na pomoci závislí. Hlavním úkolem
pečovatelské služby není dovážet obědy,
ale zajistit vám dostupnost stravy v případě, kdy si nejste schopni jídlo sami
obstarat, tzn. v případě, že potřebujete
sjednat dovezení stravy, s podáním stravy nebo v případě, že v místě neexistuje
běžně dostupná stravovací služba. Tam,
kde jsou v místě stravovací služby, vám
pomůže pečovatelská služba zprostředkovat dovoz obědů, např. z restaurací,
školních jídelen nebo nemocnic, a její
pracovnice vám mohou pomoci s nakrájením stravy a podáním. Pokud není
ve vašem okolí žádný dodavatel, který
by oběd přivezl, může jej dovést pečovatelská služba.
To samé platí i pro úklidy, které vám
pomůže pečovatelská služba sjednat
od komerčních úklidových firem. Pečovatelka vám může případně pomáhat
s úklidem, pokud budete uklízet společně
s ní, doplní vaše ruce tam, kde vám již síly
nestačí.
Mýtus č. 2 - Pečovatelská služba je jen
pro ty, kteří potřebují drobnou výpomoc, pro ostatní je určen domov pro
seniory.
Pracovníci pečovatelské služby umí zajistit také péči o člověka, který je závislý
na pomoci druhé osoby opakovaně během
dne. Domovy pro seniory jsou určeny
pro osoby ve vážném zdravotním stavu
vyžadujícím soustavnou péči včetně péče
zdravotníků, kterou nelze zajistit v domácím prostředí. Pečovatelská služba by měla
být jednou z prvních sociálních služeb,
na které se obrátíte a společně budete
hledat řešení vaší situace.
Mýtus č. 3 - Pečovatelská služba pomůže
každému seniorovi, který o to požádá.
Pečovatelská služba může být poskytnuta těm, kdo potřebují pomoc druhé
osoby a tuto pomoc nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jinými běžně
dostupnými službami ‒ např. dovoz oběda
může být poskytnut restaurací, avšak
pomoc s nakrájením a podáním stravy
do úst zajistí pečovatelská služba. Na začátku společně zhodnotíme vaše potřeby
a pomůžeme vám najít vhodné řešení vaší
situace, případně vám doporučíme a pomůžeme sjednat služby, které vám budou
schopny pomoci.

Mýtus č. 4 - Pečovatelská služba je poskytována jen v domech s pečovatelskou
službou.
Dnes se bytům v tzv. domech s pečovatelskou službou říká byty zvláštního
určení a jsou majetkem obce. Bydlení
v těchto bytech nezakládá právo na poskytování pečovatelské služby – právo
na službu má pouze ten nájemník,
který potřebuje pomoc druhé osoby,
kterou mu nemůže poskytnout rodina nebo jiné běžně dostupné veřejné
služby (např. restaurace, úklidová firma,
prádelna). Pečovatelská služba je službou
terénní a její poskytování není tedy
podmíněno či jinak navázáno na byty
zvláštního určení. Může být poskytnuta
potřebnému člověku stejně tak v tzv.
domě s pečovatelskou službou jako
v jiných bytech či domech v místě, kde
služba působí.
Mýtus č. 5 - Pečovatelská služba přijde
pomoci do domácnosti maximálně jednou denně a jen na chvíli.
Pečovatelky k vám mohou přijít opakovaně v jeden den, podle toho, jak to
bude vaše situace vyžadovat. Čas, po který
vám mohou službu poskytnout, může
být omezen jen kapacitou služby. Časový
rozsah péče si vždy vyjednáte s vedoucím
služby, pokud služba nebude moci vyhovět
vašim požadavkům v plném rozsahu, bude
se vždy snažit zajistit alespoň vaše nejdůležitější potřeby (např. pomoc při mytí,
oblékání, přesazení do křesla, zajištění
a podání jídla).
Mýtus č. 6 - Pečovatelka mi může nahradit kamarádku.
Pečovatelka je profesionální odborná
pracovnice, která vám poskytne předem
domluvené služby, není to tedy kamarádka. Pečovatelka vám kamarádku nenahradí, ale může vás doprovodit za vaší stávající kamarádkou, pomoci vám připravit se
na její návštěvu u vás nebo vám pomoci
při navazování nových vztahů.
Mýtus č. 7 - Pečovatelská služba zaručí/
zajistí to, že se mně nebo mému blízkému nic nestane.
Pečovatelka vás upozorní na rizika,
která vám ve vaší domácnosti v souvislosti
s vaším zdravotním stavem hrozí (např.
uklouznutí na koberečku) a doporučí vám
způsob, jak tato rizika omezit. Není však
v jejích silách ani v silách nikoho jiného
zaručit, že se vám nemůže nic stát, každá
lidská činnost s sebou nese přirozená
rizika, která nelze úplně odstranit.
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Mýtus č. 8 - Nejdříve musím mít schválený příspěvek na péči, teprve pak mi
bude služba poskytnuta.
Služba vám může být poskytnuta i před
schválením tohoto příspěvku, budete si ji
však muset hradit z vlastních prostředků.
S vyřízením žádostí o zvýšení příspěvku
vám může pomoci sociální pracovnice
služby a finance vám mohou být proplaceny od data podání žádosti zpětně do doby
uznání nároku. Je dobré počítat s tím, že
vyřízení příspěvku může trvat i několik
měsíců.
Mýtus č. 9 - Pečovatelskou službu nelze
smluvit ze dne na den.
Ze dne na den lze poskytnout službu
jen ve výjimečných situacích, kdy by hrozilo, že zůstanete bez jakékoliv pomoci,
tzn. kdy pomoc nelze zajistit prostřednictvím blízkých osob nebo např. sousedů.
V ostatních případech je nutné službu
dojednat s určitým časovým předstihem
(např. již během pobytu v nemocnici
vyjednat poskytování služby pro dobu
po návratu domů a stejně tak je důležité
oznámit včas i vaše požadavky na změnu
poskytování ‒ např. poskytování v jiné
dny, v jinou hodinu atd.).
Mýtus č. 10 - Pečovatelská služba udělá
to, co řekne rodina, splní každé přání
rodiny.
Klientem pečovatelské služby je ten,
komu je služba poskytována. S touto osobou se také pracovnice služby domlouvají
na tom, jak a kdy bude služba poskytována. Pečovatelky vítají spolupráci s rodinou, která se často stará v době, kdy nelze
službu poskytnout. Pečovatelky však musí
respektovat přání a potřeby toho, o koho
pečují, nemohou vyhovět požadavkům
rodiny, které jsou v rozporu s požadavky
klienta.
Mýtus č. 11 - Pečovatelskou službu si
musím platit z vlastních peněz.
Pečovatelskou službu je skutečně nutno
hradit, můžete k tomu však využít příspěvek na péči, který vám sociální pracovnice
služby pomůže zajistit. Pokud víte, že
vám na službu budou scházet finance,
poraďte se se sociální pracovnicí, která
vám pomůže hledat vhodné řešení. Nikdo
potřebný by neměl zůstat bez pomoci.
Mýtus č. 12 - Pečovatelská služba spravuje/má na starost všechny byty v domě
s pečovatelskou službou, rozhoduje
o přidělení/nepřidělení bytu, řeší problémy.
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Pečovatelská služba je službou terénní
a její poskytování tedy není podmíněno či
jinak navázáno na byty zvláštního určení,
může být poskytnuta komukoliv v oblasti její působnosti. Pečovatelská služba
nemá tedy na starosti správu těchto bytů,
nerozhoduje o přidělení či nepřidělení
bytů, neřeší úklid společných prostor, ani
případné opravy, nezabývá se problémy
vzniklými v rámci spolužití. S těmito
záležitostmi je nutné se obrátit na Odbor
hospodářské správy a investic, oddělení
správy majetku.
Mýtus č. 13 - Pečovatelskou službu je
možné objednat na úklid před Vánocemi, Velikonocemi a po malování.
V prvé řadě je třeba připomenout, že
poskytnutí pečovatelské služby je vázáno
na základní podmínku – jste osoba, která
potřebuje pomoc druhé osoby a tuto
pomoc jí nemůže poskytnout nikdo blízký
ani jiná veřejná služba. Pomoc při zajištění
tzv. velkého úklidu u klientů pečovatelské služby, je možné, jen pokud se jedná
o klienty, kteří potřebují i jinou pomoc
v péči o sebe a jsou osamělí. Pečovatelky
velký úklid neprovádí samy, ale po dohodě s vámi pomohou objednat soukromou úklidovou firmu a poté mohou být
přítomny po dobu přítomnosti této firmy.

Nelze tedy očekávat, že si objednáte
u pečovatelské služby jednou či dvakrát
do roka úklid, aniž byste potřebovali jinou
pomoc. Přesto, pokud se na pečovatelskou
službu obrátíte, nabídne vám kontakt
na veřejnou službu, která se úklidy zabývá.
Pečovatelská služba jako odborná sociální
služba využívá svou kapacitu na pomoc
lidem, kteří potřebují pomoc v běžném
životě a kteří by bez pomoci služby nemohli žít doma (pomoc s mytím, jídlem,
oblékáním, pohybem apod.).

– např. senior vysokého věku, který bydlí
v pohodlném, bezbariérovém bytě, má
v místě rodinu, která mu pomáhá, a může
si na úklid a další nutné práce objednat úklidové a jiné veřejné služby, není
v situaci, kdy by potřeboval pečovatelskou
službu. Pokud se domníváte, že byste
pečovatelskou službu potřebovali, obraťte
se na její sociální pracovnici. Ta s vámi
váš požadavek projedná a společně můžete
hledat nejvhodnější řešení vaší situace.
Zdroj: institutsocialniprace.cz; zitdoma.cz.

Mýtus č. 14 - Pečovatelská služba provádí zdravotnické úkony.
Pečovatelská služba nemůže takové
úkony poskytovat, ale může dohlížet např.
nad tím, že její klient užije lék v předepsaný den a hodinu. Zdravotnické/
ošetřovatelské úkony spadají pod domácí
zdravotnické služby a jsou hrazeny ze
zdravotního pojištění. Váš obvodní lékař
vám může takové služby předepsat.

Mýtus č. 16 – Pečovatelská služba je
určena pouze pro seniory
Každá pečovatelská služba má stanoveny cílové skupiny osob, které mohou
její služby využít. V naší pečovatelské
službě poskytujeme péči těmto skupinám:
Dospělým osobám (18-64 let) a seniorům (od 65 let), kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a pak také rodinám s dítětem/dětmi (do 18 let věku dítěte), kdy se
rodič (rodiče) nebo dítě (děti) nacházejí
v nepříznivé sociální situaci.

Mýtus č. 15 - Ten, kdo pobírá starobní
důchod, má nárok na poskytování pečovatelské služby.
To, že někdo pobírá starobní důchod,
jej automaticky neopravňuje k využívání pečovatelské služby. Rozhodující je
zdravotní stav a celková životní situace

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Monika Brzkovská,
vedoucí Odboru sociálních věcí a školství

ADOPCE STROMŮ
– PROCESNÍ
ZÁLEŽITOSTI

Stromy
jsou básn
ě,
které zem
ě píše do
nebe.
(Ch. Fibr
in)

Městská

Městská část zřídila transparentní
účet č. 3830237/0100 na materiální
pomoc, nákup potravin, léků
a zdravotnických pomůcek
ukrajinským uprchlíkům na území
Horních Počernic. Pro bankovní
mobilní aplikaci lze použít QR kód.
Za vaše příspěvky děkujeme.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů byl
splatný k 31. 3. 2022. Žádáme poplatníky, kteří
ho neuhradili v daném termínu, aby tak učinili co
nejdříve.
Poplatek je možno zaplatit na pokladně Úřadu městské části Praha 20. Případně poplatek
uhraďte na účet Městské části Praha 20 č. 1076787610247/0100 vedený u Komerční banky, a. s.,
nezapomeňte uvést variabilní symbol.
ÚMČ Praha 20, Odbor ekonomický

V tomto čísle Hornopočernického
CER
O ADOPCTIFIKÁT
zpravodaje je uveřejněna informace
I STROM
U
o projektu MČ Praha 20 s názvem Adopce
stromů, který schválilo na svém 28.
zasedání Zastupitelstvo městské části
Praha 20 a paní zastupitelka Jana Hájková vás o této
nové aktivitě seznamuje na jiné stránce v tomto čísle. V případě,
že vás projekt osloví a budete se chtít zapojit, pak Odbor
místního hospodářství vám bude nápomocen při realizaci vaší
adopce stromu. A jak se bude procesně postupovat?
V Horních

dne:

Počerni

část Pra

ha 20 vyd

ává

cích,

Starost

a Městské

část i Prah

a 20

Odbor místního hospodářství vyvěsí na webových stránkách MČ Praha 20
v sekci https://www.pocernice.cz/obcan/zivotni-prostredi/Adopce-stromu
informaci o stromech, které se vysadily (v tomto roce již na jaře) nebo se teprve jejich výsadba chystá. Seznam stromů bude aktualizován 2x ročně, a to vždy
nejpozději v termínech do 30. 4. a do 30. 11. kalendářního roku a jeho součástí
bude u každého jednotlivého stromu i finanční částka, kterou bude možné poskytnout na jeho adopci, a to pouze bezhotovostním převodem. Pokud se tedy
rozhodnete strom adoptovat, kontaktujete správce zeleně, kterým je paní Petra
Svobodová (petra_svobodova@pocernice.cz) a ta vám sdělí přesné instrukce
jak postupovat od podpisu darovací smlouvy až po termín sázení.
Těšíme se na společnou radost z vysazených stromů v Počernicích.
Vojtěch Šimáček,
vedoucí Odboru místního hospodářství
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ODBORY

ZVEŘEJNĚN
UPRAVENÝ NÁVRH
METROPOLITNÍHO
PLÁNU
Dne 26. 4. oznámil
Magistrát hlavního města
Prahy veřejnou vyhláškou
termíny konání dvou
veřejných projednání
návrhu nového územního
plánu hl. m. Prahy (tzv.
Metropolitního plánu)
a současně byl i tento
návrh zveřejněn.
Veřejná projednání se budou konat dne
30. 5. od 9.00 hod. a dne 23. 6. od 9.00
hod. v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská
51, Praha 2. V případě naplnění kapacity
sálu v CAMP bude veřejné projednání přenášeno prostřednictvím on-line
streamované videokonference i do sálu
Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha
2, který bude pro tyto účely k dispozici. Současně budou veřejná projednání
dostupná on-line i na níže uvedených
internetových adresách:
Veřejné projednání dne 30. 5.:
https://vimeo.com/701594273.
Veřejné projednání dne 23. 6.:
https://vimeo.com/701595226.
Stanoviska, připomínky a námitky k vystavenému návrhu Metropolitního plánu
je možné uplatnit do 30. 6. 2022 včetně.

Výřez z výkresu Z_02 - Hlavní výkres struktury

Zveřejněný návrh Metropolitního plánu,
upravený na základě připomínek ke společnému jednání, je dostupný na adrese:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_
plan_hmp/MPP/verejne_projednani.html.
K prohlížení upraveného návrhu lze
také využít webové aplikace na adrese:
https://plan.praha.eu/, k čemuž je třeba
podotknout, že se ale nejedná o oficiální
verzi pro projednání.
Připomínky k návrhu územního plánu
může podat každý a to k jeho libovolné
části. Námitku mohou podat ale pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti. Podání připomínky
musí splňovat náležitosti podle správního
řádu, zejména z něj musí být patrno, kdo
jej činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Pořizovatel doporučuje k podání stanoviska, připomínky a námitky využít
připomínkovací aplikaci Metropolitního
plánu, kterou naleznete na odkazu níže,
případně na stránkách Odboru územního
rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v sekci
Metropolitní plán: https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp.
Tento způsob podání ale není povinný.
Stanoviska, připomínky a námitky je
možné podávat i písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo

zaslat na adresu: Magistrát hlavního města
Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Pro přípravu
písemného podání je možné využít průvodce
podáním připomínky na adrese https://
pmpp.praha.eu/alternativa.
K projednání a schválení připomínek
za MČ Praha 20 se plánuje svolat jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 na 20. 6.
od 15.00 hodin. K námětům připomínek
za MČ Praha 20 byla pro občany MČ Praha
20 zřízena speciální e-mailová adresa: metropolitni-plan@pocernice.cz (neslouží k podání
individuálních připomínek pořizovateli).
Po veřejném projednání budou všechny
podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu.
Tento proces je v kompetenci pořizovatele,
tedy Odboru územního rozvoje MHMP. Následně mohou nastat dvě varianty – pokud
nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude
Metropolitní plán v upravené podobě předložen radě hlavního města a zastupitelstvu
ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude
se opakovat veřejné projednání a občané
dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit,
avšak pouze k jeho měněným částem.
Richard Měšťan,
vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

PRODLOUŽENÍ REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
NAD KOMUNIKACEMI BÁRTLOVA A VE ŽLÍBKU
Bohužel jsme se od investora stavby Optimalizace trati Vysočany (včetně) - Mstětice (mimo) dozvěděli, že přes veškerou
snahu o včasné zajištění materiálu a zkrácení technologických pauz, nabrala rekonstrukce železničních mostů nad
komunikacemi Bártlova a Ve Žlíbku zpoždění, které již nelze
stáhnout. Toto zpoždění je způsobeno především nedostatkem železa na trhu, kde se zpozdily dodávky kotev a spřáhel
pro zapažení výkopů mostů. Ze zmíněných důvodů bude
prodloužena uzavírka podjezdů Ve Žlíbku a Bártlova takto:
Ve Žlíbku: uzavírka do 21. 6. 2022 do 12.00 hod.
Bártlova: uzavírka do 21. 7. 2022 do 12.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

Odbor životního prostředí a dopravy

ODBORY

ZMĚNA TARIFU PID
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika
úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější
změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech
a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID.
Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři
od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních
jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno
pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.
PŘEPRAVA SENIORŮ NAD 70 LET

Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat na území Středočeského kraje v autobusech zdarma, ale nově budou platit jak
v autobusech, tak i ve vlacích PID poloviční jízdné, stejně jako
nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní doklady. V Praze se výše ani rozsah
slev nijak nemění.
Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno podle počtu
tarifních pásem a časové platnosti. Zakoupit jej, je možné přes
mobilní aplikaci PID Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových automatech, případně v pokladnách ČD ve stanicích
a u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka
S49) a Die Länderbahn. Jak v autobusech, tak v pokladnách
a ve vlacích ČD i u většiny jízdenkových automatů je možné
také platit platební kartou.
Předplatní časové kupony jsou opět odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je koupit v měsíční, čtvrtletní nebo roční
variantě přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické
podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých drah nebo bankovní bezkontaktní platební kartu, případně v papírové podobě
k průkazce PID. Elektronické kupony je možné zakoupit buďto
on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech prodejních
místech Dopravního podniku hl. m. Prahy, či ve vybraných
pokladnách ČD, popř. na dalších místech. Papírové předplatní
kupony lze koupit na předprodejních místech pražského Dopravního podniku a také na pokladnách Českých drah.

zem vydaným Ministerstvem obrany ČR, bude nově k dispozici
speciální zlevněný roční kupon za 365 Kč platný pro vnější tarifní
pásma PID pouze na území Středočeského kraje. Tento kupon
bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky
a vyřídit si potřebnou žádost o slevovou kategorii bude možné
pouze v budově centrálního dispečinku Dopravního podniku
hl. m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné neplatí na území
hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních pásmech
nacházejících se na území krajů sousedících se Středočeským
krajem.
Filip Drápal,
ROPID

NOVÉ JÍZDNÍ DOKLADY PRO PŘEPRAVU JÍZDNÍCH KOL

Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol
ve vlacích PID využít výhodné časové přepravné pro cesty
na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních pásmech.
Na výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč
a celodenním přepravným za 80 Kč (to bude platit vždy do 4.00
hodin následujícího dne). Tyto jízdní doklady budou platit
s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího ve všech vlacích
PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až 12) a bude možné je
zakoupit jak v elektronické podobě v aplikaci PID Lítačka,
tak v papírové podobě na pokladnách ČD nebo u průvodčích
ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die
Länderbahn. Přeprava kol na území Prahy zůstane s jakoukoli
platnou jízdenkou PID i nadále zdarma.
ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ PRO ÚČASTNÍKY ODBOJE
PROTI KOMUNISMU A VÁLEČNÉ VETERÁNY

DEN PRO PĚSTOUNSTVÍ
SRDCE PRO POČERNICE
Přijďte 7. 6. 2022 od 10.00 do 17.00 hod. do Chvalské
stodoly zjistit, že některé děti se dostanou do rodiny
SRDCEM – přes náhradní rodinnou péči. Dozvíte se
vše o pěstounské péči v České republice,
ale i v okolních zemích, např. Ukrajině.
O zábavu se postará od 15.00 hod. kouzelník Pan Kravata.
Celým dnem bude provádět Radka Fišarová a uvidíte
projekci ilmu V nejlepším zájmu dítěte.

Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou předepsaným osvědčením nebo průka8|9

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání našich nových občánků se konalo 3. 5. ve Chvalské stodole. Přejeme všem, aby se jim v Horních Počernicích dobře vyrůstalo a žilo
INZERCE

Horní Počernice

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

40%
sleva

Pondělí:

08:00 - 17:00

Úterý:

08:00 - 16:00

Středa:

08:00 - 17:00

Čtvrtek:

08:00 - 16:00

Pátek:

08:00 - 15:00

La Roche Posay
Anthelios přípravky

SLEVA
Pečujte o svou citlivou pleť s přípravky od
značky LA ROCHE-POSAY. Nyní se slevou
150 Kč na nákup produktů pod názvem
Anthelios.

Supradyn
90 tablet

VICHY
Opalovací přípravky

425 Kč

Uzˇ jste si zašli pro svou
slevu 40% na brýlová skla?

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

SLEVA
Chraňte svou pokožku před sluncem se
sílou SPF 50+. Nyní sleva 150 Kč na nákup
všech opalovacích produktů od značky
VICHY.

*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob

Dovoz léků domů v nejbližším okolí
ˇˇ
Objednejte se na mnerení
zraku do naší optiky
online na www.oohp/rezervace
ˇ
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Pocernice

ˇ
U Svobodárny 9, 190 00, Vysocany

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

info@lekarnalipi.cz

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

Více informací na:
www.ocniklinikahp.cz

*ceny platí do vyprodání zásob

oční optika

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá vítání
občánků pro děti cca 10 měsíců staré,
zhruba 4x ročně. Maximálně vítáme děti
do jednoho roku věku. Pozvánka není
posílána automaticky.
Přihlášku naleznete na stránce https://
www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
vitani-obcanku/ nebo si ji můžete osobně
vyzvednout na matrice ÚMČ Prahy 20,
č. dveří 103. Vyplněnou přihlášku zašlete
na e-mailovou adresu: vitani@pocernice.cz.

Slavnostní obřad se koná v areálu
Chvalské tvrze, vítáme pouze děti
s trvalým pobytem v Horních
Počernicích. Asi tři týdny před
vítáním vám zašleme pozvánku,
kde bude přesné datum a hodina
konání obřadu.
Kontaktní osoba: Martina Krátká,
tel.: 271 071 657
e-mail: vitani@pocernice.cz

DNE 29. 6. OSLAVÍ MANŽELÉ
PETRA A TOMÁŠ KUBEŠOVI
ZLATOU SVATBU. DO DALŠÍCH
SPOLEČNÝCH LET HODNĚ ZDRAVÍ
A POHODY PŘEJE RODINA.

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

Balíková
Barcal
Bažant
Bohuslav
Boudová
Bryksová
Burešová
Čech
Čechová
Černý
Dalešický
Filip
Flídr
Havel
Hlavatý
Hrabiec
Hrabiecová
Hurta
Chattová
Jandová
Jandusová
Kalinová
Kaválková
Kazda

Blanka
Pavel
Bohumír
Jiří
Božena
Kamila
Milada
Eduard
Soňa
František
Josef
František
Zdeněk
Zdeněk
František
Radomír
Marie
Josef
Jiřina
Helena
Olga
Věra
Libuše
Ota

Kosková
Koubková
Krajcer
Králová
Kremličková
Kubelková
Kubísková
Kulhánková
Kulhavá
Kulhavý
Lampír
Langer
Mudrová
Navrátilová
Němec
Nováková
Pachta
Pařízková
Pešek
Pešová
Plechingerová
Plchová
Pokorná
Poláková

Jarmila
Věra
Ján
Ludmila
Jitka
Helena
Jitka
Marie
Milada
Jaroslav
Antonín
Tomáš
Eva
Klára
Stanislav
Libuše
Ladislav
Vlasta
Pavel
Dagmar
Blanka
Milada
Zdeňka
Věra

Rudolfová
Říčka
Sieberová
Sladký
Slejšková
Smlsalová
Soukup
Stiborová
Svoboda
Sýkorová
Šejvl
Šťastná
Tkadlecová
Volf
Wágnerová
Warausová
Wolfová
Zimáčková
Žáček

Anna
Pavel
Miluše
Václav
Helena
Jaroslava
Jaromír
Vlasta
Petr
Libuše
Ladislav
Alena
Milena
Karel
Jiřina
Eva
Pavla
Helena
Leo

Milan Hejkrlík, vedoucí
Odboru živnostenského
a občanskosprávních
agend

ČERVEN 2022
STŘEDA 1. ČERVNA KLUBOVNA

Začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 6. ČERVNA SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ S HARMONIKOU

Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod.
ÚTERÝ 7. ČERVNA FILMOVÉ
PŘEDSTAVENÍ

Poslední závod, Divadlo Horní Počernice
Poskytujeme příspěvek na vstupné, je nutné
se před začátkem představení nahlásit
u H. Duškové do 13.15 hod., která následně
zakoupí vstupenky, začátek ve 14.00 hod.
STŘEDA 8. ČERVNA KLUBOVNA

Přednáška M. Švandrlíkové - Městská policie
hl. m. Prahy - úpal, úžeh, uštknutí hadem,
epileptické záchvaty, na co si dát v létě pozor,
začátek ve 14.00 hod.
STŘEDA 8. ČERVNA PLES PRO BABIČKY
A DĚDEČKY

Vystoupí umělci z TV Šlágr cca 3,5 hod.,
Chvalská stodola, začátek v 15.30 hod.
ÚTERÝ 14. ČERVNA VÝLET

Hrad Kost a okolí, sraz u nádraží Horní
Počernice, odjezd v 8.00 hod.
STŘEDA 15. ČERVNA – KLUBOVNA

Beseda s Davidem Hlouškem, který představí
svou novou knihu ke 100. výročí založení
továrny Avia Letňany. Bude promítán i film,
cca 2 hodiny, začátek ve 14.00 hod.
PONDĚLÍ 20. ČERVNA VYCHÁZKA

Budovec (Suchdol) – Na rybářce (Klecánky)
Sraz v 10.00 hod., vestibul metra
Českomoravská, vede Mgr. K. Janušová
STŘEDA 22. ČERVNA – KLUBOVNA

Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 29. ČERVNA – KLUBOVNA

Začátek ve 14.00 hod.

V červenci a srpnu se budeme scházet
každou středu v 15.00 hod. pod kaštany
v zahradní restauraci u Voháků. Cvičení
v klubovně Sokolovny H. P. každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod. Cvičení v bazénu
každé pondělí od 11.10 do 12.10 hod., sraz
u pokladny v 10.45 hod. Přejeme všem
příjemně strávené léto!
Za výbor: Jaroslav Kočí, tel.: 776 038 118
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
10 | 11

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.

D10 se šesti pruhy? Jen další nárůst
dopravy!

Rozšíření zmíněné dálnice není podle názoru řady dopravních odborníků v souladu
s reálnými potřebami dopravy v Praze.
Dopravu na dálnici D10 totiž tvoří především cesty řidičů, kteří denně dojíždějí
z obcí Středočeského kraje do hlavního
města do práce nebo za vyřízením různých
záležitostí. Daleko více by proto pomohla
urychlená dostavba kvalitního železničního
spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví.
Dále investice do občanské vybavenosti
a pracovních příležitostí ve středočeských
městech a také budování kvalitního spojení
k autobusovým a železničním zastávkám
ve Středočeském kraji včetně cyklostezek.
Přetížené dálnice s nedostatečnou kapacitou podle našeho názoru nejsou a ani
nemohou být cestou do budoucna. Znamenají velké dopady na životní prostředí,
a především zdraví lidí, kteří tu žijí.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic by se
měli už konečně začít daleko více soustředit
na výsledky studií, a ne si jejich výsledky
upravovat tak, „aby jim to zkrátka nějak
vyšlo“! Často se s výsledky studií manipuluje. Proč nikdo dále nepracuje třeba
na projektové přípravě alternativní trasy,
která by řešila zatížení D0, D10 a D11? Proč
Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství
silnic a dálnic nepředkládají bezchybné projekty, kde dojde k přesnému vyhodnocení
dopravní zátěže, ale především k nastavení
kompenzací pro Horní Počernice? Je třeba,
aby zmíněné instituce začaly konečně brát
ohledy nejen na své kšefty, ale především
na lidi, kteří v okolí dálnic žijí.
Přeji nám všem příjemné slunečné dny
a ohleduplnější instituce.

části, která je ovšem neusnášeníschopná,
sama konstatovala, že subjekty mohou žádat o dotace a tím zároveň porušila zákon
o hl. městě Praze. Jsem rád, že se nám
společnými silami podařilo celou situaci
uvést do správných mantinelů a subjekty
si mohou do budoucna žádat o dotace
podle jasných pravidel.
Je pochopitelné, že pro žadatele pravidla fungují svým způsobem jako „kuchařka“. Pomyslný návod, který je provádí
celým postupem jejich žádosti o dotaci.
Městská část Praha 20 měla vyhlášené
Zásady pro poskytování individuálních
dotací v každém volebním období. Jedinou výjimku tvořil rok 2021, kdy vinou
pochybných ekonomických experimentů
bývalého místostarosty Čápa nemohly

být Zásady schváleny pro nekoncepčnost
a zmatečnost.
Jsem rád, že se podařilo alespoň v tomto případě pochybení napravit a Zásady
zastupitelé přijali. Velký dík za pomoc při
vytváření Zásad patří i Odboru sociálních
věcí a školství MČ Praha 20, především
jeho vedoucí paní Ing. Monice Brzkovské.
O individuální dotace mohou naše spolky i jednotlivci žádat v průběhu celého
roku. Týkají se oblastí sportu, zdravotnictví, sociálních služeb, ale i spolkových
činností a aktivit. Všichni dobře víme,
že komunitní a spolkový život v Horních
Počernicích je nesmírně bohatý a inspirativní. Dotační podporu si nepochybně
zaslouží.
Jiří Šebek, Hnutí občanů Počernic

vou, odborně přispěli tajemnice úřadu JUDr. Barbora Lukšová Frantová
a vedoucí Odboru místního hospodářství
Bc. Vojtěch Šimáček. Cílem projektu je
přizvat občany ke společné péči o městskou zeleň, zvýšit obecné povědomí o významu a nutnosti ochrany zeleně v naší
městské části a zároveň nabídnout lidem
aktivní spolupráci. Finanční dar pro
pořízení stromu či keře nemusí být přijat
pouze od jednotlivce, mohou se na něm
podílet firmy, sousedé, třídy, sportovní oddíly. Při tvorbě projektu Adopce
stromu jsme se inspirovali zkušenostmi
z Prahy 10, kde už adopci stromů realizují a kde se tato aktivita osvědčila před
několika lety.

Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům, kteří náš společný návrh jednohlasně
na květnovém zasedání zastupitelstva
podpořili. Věřím, že Počernice i díky tomuto projektu budou ve výsadbě stromů
nadále velmi aktivní. Samozřejmostí pak
bude i kvalitní následná péče, kontrola,
údržba a v případě nutnosti i náhrada
uhynulých kusů.
Veškeré informace související s Adopcí
stromů najdete v článku Odboru místního
hospodářství a na webowych stránkách
městské části https://www.pocernice.cz/
obcan/zivotni-prostredi/Adopce-stromu.

1. Navržené Zásady nebyly předem zveřejněny
na webu MČ, nebyly předloženy k projednání
s veřejností (spolky apod.) a ani na poli zastupitelstva tento bod nebyl předem diskutován.
2. Pro tento rok už dotace běží (dle zákona), takže dochází ke změně pravidel hry
uprostřed procesu, aniž by o tom veřejnost
věděla předem (viz bod 1.).
3. Žadatelé jsou díky těmto Zásadám
opět sešněrováni zbytečnými omezeními

a jsou nuceni své představy upravit dle
Zásad, místo toho, aby si zažádali o cokoliv
a bylo jen na posouzení komisí a ZMČ, zda
danou věc podpoří.
4. Zásady odstraňují možnost žádat
o víceletý grant či žádat předem o dotaci na akci, kterou chcete uskutečnit až
v následujícím roce (např. začátkem roku)
- tedy zvyšují byrokratickou zátěž a zároveň, vzhledem k časové tísni, fakticky nutí

Další změnou územního plánu, která se
Horních Počernic bezprostředně týká, je
rozšíření dálnice D10 na šest pruhů. Jde
o zahájení řízení změn vlny 17, konkrétně
změny Z 3274. Tento krok Ministerstva
dopravy znamená ve skutečnosti jen to, že
Prahu čeká další enormní dopravní zátěž.
Další auta zamíří do už tak ucpané Prahy
a zvýšený počet aut se sem ani při nejlepší
vůli dostat nepodaří.
Ředitelství silnic a dálnic plánuje
rozšíření dálnice D10 na 6 pruhů od 3. až
po 46. kilometr (z křižovatky Radonice po Kosmonosy). Námitky proti této
změně bylo možné podat do 5. května 2022
na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.
m. Prahy. Námitky jsme podali.
Schválení Zásad pro poskytování
individuálních dotací
Na jednání zastupitelstva v pondělí 2. května byly schváleny Zásady pro
poskytování individuálních dotací
z rozpočtu MČ Praha 20. Jejich přípravě
jsem věnoval dost času a jsem rád za to,
že materiál, který jsem předkládal spolu
s radním Jaroslavem Kočím ml., ostatní
zastupitelé podpořili. Zásady jsou platné
od 2. května 2022.
Domnívám se, že nastavení pravidel
při přidělování veřejných peněz je velmi
důležité. Zásady byly až dosud vždy schvalovány zastupitelstvem, které si k danému
tématu už v roce 2019 vyhradilo pravomoc
rozhodování. Nyní si ale rada městské
Postav dům, zasaď strom, zploď syna
S domem ani synem vám pomoci (zatím)
neumíme, ale strom v Horních Počerních
zasadit už můžete!
Od června spouštíme projekt Adopce
stromu. Díky němu si budete moci vybrat
strom, který bude vysazen na předem
určeném místě v Horních Počernicích
a na jehož pořízení svým finančním darem přispějete. Výsadbu a následnou péči
zajistí Odbor místního hospodářství, ale
i vy můžete být u toho, můžete jej chodit
zalévat nebo například pozorovat, jak
strom prospívá.
Na záměru jsem spolupracovala
s Karlou Polydorovou a Evou AlexoDotační zásady a odvody příspěvkových
organizací
Na zastupitelstvu 2. 5. byly schváleny
Zásady pro individuální dotace z rozpočtu
MČ Praha 20. Tento materiál jsme jako zastupitelé Počernice JINAK nepodpořili a to
z několika důvodů, které jsme přednesli
i během jednání zastupitelstva. Jedná se
ve zkratce o tyto hlavní problémy:
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Alena Štrobová, Hnutí občanů Počernic

Jana Hájková,
zastupitelka
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některé subjekty, aby namísto o dotace
žádaly o dary, které se obvykle nemusejí
vyúčtovávat.
5. Zásady neumožnují podpořit aktivitu
z více jak 70 % celkových rozpočtovaných
nákladů uvedených v žádosti a zkracují
termín vyúčtování opět z 31. na 15. ledna
následujícího kalendářního roku.
Abychom jen nekritizovali, přinesli
jsme i své protinávrhy, které by z našeho
pohledu minimálně zmírnily zmíněná
negativa, či by byly snesitelným kompromisem. Ale bohužel ani jeden náš návrh
nebyl přijat. Z jednoduchých pravidel,
která jsou dána zákonem (velmi dobře
popsáno na webu MČ), jsme se tedy opět
vrátili k několikastránkovému dokumentu, kde vypisujeme podrobný výčet podporovaných aktivit, abychom v závěru vše
zobecnili v oddíle „jiné“. To je zbytečně
popsaný papír.

Každopádně žádosti lze podávat stále, jen
je potřeba si projít schválené Zásady. Doufáme, že to žádného žadatele neodradí.
Dále bychom rádi alespoň stručně
okomentovali problematiku odvodů
příspěvkových organizací MČ Praha 20.
Na jednání zastupitelstva v březnu byly
navrženy body ohledně odvodu nevyužitých prostředků z poskytnuté neinvestiční
dotace v rámci schváleného závazného
ukazatele pro ostatní osobní náklady
(OON) a platy v roce 2021 pro příspěvkové organizace (Chvalský zámek, Knihovna
HP a Kulturní centrum HP). Jedná se
o peníze, které dané organizace mohly
využít v minulém roce jen na odměny
pro brigádníky. Pravděpodobně vzhledem
k pandemii nebyly tyto peníze využity,
což je naprosto v pořádku. Odvádět nevyužité finanční prostředky zpět zřizovateli
není nic zvláštního, jedná se o běžnou

praxi, např. na MHMP. Bohužel se však
i přes snahy kolegů zastupitelů a Ekonomického odboru nepodařilo přesvědčit
většinu zastupitelů z opozice, aby tento
krok přijali. Ve výsledku to znamená,
že jsme sice ředitelům nechali na účtu
peníze, ale nemohou je v letošním roce
na nic využít. Moc tomu nerozumíme.
Argumenty, že během energetické krize
chceme brát těmto organizacím peníze,
jsou pro nás liché, protože pokud by dané
organizace měly problém s financováním
těchto nákladů, stejně by je nemohly
financovat z prostředků určených na OON
v roce 2021! Z našeho pohledu se tedy
jedná opět jen o zbytečné politikum.

Rezignace na mandát radního

nezbytně nutné a já na své pozici radního
za každou cenu nelpím.
Politické prostředí v Horních Počernicích není v současné době v ideální kondici a já k tomu nebudu negativně přispívat.
Nehodlám nikoho očerňovat nebo mít
silné útočné prohlášení. Naopak žádám
všechny zastupitele, abychom se pro blaho
Počernic víc než kdy jindy spojili a našli
konsensus.
Nadále zůstávám otevřený dialogu
pro všechny zastupitele i občany a budu
v zastupitelstvu prosazovat smysluplné

programové body pro rozvoj Horních
Počernic.
Děkuji všem kolegům, úředníkům
a občanům za dosavadní zkušenosti a spolupráci.
Závěrem také přeji starostovi hodně sil
a vytrvalosti v této nelehké době.

ního města Prahy. Obě tyto instituce sice
v rámci této akce spolupracují, ale pomyslný míč je aktuálně na straně Technické
správy komunikací Praha.
Spojil jsem se s panem Kalousem,
vedoucím oddělení přípravy a realizace
investic z TSK Praha s tím, zda se realizace podjezdu v Bystré nějak posunula?
V současné době prý finalizují zadávací
dokumentaci na výběr zhotovitele a zároveň dojednávají složité majetkoprávní
vztahy, které celý průběh velmi zpomalují.
Následně během několika týdnů zahájí
finální výběr zhotovitele a společně se
souhlasy vlastníků se bude pokračovat
v rámci stavebního řízení. Dle koordinace

s probíhající rekonstrukcí trati se Správou
železnic je předpoklad zahájení této stavby
v lednu nebo únoru 2023.
Doufám, že se tak skutečně stane.
Může to být první krůček ke zlepšení
dopravní situace v Horních Počernicích.
Podjezd Bystrá by mohl znamenat úlevu
pro nás všechny. Snad se ho dočkáme.
Závěrem mi dovolte popřát studentům
i pedagogům krásný závěr školního roku
a všem žákům a studentům pěkné vysvědčení. Mějte hezké slunečné dny.

na radnici. Oni jsou tam dodnes a vy sami
můžete posoudit, zda svoji práci dělají
dobře. Realitou je to, že mají neusnášeníschopnou radu a všechna rozhodnutí
jsou proto v kompetenci zastupitelstva
naší městské části. Takovou situaci naše
městská část ještě nikdy nezažila.
Žijeme dnes v těžké době a naši zastupitelé za HOP se i z pozice opoziční strany
snaží pomáhat, aby naše městská část
mohla normálně fungovat. Vždy nám šlo
o to, aby se nám tady v naší městské části
dobře žilo. Z naší nynější pozice toho však
moc nezmůžeme. Máme ale mnoho plánů,
jak změnit plno věcí k lepšímu, abychom

se tady v Horních Počernicích všichni
cítili dobře a byli spokojeni.
Moji milí spoluobčané, až půjdete v září
k volbám, tak se zamyslete, komu svůj
hlas dáte. Hlas každého z vás má neskutečnou sílu. VY rozhodujete o tom, jak se
vám tu bude žít.
Přeji vám všem krásné léto plné sluníčka, pohody a hlavně ho prožijte ve zdraví
a věřte, že se nám bude žít lépe, tak jako
v to věřím já.

Vážení spoluobčané, milí přátelé, ke dni
3. 5. 2022 jsem se rozhodl rezignovat
na svůj mandát radního. Tuto myšlenku nosím v hlavě už dlouhé měsíce, ale
s ohledem na již nízký počet radních
a fungování Počernic jsem nechtěl ostatní
kolegy nechat ve štychu. Bohužel po odchodu místostarostky není již naše rada
usnášeníschopná, a tudíž všechny pravomoce rady přechází na zastupitelstvo.
Funkce radních v tomto okamžiku nejsou
Železniční podjezd ulice Bystrá
(u hřbitova) v přípravě
Vážení čtenáři,
v Horních Počernicích právě prožíváme
dopravně poněkud náročnější období.
Věřím, že situace se s příchodem léta
zlepší, ale stále pro nás zůstává klíčová dostavba železničního podjezdu ulice Bystrá
(u Chvalského hřbitova). Tam je aktuálně
zásadní problém, kdy po zintenzivnění trati
budou závory často dole a kolona aut nekonečná. Podporuji realizaci podjezdu, který
by byl bezpečným a efektivním řešením.
Zaslal jsem proto dotaz na Správu
železnic a Odbor investic Magistrátu hlavVěřím, že se nám bude žít lépe
Letos v září nás zase čekají komunální
volby, to nám ty čtyři roky utekly. Tenkrát naše hnutí HOP komunální volby
vyhrálo a my se spolu s našimi koaličními
partnery dostali do vedení obce. Snažili
jsme se pro vás pracovat dobře, čestně
a otevřeně. Jsem si jistá, že bychom tak
pracovali dodnes. Bohužel se po více
jak roce stalo to, že nás někteří koaliční
partneři opustili. Dostali jsme se tak
do situace, kdy jsme neměli dostatečný
počet mandátů a v únoru 2020 jsme byli
odvoláni dřívější opozicí, která pak usedla

S přáním hezkých slunečných dní
Jakub Moudrý a Vladimír Hošek,
Počernice JINAK

S přátelským pozdravem
Zbyněk Římal,
zastupitel

Petr Růžička,
zastupitel

Daria Češpivová,
Hnutí občanů Počernic
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Víme, jak znečištěné je ovzduší
v Horních Počernicích?
Nevíme. Veškerá dokumentace, pořizovaná pro potřeby schvalování dopravních staveb, se odvolává na matematické
modely. Ty vycházejí z údajů na měřicích
stanicích v jiných částech Prahy a částečně z teoretických podkladů o emisích
v Horních Počernicích. Že z těchto dat
nelze usuzovat na reálnou míru znečištění
ovzduší v Horních Počernicích, ukazují
mj. měření společnosti DPD.
Jak se sleduje znečištění ovzduší a jeho
vývoj? „Co se týče trendu vývoje imisí, je
rozhodující vývoj koncentrací příslušné
znečišťující látky naměřený na měřicích
stanicích daného typu (zejména na stanicích nejbližších), sekundárně též vývoj
emisí v příslušné lokalitě i okolí," vysvětlil
nám Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ). Když tedy v budoucnu naroste doprava na Silničním okruhu kolem
Prahy (SOKP) či na dálnicích D11 a D10,
promítne se to do trendu modelovaných imisních koncentrací až druhotně.
Rozhodující bude stále měření na dopravních monitorovacích stanicích ČHMÚ!
Například může jít o nejblíže umístěnou
stanici ve Vysočanech, která však navýšenou dopravu v okolí Počernic nezachytí.
Proč Český hydrometeorologický ústav
neměří kvalitu ovzduší u okruhu nebo
u dálnice? ČHMÚ se odvolává na legislativu a vysvětluje, že dálnice jsou daleko
od obytné zástavby.
Chybí měřicí stanice
Tato praxe je zažitá celá desetiletí,
nechtěli jsme se však s touto logiku postrádající skutečností smířit. Proto jsme
nechali prověřit a posoudit způsob měření
a vyhodnocování čistoty ovzduší v aglomeraci Praha z hlediska směrnic a předpisů Evropské unie. Ve spolupráci s obcí
Jesenice a Městskou částí Praha 6 – Suchdol jsme oslovili expertku RNDr. Alici
Dvorskou, Ph.D. Z jejího posouzení
vyplývá, že evropská a v návaznosti na ni
česká legislativa definují konkrétní požadavky zejména k technickým aspektům
měření (např. umístění konkrétních
lokalit měření, umístění přístrojů, kvalita
prováděného měření). Zcela konkrétně
jsou uvedeny i přípustné metody analýz
vzorků vzduchu a spadu, s nimiž je praxe
Českého hydrometeorologického ústavu
až na výjimky v souladu.
Česká ani evropská legislativa však neuvádí konkrétní postup výpočtu imisních
koncentrací znečišťujících látek v místech,
kde se neprovádí měření. Porovnání právních předpisů a současné sítě měřicích
stanic v Praze nicméně přineslo argumenty, kterými lze podpořit požadavek
na zřízení trvalé měřicí stanice v blízkosti
SOKP. Z posouzení Dr. Dvorské dále
mj. vyplynulo, že „navzdory požadavku

na měření benzo(a)pyrenu na stanici
dopravního typu není tato látka trvale
na žádné stanici tohoto typu v aglomeraci
Praha měřena“.
Na nedostatečný počet měřicích stanic
jsme v minulosti upozorňovali i Ministerstvo životního prostředí. (Toto ministerstvo podle zákona o ochraně ovzduší
zajišťuje posuzování úrovně znečištění,
sledováním a vyhodnocováním je pověřen
ČHMÚ.) Na snahu rozšířit počet stanic,
zvláště v okolí problematického silničního
okruhu, který spíš bude svádět dálkovou
dopravu do pražské aglomerace, než aby ji
odváděl mimo město, Ministerstvo životního prostředí zareagovalo slovy, že „nic
nebrání tomu, aby si městská část pořídila
vlastní měřicí stanici“.
Co přesně vyžadují právní předpisy?
Podle české vyhlášky 330/2012 Sb.,
a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/50/ES se měřicí lokality
zaměřené na ochranu zdraví lidí vybírají
tak, aby se v nich vyskytovaly nejvyšší
úrovně znečištění, kterým bude obyvatelstvo vystaveno nebo tak, aby byly
reprezentativní pro expozici obyvatelstva
obecně. Měřicí lokality se mají dále vybírat tak, aby naměřené úrovně znečištění byly reprezentativní i pro podobné
oblasti. Která ze stanic současné měřicí
sítě v Praze má být reprezentativní pro
obce a městské části v blízkosti silničního
okruhu, je nejasné.
Nejblíže okruhu je měřicí stanice
v Řeporyjích, která se nachází ve vzdálenosti cca 800 metrů od dálnice na západní
straně Prahy. Zástavba u nás je ovšem
500 m a od nových úseků má být některá
zástavba jen 100 m, je to na první pohled
významný rozdíl.
Jak už bylo naznačeno, česká ani
evropská legislativa nedává odpověď, jak
vyhodnotit trend i výši imisních koncentrací v konkrétních místech bez měření (ač
jsou často předmětem různých správních
řízení). Z komunikace Společně pro
Počernice s úředníky Evropské komise
vyplynulo, že stávající situace ještě neznamená, že daná směrnice nebyla v Česku
implementována. Zároveň jsme se ale dozvěděli, že Česko mj. nezajistilo dodržování denního limitu pro imise NO2 v Praze
v období 2010–2019 podle evropské směrnice 2008/50 o kvalitě vnějšího ovzduší
a čistším ovzduší pro Evropu. V rámci
probíhajícího řízení zaslala komise letos
v únoru České republice stanovisko s žádostí o vyjádření s cílem předejít zahájení
soudního řízení kvůli porušování uvedené
evropské legislativy.
Chceme rozhodování podložené realistickými daty
Jak se hodnotí efektivita opatření
na snížení znečištění ovzduší, a tedy
vliv těchto opatření na zlepšení kvality
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ovzduší? Stanoví se tzv. modelové výpočty účinnosti těchto opatření na snížení
znečištění ovzduší na území např. Prahy.
Tento výpočet je ovšem již z podstaty zatížený velmi významnými nepřesnostmi,
jak jsme naznačili v úvodu článku. Přesto
se těmito modely stále argumentuje.
Není divu, že pak Ministerstvo životního
prostředí mj. píše, že díky aplikaci opatření „z provedených modelových výpočtů
vyplývá, že dojde ke snížení ročních
koncentrací benzo[a]pyrenu na území MČ
Horní Počernice pod hodnotu imisního
limitu“. Imisní limity ostatních znečišťujících látek jsou na základě podkladů
ČHMÚ na území Horních Počernic
považovány za plněné. Na území Horních
Počernic ovšem okruh přivede tranzitní
dopravu a obsah různých škodlivin v budoucnu nepochybně vzroste. Aspoň tak to
člověku říká selský rozum. Ovšem na území Horních Počernic by dle Ministerstva
životního prostředí nemělo v budoucnu
docházet k překračování žádného imisního limitu a to ani po dostavbě silničního
okruhu, a proto zde nebyla stanovena
žádná dodatečná opatření.
Určitou naději do boje s laxními úřady
vnesla v minulých měsících společnost
DPD. Tato doručovací firma na svých
sedmdesát dodávek, které denně křižují
hlavní město, instalovala laserová měřicí
zařízení, další pak umístila na dvě desítky
budov. Data jsou snímána každých 12
vteřin a aktualizována v reálném čase
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A co
z dat vyplývá? Například průměrný index
kvality ovzduší za posledních třicet dní
(tedy cca za letošní duben) je na Náchodské v Horních Počernicích na hodnotě
27. To znamená, že měřené koncentrace prachových částic PM 2,5 byly nad
denním limitem 15 µg/m3 doporučeným
Světovou zdravotnickou organizací. To
už výrazně omezuje možnost venkovních
aktivit i větrání. Na srovnání s mapami
imisních koncentrací ČHMÚ je zatím
brzo, protože ty jsou publikovány vždy až
zpětně za minulé roky. Alarmující je, že
měření DPD indikuje problém, zatímco
podklady ČHMÚ vyvolávají představu, že
je vše v pořádku.
Uvidíme, jak v budoucnu Magistrát
hl. m. Prahy a Český hydrometeorologický ústav data DPD využijí. Do konce
letošního roku chce DPD měřit kvalitu
ovzduší ve dvaceti evropských velkoměstech. Brzy tedy bude možné porovnat
nejen kvalitu ovzduší v různých metropolích, ale také přístup odpovědných úřadů
k dodržování limitů škodlivin.
Index kvality ovzduší v pražských
ulicích zjistíte na webové stránce DPD
(https://www.dpd.com/cz).
Společně pro Počernice

Veletrh kandidujících stran aneb volby
trochu jinak
Letošní rok nás v září čekají komunální
volby. Tak jako každý volební rok poskytuje městská část do výpůjčky kandidujícím stranám prostor Chvalské tvrze.
Tento materiál byl předložen na jednání
zastupitelstva dne 2. 5. 2022. Napříč
všemi zastupiteli byl schválen náš návrh,
aby kandidující subjekty představily své
volební programy v jeden den a to 10. září.
Nebudeme tak blokovat Chvalskou tvrz
a pracovníky místního hospodářství více
dní a budou tak moct být pořádány jiné
akce než ty, které se zabývají politikou.
Územní studie pro lokalitu Horní
Počernice východ
Vážení a milí Hornopočerničtí, o problematiku rozvojového území Horní
Počernice východ se zajímáme dlouhodobě. V minulosti byly různé snahy o řešení
tohoto území napříč politickým spektrem.
Některé se ukázaly jako naprosto nereálné – například změna Územního plánu
ve smyslu návratu zastavitelných ploch
na ornou půdu. Záměr nikdy nezískal potřebnou politickou podporu ze strany jednotlivých zastupitelských klubů MHMP

ani Odboru územního rozvoje MHMP
jakožto pořizovatele územně plánovací
dokumentace pro území hl. m. Prahy a to
hlavně kvůli možným žalobám a soudním
sporům s majiteli parcel.
Územní studie byla a je dle všech dostupných informací jediným možným nástrojem pro regulaci a koordinaci výstavby, jelikož nevyžaduje souhlasy vlastníků
dotčených pozemků. Zastupitelstvo naší
městské části podnět na pořízení Územní
studie schválilo. Odbor územního rozvoje
MHMP jakožto pořizovatel ve spolupráci
s městskou částí a Institutem plánování
a rozvoje hlavního města Prahy vypracoval zadání, na základě kterého bylo zpracování Územní studie zadáno odbornému
zpracovateli.
Cílem Územní studie je navrhnout
v daném území charakter, výšky a způsob využití zástavby, koncepci veřejných
prostranství, lokálních dominant a parků
a řešení veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury.
9. května 2022 proběhla prezentace
hrubopisu návrhu Územní studie Horní
Počernice východ, která byla určena pro
zastupitele. Následně nám bude studie poskytnuta k tzv. internímu připomínkování.
Územní studie byla vypracována v poměrně

velké podrobnosti. Vymezuje například
i stavební bloky, stavební čáry a obsahuje
i potřebné údaje o bilancích v území.
Součásti studie bude i námětová část,
která doporučí podněty pro změnu stávajícího Územního plánu nebo připomínky k Metropolitnímu plánu. Jedná se
o důležité podněty, které jsou pro trvale
udržitelný rozvoj v území zásadní, ale
v možnostech Územní studie neřešitelné,
jelikož by dané řešení nebylo v souladu
s územně plánovací dokumentací. Je
tedy potřeba, aby se tyto podněty ověřily
a zakotvily nejprve v nadřazené územně
plánovací dokumentací jako je Územní
plán. Jedna se například o dopravní napojení nadřazené uliční sítě apod.
Pokud nechceme nekoordinovanou a nekoncepční výstavbu sídlištního typu bez
potřebné občanské vybavenosti, musíme
dopracování územní studie podpořit.
Přejeme krásné slunečné dny!
Zastupitelé za Šanci pro Počernice

INZERCE

Veřejné představení
příprav vysokorychlostních tratí (VRT)
Dovolujeme si vás pozvat na veřejné představení VRT v České republice
a příprav projektu v okolí Městské části Praha 20 – Horní Počernice.
Setkání se uskuteční ve středu 15� června ���2 od 16.00 �o�in
ve Chvalské stodole, Na Chvalské tvrzi 3103/7, Praha 20.

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

PŘÍŠTÍ STANICE:
CHVALSKÝ ZÁMEK
Historické dopravní hračky

28. 5. – 21. 8., denně od 9.00 do 18.00 hod., zavřeno 5. 7. – 6. 7.
Výstava plná kol a koleček představuje
nejrůznější typy dopravních hraček poháněných hodinovým strojkem na klíček,
pružinovým strojkem, elektromotorem či
parním strojem. Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období Rakousko-Uherska
a první republiky, mladší exponáty pak
z 50. až 80. let 20. století. Děti se mohou těšit na koňské povozy, mechanická
autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy,
železniční hračky i vojenskou techniku.
V sortimentu dopravních hraček nechybí
ani tanky, ponorky nebo závodní bugatti.
Maminky i malé slečny potěší také historické kočárky pro panenky nejrůznějších
tvarů a velikostí. Velkou dopravní atrakcí
jsou jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště, které jezdí
přesně podle jízdního řádu. Pro nejmenší návštěvníky je připravena dílnička
s kultovními stavebnicemi Merkur a Seva,
zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací
autíčka i koloběžky a dětská dopravní
kancelář.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

24. 6. – 3. 7. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
15. 7. – 24. 7. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
12. 8. – 21. 8. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII
ÚHEL POHLEDU
25. 5. – 12. 6., denně od 9.00 do 18.00 hod.
Výstava s názvem Úhel pohledu je výstavou zachycující svět
očima mladé generace. Studenti výtvarné větve Gymnázia
Na Pražačce formou fotografie,
malby, nových médií, instalací, kreseb a objektů se snaží
uchopit své vnímání současného světa. Každá jednotlivá
práce je doprovázena textem
nahlížejícím do konceptu vystavených děl mladých autorů.
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TALENT HORNÍCH POČERNIC: DOMÁCÍ MAZLÍČCI
od 15. 6. – 28. 6., denně od 9.00 do 18.00 hod.
Základní škola Stoliňská
představí výtvarné práce dětí,
pedagogů a přátel počernických škol v rámci 15. ročníku výtvarné soutěže Talent
Horních Počernic. Účastníci
soutěže letos tvořili na téma
Domácí mazlíčci. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž
proběhne 22. června od 16.00
hodin na nádvoří Chvalského
zámku.

ZÁMEK

KRAJINA ŽENAMI POŽEHNANÁ
2. 7. – 4. 9., denně od 9.00 do 18.00 hod.,
zavřeno 5. 7. – 6. 7.

KVĚTINÁŘSTVÍ
30. 6. – 21. 7., denně od 9.00 do 18.00 hod.,
zavřeno 5. 7. – 6. 7.

Pětadvacet žen ve věku
od třiceti do pětasedmdesáti let, které se všechny ani neznaly, spojuje
především místo, kde žijí.
Všechny mají na dosah
nádhernou přírodu Českého Švýcarska, krajinu skal
a skalních měst, hlubokých
roklí, křišťálově průzračných řek, plazivých luk a zadumaných
lesů. A všechny svůj kraj znaly a měly k němu blízký vztah.
Pak přišel impuls. Pojďme zkusit vnímat krajinu jinak. Nezprostředkovaně, naplno, celými těly. Nahými těly. Bylo zapotřebí
hodně odvahy. Bylo nutné opustit komfortní zónu, aby se ukázalo, že to vlastně komfortní zóna vůbec není. A tak se nahé ženy
spojily se svým krajem, aby světu i sobě samým podaly svědectví
o přírodním i lidském bohatství Českého Švýcarska. O nezměrné kráse téhle krajiny. Jinak, než je obvyklé. Slavnostní vernisáž
výstavy velkoformátových fotografií spojená s poetickým pásmem
a videoprojekcí proběhne 1. července od 18.00 hodin. Večerem
provede spisovatel a básník Rostislav Křivánek.

Bohemia patchwork
klub se po roce vrací
do zámeckých výstavních prostor, aby
představil svá nejnovější patchworková
díla. K vidění budou
dvě kolekce, na nichž
pracovalo dvacet
patchworkářek.
Soubor pod názvem
Květinářství představí košíky zhotovené
tradiční patchworkovou technikou srubu
doplněné ručními
aplikacemi a výšivkou. Druhou část výstavní prezentace budou
tvořit quilty na téma zahrada, vytvořené nejrůznějšími technikami klasického i současného patchworku. Srdečně zveme
ve středu 29. 6. od 17.00 hodin na slavnostní vernisáž výstavy
v zámecké Kočárovně.

KULTURNÍ AKCE
SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN A RYTÍŘŮ
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
neděle 12. 6. od 15.00 do 17.00 hod.

Po dvouleté pomlce opět zazní fanfáry na zámeckém nádvoří!
Srdečně zveme všechny princezny a rytíře na slavný pohádkový
bál, na kterém nebudou chybět ani zámecké princezny, rytíři,
královna i chvalské víly. K tanci budou hrát nejkrásnější
písničky z filmů a pohádek. Těšit se můžete také na veselé hry
pro děti i rodiče, koláčky ze zámecké kuchyně a další překvapení. V rámci vstupenky na bál lze v týž den navštívit i výstavu
historických dopravních hraček s názvem Příští stanice:
Chvalský zámek. Jednotné vstupné pro děti od 2 let i dospělé je
120 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 350 Kč.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
24. 6. – 3. 7. denně od 9.00 do 18.00 hod.
S novou výstavou přinášíme tradičně i nový detektivní příběh.
Komu patří záhadná tvář, kterou při troše štěstí zahlédnete

za zámeckým oknem? Tak na tuto otázku musíte při svém pátrání odpovědět vy, milí mladí detektivové! Přijďte k nám kdykoli
od pátku 24. června až do neděle 3. července v čase mezi 9. a 17.
hodinou a sami (spolu s rodiči nebo prarodiči) pátrejte a luštěte.
Stopy vedou výstavou Příští stanice: Chvalský zámek, zámeckými
salónky i sklepením. Akce
je vhodná pro školní děti
do 12 let a rodiče a prarodiče
bez omezení věku. Vstupné:
dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč,
senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč. Nestihnete-li
červnový detektivní týden,
stejný příběh vás bude čekat
i o prázdninách 15. 7. – 24.
7. a 12. 8. – 21. 8.

PŘIPRAVUJEME
NA LÉTO:
13. 7.	Dvořákův festival – Česká smyčcová
rockharmonie na zámeckém nádvoří
15. 7. – 24. 7.	Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
31. 7.

Počernický Street Food Festival

12. 8. – 21. 8.	Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
27. 8. – 20. 11.	Výstava: Egypt – dar Nilu + interaktivní herna
ve sklepení: Za pokladem ztraceného města
27. 8.	Hradozámecká noc s netradičními prohlídkami
a novocirkusovým představením na nádvoří
16 | 17

ZÁMEK

LETOŠNÍ ČARODĚJNICE PŘIVÍTALY NA CHVALSKÉ
TVRZI 4 917 PLATÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ!
DĚKUJEME
za spoluorganizaci: MČ Praha 20 a Agentuře Royal Emma
za finanční podporu:
hlavnímu partnerovi - D&D REALITY NORD, s. r. o.
dalším partnerům - Brenntag CR, s. r. o., DOBRÁ AGENTURA, s. r. o., NaTrampolinu.cz, OK servis BioPro, s. r. o., Pope servis, s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o.,
SETOS, spol. s r. o. a REFLEX CZ, s. r. o.
za věcné dary: Coca-Cola HBC ČR, Nakladatelství Fragment, MojeParty.cz,
Knak, s. r. o., ČokoládaLyra.cz a Rothlehner, pracovní plošiny, s. r. o
za doprovodný program pro děti: spolku Molechet
za prezentaci dětských vystoupení: DDM Horní Počernice, TJ Sokol Horní Počernice,
SHM Klubu Praha – Počernice a Taneční škole Artimo
za skvělou fotoreportáž: Lence Bartákové
a za další pomoc a spolupráci: Odboru místního hospodářství, DDM Horní Počernice,
Policii ČR, Městské policii Praha 14, Art Atelieru Fiala, s. r. o. a SDH Praha – Chvaly.

VÝHERCEM
SOUTĚŽE
O KO

UZELNÝ PLAMÍNEK
VÍLY
OHNIVKY ZA MĚSÍ
C DUBEN
SE STAL JONÁŠ KL
EČKA.
BLAHOPŘEJE A ZD
RAVÍ VÍLA
OHNIVKA
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CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST
ČERVEN/ČERVENEC/SRPEN:
BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 4. 6., 18. 6., 16. 7. a 20. 8.
od 9.00 do 12.00 hod.

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

(přesunutý koncert z února 2022)
čtvrtek 2. 6. od 19.30 hod.

Pohřební kapela je nevšední hudební
uskupení, které působí na naší scéně
již od roku 1998. Její hudba by se dala
charakterizovat jako „urban folkcore“
nebo také „lidový crossover“ připomínající
svižnou balkánskou hudbu. Kapela má
na svém kontě již čtyři CD a také zahraniční koncerty v Dublinu, Manchestru či
Wroclawi. Ve čtvrtek 2. června od 19.30
hodin se můžete těšit na roztančený
parket ve Chvalské stodole v rytmu ska,
punku, hip hopu, folku, reggae i world
music. Vstupné v předprodeji na recepci
zámku nebo přes GoOut 250 Kč, v den
koncertu 300 Kč.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
pondělí 6. 6. od 17.00 do 19.00 hod.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sousedské posezení s harmonikou! Akci připravujeme každé první pondělí v měsíci (kromě
měsíců červenec, srpen a září) a je určena primárně pro dříve narozené. Zváni jsou však
všichni příznivci tónů akordeonu. Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované vstupné 50 Kč.
V červnu proběhne poslední posezení před prázdninami, na další se můžete těšit 3. října.
HORNOPOČERNICKÉ
STODOLOHRANÍ ANEB
ZATANČETE SI S BIG BANDEM
pondělí 13. 6. od 19.00
do 22.00 hod.

Chcete si zatančit společenské tance,
potkat se s přáteli a prožít příjemný
večer se skvělou hudbou? Právě pro
vás je tu Hornopočernické stodolohraní! Těšit se můžete na živou
hudbu Big Bandu hornopočernické
ZUŠ a jejich hosty BigBand Biskupská z Prahy 1. Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30 hod., akce
začíná v 19.00 hodin. Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv neformální, ale společenský, čistá obuv. Těší se na vás organizátoři Chvalský zámek a ZUŠ Horní Počernice
TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 24. 6. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. Akci
pro vás připravujeme ve spolupráci s taneční školou Artimo. Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30 hod. V červnu proběhne poslední tančírna před
prázdninami, na další se můžete těšit 30. září.
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

PŘEDSTAVUJEME VÁM
NOVÉ ZÁMECKÉ LOGO
Ke květnovým 14.
narozeninám dostal náš
zámek nové logo! Barokní
portál s renesančními prvky
vítá jako první každého
příchozího a otevřené
dveře symbolicky zvou
k návštěvě.

PLES PRO
SENIORY
Zveme vás na tradiční
ples pro seniory, který
se uskuteční dne 8. 6.
od 16.00 hodin ve Chvalské
stodole. Připravena pro vás
bude hudba, občerstvení,
kulturní program, tombola
a překvapení. Zájemci
z řad seniorů si vyzvednou
vstupenky u paní Michaely
Vedralové, tel.: 271 071 774,
ÚMČ Praha 20, Jívanská
635, 1. patro, a to od 30. 5.
do 7. 6.
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PRÁVĚ HRAJEME

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE

sobota 28. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
P. H. Cami, Jan Burda
FESTIVAL
TO JSME MY!
Náplavka Lysá nad Labem
Hra volně inspirovaná divadelními
scénkami francouzského humoristy
P. H. Camiho.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

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

Milí diváci,
festival Divadlo v přírodě se přehoupl
do své druhé poloviny. Stále nás ale čeká
mnoho krásných představení. Jak už jsem
psala v minulém díle HPZ, počerničtí
divadelníci připravují na konec festivalu
výroční představení Fimfárum. Přípravy
vrcholí, nervozita stoupá. Čtyři soubory,
každý zvlášť, nazkoušely se svými režiséry
po jedné pohádce z Fimfára a v těchto
dnech nastává ta chvíle, kdy se tyto čtyři
části spojí v jeden celek, propojí s živou
kapelou a vznikne celistvá inscenace. Kdo
už někdy zkoušel hrát divadlo, tak ví, jak
složitý je to proces. Bude to celé držet pohromadě? Budou si spolu tyto čtyři části
rozumět? Stihneme to všechno do premiéry? Bude se představení divákům
líbit? Tyto a další otázky si teď pokládají
všichni tvůrci i účinkující. Držte tedy
spolu s námi počernickým ochotníkům
palce a přijďte se na inscenaci Fimfárum
podívat poslední červnový víkend do Přírodního divadla Dády Stoklasy.
Nezahálí však ani „kamenné divadlo“.
Na 8. 5. máme na repertoáru nejnovější komedii VIP art comp. Půjdeš mi
za svědka? Ti z vás, kteří u nás v divadle
viděli komedii Láska a párečky určitě potvrdí, že se královsky bavili. Hra
Půjdeš mi za svědka? je z pera stejného
autora a inscenace vznikla pod taktovkou totožného režiséra, zároveň se znovu
můžete těšit na herce Karla Zimu a Jarmila Škvrnu, takže se nebojím tvrdit, že
budete z divadla opět odcházet spokojeni.
Bohatý program nabízíme i pro milovníky
filmu, které jistě potěšíme i informací, že
divadelní kino bude promítat i o letních
prázdninách.
Těšíme se na vás.

neděle 29. května v 17.00 hod.
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný pohádkový příběh oceněný soškou Českého lva. Se vstupenkou
z výstavy na Chvalském zámku Myši patří
do nebe koupíte vstupenku do kina jen
za 70 Kč.
Vstupné: 100 Kč

neděle 29. května v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
M.I.Š. - MALÁ IMPRO ŠOU FESTIVAL
Improvizační soubor ImproTime Horní
Počernice
Impro vedení: Eva Čechová
Divadelní improvizace na divácká témata
v podání mladého improvizačního souboru. Interaktivní divadlo plné překvapivých
momentů.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla
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neděle 29. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
ROZKOŠNÝ VEČER
FESTIVAL
DS Klimpr Horní Počernice
Komponovaný večer autorských textů
a divadelní improvizace. Přijďte se nechat
vtáhnout do příběhů ze života a atmosféry
osobního setkání.
Vstupenky se prodávají jen na místě.
úterý 31. května v 19.30 hod.
TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete
„Maverick“ Mitchell, se vrací do akce.
Do kin s ním přilétá pokračování jednoho
z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by
nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi
v akčním dramatu Top Gun: Maverick?
Film promítáme v původním znění s titulky.
Vstupné: 140 Kč
středa 1. června v 18.00 hod.
PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI
PARTY
Tradiční saxofonový koncert žáků ZUŠ
Horní Počernice.
Vstupné zdarma (nutná vstupenka).
čtvrtek 2. června v 19.30 hod.
TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
Hrají: Štěpán Kozub, Albert Čuba, Robin
Ferro, Vladimír Polák a další
Populární komediální skupina Tři tygři
se se svým nevázaným humorem vydává
dobýt velká plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva
troubové z Ostravy výherní tiket na osm
milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy,
ale v patách mají hordu ziskuchtivých
hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami
sobě.
Vstupné: 140 Kč

pátek 3. června v 21.00 hod.
sobota 4. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
FESTIVAL
neděle 5. června v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Josef Lada
TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová,
Eliška Králová
Pohádkové vyprávění o třech princeznách, které nejsou až tak typicky
princeznovské. Jejich osudy složitě zamo-
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tali nezbední sudičáci, a tak jsou urostlí
ženichové v nedohlednu. Jelikož však
namlouvání naštěstí funguje oboustranně,
rozhodnou se tři neohrožené princezny
vzít svůj osud do vlastních rukou a ženichy si obstarat. Že budou muset překonat
několikeré překážky a občas si i samy nějaké vytvořit, o tom není pochyb, nakonec
však jistě vše dobře dopadne.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

nedělě 5. června v 17.00 hod.
*CO JE TO TU ZA TU NOTU
Vystoupení tanečníků a herců ZUŠ
Nehvizdy podpořený sborovými písněmi
pěveckého sboru HUNAMAPO. Uslyšíte
další skvělé nové skladby pod vedením
paní učitelky Magdy Pospíšilové. Žáci
literárně-dramatického oboru si na toto
vystoupení s panem učitelem Lukášem
Klímou připravili více jak tyto 2 inscenace - AMAZONKY a WESTERNOVKA.
Paní učitelka MgA. Diana Gaálová se
pustila se svými tanečnicemi do krásných
děl velkých autorů jako je např. P. I. Čajkovskij a jeho část z Labutího jezera.
Vstupné: 80 Kč
úterý 7. června v 14.00 hod.
PROMÍTÁNÍ (NEJEN)
PRO SENIORY
POSLEDNÍ ZÁVOD
Hrají: Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser,
Marek Adamczyk, Judith Bárdos, Vladimír Javorský, Jaroslav Plesl a další
Strhující filmové zpracování příběhu
Hanče, Vrbaty a Emericha Ratha a jejich
osudného závodu po hřebenech Krkonoš.
Vstupné: 80 Kč
úterý 7. června v 19.30 hod.
CHINASKI: KAŽDEJ
VÍ KULOVÝ
Nebývale otevřený dokument ukazuje,
že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných

alb a desítek rádiových hitů, byly také
deprese, hádky, rozpady přátelství nebo
nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka
Pavla Grohmana. Časosběrný dokument
vznikal pět let.
Vstupné: 130 Kč

středa 8. června v 19.30 hod.
Jean-Luc Lemoine
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
VIP Art Company
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Daniela Šinkorová, Karel Zima,
Jarmil Škvrna a Jana Rybníčková
Komedie o mnohdy neuvěřitelných
vztazích mezi lidmi. Mam pozve na svoji
svatbu s Lili, se kterou již 12 let chodí,
za svědka svého nejlepšího přítele Toma,
kterého několik let neviděl, protože mu
Lili zakázala se s ním stýkat, a to proto,
že kdysi opustil jejich kamarádku. Tom
přijde a s ním i jeho nová mladá přítelkyně Jasmine. A nestačíme se divit.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

výstředních účastníků probíhají pod
taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené
psycholožky Lindy, které se terapie brzy
vymkne z rukou.
Vstupné: 130 Kč
pátek 10. června v 19.30 hod.
TOP GUN: MAVERICK
Promítáme s českým dabingem.
Ať už se těšíte na dokonalé záběry stíhaček nebo na okouzlující úsměv Toma
Cruise, dostane se vám obojího.
Pete „Maverick“ Mitchell za 36 uplynulých let od uvedení kultovního filmu
TOP GUN do kin neztratil nic ze svého
rebelského kouzla. Stále je jen kapitán,
ale se spoustou medailí. Stíhačky jsou
modernější a výkonnější, filmařská technika nabízí dříve netušené možnosti, také
scenáristé odvedli dobrou práci.
TOP GUN: MAVERICK je film,
který potřebujete vidět, pokud máte rádi
letadla. TOP GUN: MAVERICK je film,
který chcete vidět, pokud se vám před lety
líbil Tom Cruise jako mladý pilot. TOP
GUN: MAVERICK je film, který musíte
vidět, pokud máte rádi dobré filmy.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 9. června v 19.30 hod.
PÁNSKÝ KLUB

Filmová komedie natočená podle stejnojmenné hry, která se v Divadle na Jezerce
stala diváckým hitem.
Hrají: Jiří Mádl, Milan Šteindler, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Žák, Boleslav
Polívka, Nela Boudová, Hana Vágnerová
a další
Terapie pro „eroticky závislé“ svede
dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril se
obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda si stále dokazuje
svoji mužnost. Mladý ajťák Martin se
prezentuje jako velký milovník, ale jeho
vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek by se rád ubránil
svodům své dlouholeté múzy, zatímco
vyhořelý rocker Gigi už má to nejlepší
očividně dávno za sebou. Nebo ne? Sezení

pátek 10. června ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Eva Bartoňová
PREMIÉRA
JOSEFŮV ZÁZRAČNÝ PLÁŠŤ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Biblický příběh Josefa Egyptského a jeho
bratrů o tom, jak nakonec všechno dobře
dopadne, jen to není hned.
Josef je rozmazlený a pyšný mládenec,
který projde strastiplnou cestou, aby se
polepšil a poučil. Na jeho osudy dohlíží sám Hospodin a navzdory zásahům
všetečné Lilith mu dá šanci dokázat, že si
něco lepšího skutečně zaslouží.
Vstupenky se prodávají jen na místě.
sobota 11. června v 17.00 hod.
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní
můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale
z rubínové síně v samém středu jeskyně
si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. To je základ
nové rodinné fantasy pohádky, ve které
hrají: Táňa Pauhofová, Marko Igolda,
Karel Dobrý, Martina Zábranská, Ondřej
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Kraus, Dominick Benedikt, Jan Dolanský
a další.
Vstupné: 140 Kč (dětské 120 Kč)

K. H. Mácha, Ladislav Stýblo
MÁJ
DS Zeptejte se kocoura

sobota 11. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 12. června v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Eva Bartoňová
JOSEFŮV ZÁZRAČNÝ
PLÁŠŤ
FESTIVAL
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Biblický příběh Josefa Egyptského a jeho
bratrů o tom, jak nakonec všechno dobře
dopadne, jen to není hned.
Josef je rozmazlený a pyšný mládenec,
který projde strastiplnou cestou, aby se
polepšil a poučil. Na jeho osudy dohlíží sám Hospodin a navzdory zásahům
všetečné Lilith mu dá šanci dokázat, že si
něco lepšího skutečně zaslouží.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

Režie: Barbora Jelínková
Víte, o čem báseň je, jaký byl její osud
a kdo byl Karel Hynek Mácha? Rozehraje se před vámi, kromě příběhu v Máji
ukrytém, také příběh Máje jako díla
a jeho autora. Vše, co na jevišti uslyšíte, je
postaveno na reálných základech a vychází
z dochovaných pramenů a svědectví o Máchově životě.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

neděle 12. června v 18.30 hod.
*9. AKADEMIE LEONARDO
Akademie centra volného času Leonardo.
Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 14. června v 19.30 hod.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
hrají: Štěpán Kozub, Albert Čuba, Robin
Ferro, Vladimír Polák a další
Populární komediální skupina Tři tygři
se se svým nevázaným humorem vydává
dobýt velká plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva
troubové z Ostravy výherní tiket na osm
milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy,
ale v patách mají hordu ziskuchtivých
hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami
sobě.
Vstupné: 140 Kč
čtvrtek 16. června v 19.30 hod.
KDYBY RADŠI HOŘELO
Filmová komedie o dobrovolných hasičích
s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem nebo Annou Polívkovou v hlavních
rolích. Sbor hasičů jedné vesnice bude
čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý
oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž
zničí podezření na akci teroristů.
Vstupné: 130 Kč
pátek 17. června ve 21.00 hod.
sobota 18. června ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy

FESTIVAL

neděle 19. června v 17.00 hod.
*S TANCEM KOLEM SVĚTA
ZA 80 MINUT
Vystoupení taneční skupiny Movement
Company.
Vstupné: 150 Kč
neděle 19. června v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Luboš Pavel
FESTIVAL
MALÁ ČARODĚJNICE
Divadlo Creatio
Vítejte ve světě dobrých kouzel Malé
čarodějnice. Je jí pouze 127 let, a tak má
ještě zakázáno tančit o Filipojakubské
noci s ostatními čarodějnicemi. Musí se
toho ještě hodně naučit a prožít nejedno
dobrodružství, aby zjistila, jak se stát
dobrou čarodějnicí. Ještě že má věrného
kamaráda, mluvícího havrana Abraxase,
který navíc umí hrát na kytaru a zpívat.
Vstupenky se prodávají jen na místě.
neděle 19. června ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
MÁJ
FESTIVAL
DS Zeptejte se kocoura
Info o představení viz 17. 6.
Vstupenky se prodávají jen na místě.
čtvrtek 23. června v 19.30 hod.
PREZIDENTKA
Romantická komedie Rudolfa Havlíka
s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým
v hlavních rolích.
Kateřina Čechová, historicky první česká
prezidentka, má za sebou rok v úřadu.
Je zahlcená prací: její program je kaž-
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dý den nabitý k prasknutí. Občas by si
chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti
celé republiky. Jednoho dne se odhodlá
k riskantnímu kousku. Vezme si paruku
a v dokonalém převleku se v noci potají
vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství
inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí.
Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli
kterému se do města vydává každou noc.
Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující
žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti
je. Situace se však brzo vymkne kontrole
a prezidentčiny noční výlety se provalí.
Kateřina se musí hodně snažit, aby
dokázala vyřešit státnický průšvih, ustála
svou funkci a ještě si vybojovala právo
na lásku, které jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě.
Vstupné: 140 Kč

pátek 24. června ve 21.00 hod.
sobota 25. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Jan Werich
FIMFÁRUM
PREMIÉRA
DS Horních Počernic:
Právě začínáme, Zeptejte se kocoura,
Výtečníci, Počerníčci
4 příběhy, 4 roční období, 6 režisérů,
5 hudebníků, 50 herců a 50 let festivalu
Divadlo v přírodě
Výjimečná inscenace vytvořená speciálně k oslavě výročí našeho festivalu.
Režie: Barbora Jelínková (Tři sestry a jeden prsten), Eva Bartoňová (Fimfárum),
Klára Šimicová, Jana Sůvová (Královna
Koloběžka První), Alexandra Ptáčková,
Michal Pivarči (Lakomá Barka)
Dramaturgie: Ondřej Krásný
Hrají: Jan Šimice, Ondřej Krásný, Michal
Klich, Stanislav Tomek,
Daniela Procházková, Jan Hohenberger, Alžběta Holcová, Václav Procházka,
Anežka Moudrá, Petr Beneš, Stanislav
Spitzer, Jaroslav Spitzer, Kamil Blažek,
Bára Bartošová, Daniela Kučerová, Lukáš
Cejnar, Roman Chlup, Tomáš Procházka,
David Urban, Nikola Sýkorová, Pavel Rybář, Lukáš Kumst, Jana Urbanová, Eliška
Králová, Markéta Vaněčková, Lucie Kantorová, Markéta Hlavatá, Jan Procházka,
Jakub Rubáček, Pavel Sůva, Alex Reljicová, Adéla Červená, Štěpán Sýkora, Michal
Jarolím, Bára Erbová, Šárka Vejsadová,
Sára Schlitzová, Šimon Šimice, Karolína
Nezbedová, Julie Doušová, Nela Benešová,
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Jana Keilová, Michal Pivarči, Jindřich Havel, Aneta Stružková, Antonín Matyska,
Michal Král, Iva Ptáčková, Saša Vytlačilová,
Zdena Víznerová, Lucka Hendrychová
Kapela: Ondřej Hrubeš, Roman Smetana,
Anna Herianová, Hana Nováková, Jan
Hrudka
sobota 25. června v 17.00 hod.
RAKEŤÁK
Rakeťák z Toy Story má vlastní film.
Vydejte se s námi na cestu do nekonečna
a ještě dál.
Vstupné: 130 Kč (dětské 110 Kč)

neděle 26. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Jan Werich
FIMFÁRUM
FESTIVAL
DS Horních Počernic: Právě začínáme,
Zeptejte se kocoura, Výtečníci, Počerníčci
Poslední představení jubilejního 50.
ročníku festivalu Divadlo v přírodě.
Přijďte se rozloučit s festivalem a zažít
jedinečné představení, které společně
připravili počerničtí divadelníci napříč
všemi skupinami. Na jevišti se ve čtyřech
příbězích vystřídají čtyři roční období,
hrát bude živá kapela a 50 herců.
úterý 28. června v 19.30 hod.
PREZIDENTKA
Romantická komedie Rudolfa Havlíka
s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým
v hlavních rolích. Více u promítání
23. června.
Vstupné: 140 Kč
pondělí 27. června ve 21.00 hod.
úterý 28. června ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
*ROBIN HOOD
Režie: Doris Foffová
Klasický příběh v podání herců volnočasového centra Leonardo.
čtvrtek 30. června v 17.00 hod.
MIMONI: ZROZENÍ
PADOUCHA

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin v tom naprosto
nejzásadnějším momentu. Konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení
Mimoňů a superpadoucha Grua.
Vstupné: 140 Kč (dětské 120 Kč)

úterý 19. července v 19.30 hod.
ŘEKNI TO PSEM
Romantická komedie pro všechny
pejskaře a nejen pro ně. Viz promítání
12. července.
Vstupné: 140 Kč

úterý 12. července v 19.30 hod.
ŘEKNI TO PSEM
Romantická komedie pro všechny pejskaře a nejen pro ně.
Hrají: Berenika Kohoutová, Igor Orozovič, Štěpán Benoni, Hana Vagnerová,
Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Veronika
Žilková a další
Dita místo vytouženého miminka
dostane od svého přítele Filipa mladou
border kolii, přestože nikdy žádného psa
nechtěla a navíc ji pejskařská komunita
připadá směšná. Celý příběh začíná tím,
že šlápne do psího…, no, víte čeho. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 21. července v 19.30 hod.
VELKÁ PREMIÉRA
Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra.
Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně.
Jeho žena Markéta je už na něj alergická
a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa. Šnajdr raději mizí do Olomouce,
kde se chytá své první režijní příležitosti,
ve které chce zazářit se svou babičkou.
Oba totiž milují improvizaci. Tu překvapivě dokáže tvořit i babiččina pečovatelka
Mikina, což Šnajdra oslní. Kariérista
Grunt, který šéfuje divadlu, doufá, že
představení bude událostí sezóny. To se
nakonec stane, ale jinak, než si představoval. Sám je totiž, aniž by chtěl, vtažen
Šnajdrem do hry.
V režii Miroslava Krobota hrají Pavel
Šimčík, Iva Janžurová, Iva Pazderková,
Klára Melíšková, Jenovéfa Boková, Miroslav Krobot a další.
pátek 22. července v 19.30 hod.
DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO
Divadelní představení, které děti na příměstském táboře během jediného týdne
vytvořily a nazkoušely pod vedením
režisérky Kateřiny Dudové.
Vstup zdarma.

čtvrtek 14. července v 19.30 hod.
HÁDKOVI
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař,
Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej
Pavelka a další
Když se sejde rodina, je to vždy radost.
Dva bratři se svými ženami se potkávají
v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře.
Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají
se svým způsobem rádi. Zato jejich
manželky se nemohou vystát a vzájemné
pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí
života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou
bratrů s důležitou novinkou. Dědeček
chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho
jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem
bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy
se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se
pohádají. Jmenují se Hádkovi.
Vstupné: 130 Kč
pátek 15. července v 18.00 hod.
AUTORSKÉ DIVADLO
Divadelní představení, které děti na příměstském táboře během jediného týdne
vytvořily a nazkoušely pod vedením
režisérky Niky Novákové.
Vstup zdarma.

úterý 26. července v 19.30 hod.
HÁDKOVI
Komedie od tvůrců loňského filmového
hitu Matky. Více u představení
14. července.
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 28. července v 19.30 hod.
VELKÁ PREMIÉRA
Filmová komedie Miroslava Krobota.
Více viz představení 21. července.
Změna programu vyhrazena.
Další filmová představení budou do programu doplňována postupně, kompletní
přehled najdete v příštím čísle HPZ
nebo na: www.divadlopocernice.cz.
Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.
Máme poslední volná místa
na divadelních příměstských táborech.
Autorské divadlo 11. - 15. 7.
Dokumentární divadlo 18. - 22. 7.
Impro tábor 22. - 26. 8.
Více informací najdete
na: www.divadlopocernice.cz
nebo volejte na tel.: 281 920 326.
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

Milí naši čtenáři,

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263
NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645
KANCELÁŘ: 605 700 774
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin a dovolených. Ať je prožijete kdekoliv, zregenerujte své
síly a ve zdraví se opět vraťte domů.
Přijďte se předzásobit na léto do knihovny z naší
bohaté nabídky. Od druhé poloviny června vám poběží prodloužená výpůjční doba až do konce prázdnin.
Letní provoz v knihovně
O letních prázdninách bude knihovna uzavřena v termínu od 18. 7.
do 7. 8. Těšíme se na vás opět od pondělí 8. 8.
Přejeme vám pevné zdraví, dostatek důvodů k radosti, spokojenosti
a pěkné chvíle nad knihami.
Za kolektiv knihovny

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721

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

PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

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

Marcela Treščáková

KNIŽNÍ NOVINKY
PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘATY: KAMILA PALIČKOVÁ
(UNIVERSUM)

V rukou držíte knížku o Africe nejen jako o světadílu,
ale hlavně o genocidě zvířat, která jsou často symbolem
tohoto kontinentu. Kontinentu, z nějž vzešel člověk,
a kde vznikla i nejstarší civilizace v historii planety Země.
Autorka této knihy se žene na druhý konec světa s vírou a přesvědčením, že ho změní, a motivuje své čtenáře k tomu, aby
přestali danou problematiku přehlížet. Vydejte se na cestu do Afriky,
k příběhům, které jsou často smutné, až frustrující, ale vždy neúprosně
pravdivé. I k příběhům, které dávají naději na lepší svět, jehož je neuvěřitelné bohatství africké přírody a zvířat fascinující součástí.
PŘÍPAD KRÁSNÉ ČARODĚJKY: JAROMÍR JINDRA
(LIREGO)

Děj nejnovějšího příběhu z úspěšného cyklu Vzpomínek
budějovického kata umístil autor do roku 1645, do časů
konce třicetileté války, která naštěstí do osudů obyvatel
malebného jihočeského města nezasáhla. Lidé jsou tu však
přesto vyděšeni násilnou smrtí. Na smetišti za městskými hradbami se
objevila pohozená mrtvola muže bez šatů a bez tváře.
MOJE TLUSTÁ OPILÁ SVATBA: ROBERT BRYNDZA
(COSMOPOLIS)

Robert Bryndza je britský spisovatel a scenárista žijící
na Slovensku. Je známý jako autor detektivek, ovšem
v jeho činnosti lze najít i sérii romantických komedií.
Seznamte se s Coco Pinchardovou, představitelkou nové
rom-com série od Roberta Bryndzy! Jaké to je, když
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

po čtyřicítce začínáte úplně znovu? Po bouřlivém rozvodu
a kariérní krizi má nádherného, o čtyři roky mladšího,
přítele Adama. Její spisovatelská kariéra se rozjíždí a učí se
dokonce vycházet se svojí příšernou bývalou tchyní Ethel.
SLOVENSKÉ STOLETÍ: PAVEL KOSATÍK
(TORST)

Pavel Kosatík je autor, který se snaží psát
i o obtížných historických tématech způsobem srozumitelným a podnětným pro všechny přemýšlivé čtenáře. Bez orientace v dějinách podle něj není možné orientovat se v současnosti.
Klíčem k historii jsou mu většinou rozporuplné osobnosti,
prostřednictvím jejichž osudů rozkrývá kontexty doby.
Odmítá popisný a z odstupu toliko hodnotící přístup
k dějinám. Snaží se vždy dostat čtenáře do situace, kdy
bude se svým hrdinou nucen zvažovat, jak by se na jeho
místě zachoval sám.
CHLAPEC S RYBÍ HLAVOU: ELIŠKA
BERANOVÁ (MALVERN)

Chlapec s rybí hlavou je lyrickým ponorem do bezejmenného českého maloměsta,
skrznaskrz šedošedého, ubíjejícího ve své
každodennosti a vyčpělých ideologiích. To
vše velmi ostře vnímá a reflektuje protagonistka příběhu, která se do svého rodiště po letech vrací, aby
se rozloučila s tragicky ztraceným přítelem z dětství.

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

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

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

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

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

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

vede Jon-Paul Ott
každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních 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.

Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižuterie pod značkou Bája Šmídová. Bližší informace a rezervace na:
www.bajasmidova.cz, sekce Workshopy.
14. června od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: DOVOLIT SI DOVOLENOU
Čeká nás léto a konečně budeme mít čas na vytoužený odpočinek a dovolenou. Někdy jsme v takovém přetlaku a máme
velká očekávání, že i na dovolené nás můžou přepadnout pocity
frustrace a zklamání. Ukazuje se nám, jak jsme na tom s plynutím v životě, jaká máme vědomá či nevědomá přesvědčení o tom,
jestli si zasloužíme odpočinek a potěšení.
V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace,
meditace, hudby a pohybu. Netrapte se, že neumíte malovat nezáleží na výsledku, ale na prožitku.
Seminář vede Ing. Maria Půrová.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST

vede lektor Mgr. Jan Fršlínek
každou středu od 17.15 do 20.30 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 NA ČERVEN:

7. června od 17.00 do 19.30 hod.
Workshop: ZÁKLADY MACRAMÉ
V červnu zakončíme sezonu workshopů ve školním roce
2021/2022 a vyrobíme si bosé (barefoot) sandály na léto. Využijeme k tomu plochý a kroužkovací uzel, které zkombinujeme
s korálky a přívěsky. A kdo nemá rád ozdoby na nohy, může si
vyrobit ozdobnou šňůrku na sluneční nebo dioptrické brýle.
A léto bude moci začít!
Vstupné je zdarma, platí se podle počtu a druhu hotových
výrobků.

16. června od 17.30 do 20.00 hod.
Promítání a beseda k filmu: PŘÍBĚH TANTRY
Svérázná tantrická umělkyně přibližuje principy a tajemství spirituálního asijského učení. Tantra je tajemná, provokující, těžko
uchopitelná, kontroverzní, velebená i hanobená, ale především
jedinečná, působivá, svobodomyslná a účinná cesta k poznání
sebe sama a našich možností.
Host večera je autor a režisér filmu Viliam Poltikovič.
Vstup volný. Rezervace na: lazarova@knihovna.cz.
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DOČASNÝ NÁRŮST KOMPETENCÍ
ZASTUPITELŮ JE VYKOUPEN VYŠŠÍ
MÍROU ZODPOVĚDNOSTI

Nastoupit do rozjetého vlaku není nic snadného, obzvláště pokud jede
rychle a po cestě mu odpadává jedno kolečko za druhým. A právě
do tohoto vlaku naskočil Jakub Moudrý, když nahradil v zastupitelstvu
kolegu Viléma Čápa. Učitel s aprobací biologie a geografie se najednou
snažil poznávat jednotlivé zastupitele, jejich povahy a chuť opravdu
něco dělat. Ideály mu to však zatím nevzalo, stále vidí tuto práci jako
možnost rozhodovat o místě, kde vyrůstal a které má rád.
Do komunální politiky jste vstoupil
teprve nedávno, když jste nahradil v zastupitelstvu Viléma Čápa. Jaké to pro
Vás bylo, vstoupit do již rozjetého vlaku?
Je to tak, členem zastupitelstva jsem jen
pár měsíců, do funkce jsem nastoupil 17.
října 2021. Tedy ani ne rok před volbami,
takže ten zmiňovaný „vlak“ už byl v závěrečné čtvrtině své cesty. Jak jsem psal již
ve svém prvním příspěvku do HPZ, bylo
to poměrně náročné. Vstoupíte do prostředí, kde jsou již nastavená pravidla,
ostatní už se delší dobu znají, naučili se
spolu nějakým způsobem fungovat, myslí
si, že vědí, co od druhého čekat apod.

Pamatuji si dodnes, jak mě kolega zastupitel hned na mém prvním jednání interpeloval a já musel nějak reagovat. Vlastně
už ani nevím, co jsem řekl, myslím, že
tomu ani nebylo moc rozumět. Člověk
znervózní. Je to paradox, sice pracuji jako
učitel, takže mluvím každý den před několika desítkami studentů, ale najednou
mluvíte do mikrofonu, na kameru… Je to
prostě něco jiného. Pak si také uvědomíte,
že ze dne na den najednou rozhodujete
o všem, co se týká vašeho domova, sousedů, prostě prostředí, kde jste vyrůstal,
kde žijete a které máte rád. Rozhodně je to
výzva, ale především velká zodpovědnost.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

Co Vás vlastně přimělo ke kandidatuře
do komunální politiky?
Mé životní ideály, možnost posouvat
věci k lepšímu a potřeba pomáhat druhým
lidem. Myslím si, že to k mému věku
patří - za půl roku mi bude třicet. Vidím
to i u svých kamarádů nebo studentů,
když se bavíme o ekologii, o politice nebo
v podstatě o čemkoliv. Také mají potřebu
věci měnit, snahu činit svět lepším místem k životu.
Zároveň jsem kandidaturu bral jako
možnost poznat nové prostředí a nové lidi
a možnost nahlédnout trochu pod pokličku veřejnému dění a mít možnost věci

ROZHOVOR

pozitivně ovlivňovat. Jsem vystudovaný
biolog a taky geograf. Během studia jsme
řešili různé teoretické i praktické přístupy
k regionálnímu rozvoji; dnes ho studuji
v doktorské formě studia na VŠE. Proto
komunální politiku beru i jako obrovskou
životní zkušenost a příležitost poznat
a vyzkoušet si prakticky věci, které jsem
se dosud naučil.
O pár týdnů později se rozpadla rada
a její pravomoci přešly na zastupitele.
Je to pro Vás teď náročnější nebo jste naopak rád, že se můžete podílet na celém
chodu městské části?
Neschopnost rady se usnášet nespadla
z nebe, způsobili ji cíleně konkrétní lidé,
a to buď proto, aby snížili míru vlastní
zodpovědnosti a uvolnili si ruce, nebo
proto, aby získali větší vliv na rozhodovací
procesy v městské části. Situace je pro
zastupitele rozhodně náročnější, přinejmenším časově - scházíme se teď mnohem častěji, zpravidla dvakrát do měsíce
a materiálů je násobně více, než bývalo
běžné. Je to ale naše práce a je třeba se
jednání zastupitelstva účastnit a k celé
situaci přistupovat zodpovědně. Dočasný
nárůst kompetencí zastupitelů je vykoupen vyšší mírou zodpovědnosti.
Která oblast v komunální politice je Vám
nejbližší?
Jak už jsem říkal, profesí jsem učitel,
kde je mojí aprobací biologie a geografie.
Takže určitě školství, životní prostředí
a místní rozvoj. Zároveň jsem i členem
finančního výboru, takže také finance
a majetek. Na druhou stranu, v komunální politice všechno souvisí se vším a je
třeba věnovat se všem oblastem.
Jak si z Vašeho pohledu stojí naše školství v Horních Počernicích?
Myslím si, že Horní Počernice mají
kvalitní nabídku školství, která pokrývá
celé spektrum (od MŠ po SŠ). Zároveň je zde i poměrně unikátní nabídka
mimoškolních aktivit i díky přítomnosti
ZUŠ a DDM, což taky není v ostatních
městských částích standardem. A co si
pamatuji ze svých školních let, tak školy
měly i kvalitní materiální vybavení, například interaktivní tabule apod. Když jsem
pak během praxí na VŠ, tedy po skoro 10
letech, nastoupil na jiné školy, tak často
byly v mnohém pozadu. To mi přijde jako
dobrá vizitka i vůči vedení škol. Mimo
jiné o kvalitě svědčí i fakt, že do našich
škol přijímáme žáky i z okolních obcí,
které mají vlastní školy, ale i tak k nám
raději dojíždějí.
Počernice trápí zejména dopravní situace.
Máte nějaký návrh, jak by se dalo eliminovat velké dopravní zatížení?
Doprava není můj obor. Když to řeknu
upřímně, tak ani nemám řidičák. Přijde

mi to po Praze naprosto zbytné, i vzhledem k tomu, jak kvalitní a levnou síť
MHD máme. První a asi naivní návrh
by byl, aby lidé více využívali MHD.
Ale když bych byl konkrétnější, co jsem
zaregistroval během různých jednání či
z poskytnutých materiálů, tak mi přijde
naprosto logické chtít vybudovat paralelní cesty k Náchodské - ať už průkop
k obchodnímu domu IKEA a napojení
do Božanovské (jižní trasa), tak ideálně
protáhnout i ulici U Tabulky (severní
paralela). Ale ještě se vrátím k MHD v minulých volbách se z různých stran
diskutovala možnost prodloužení metra
k nám do HP. Osobně nejsem proti, ale
přijde mi to trochu utopistické. Minimálně v nejbližší době. Jako smysluplnější
a realističtější, a to nejen pro Počernice,
ale i Černý Most, vnímám obnovení projektu protažení tramvajové trati z Lehovce
až na území naší městské části. Pokud
se nepletu, tak ulice Ocelkova a dálniční
most nad ulicí Hartenberskou byl projektován právě na budoucí možnost rozšíření
tramvajových kolejí. Ale jak říkám, nejsem dopravák, je to jen nápad a možnost
k diskusi.
Myslíte, že by prodloužení tramvaje
pomohlo ke zklidnění dopravy? Přeci
jen přes Počernice projíždějí zejména
obyvatelé kraje.
Jak jsem říkal výše, za mě je smysluplné
vyřešit i možnosti paralelních cest napříč
Počernicemi, aby právě mimopražští obyvatelé mohli využívat i jiné cesty než jen
Náchodskou. Tramvaje jsou spíš řešením,
z mého pohledu, pro naše obyvatele.

Jednalo by se o další krok k většímu komfortu MHD a snazší spojení se zbytkem
metropole. Ulevit by se tak mohlo třeba
i často přetíženým vlakům. Celé řešení
by ale muselo být velmi citlivě a funkčně
navržené.
Jako biologovi je Vám jistě blízká příroda, které máme v Horních Počernicích
dosti. Revitalizují se rybníky, vytváří
nové parky. Které místo by si podle Vás
zasloužilo další pozornost?
To máte pravdu. Zejména park V Ladech je za mě velmi povedená rekultivace
prostředí. Jsem za podobné snahy velmi
rád a přijde mi, že se to poslední dobou
obrací celkově k lepšímu. Souhlasím
s vámi, že v Počernicích máme poměrně
velké množství zeleně. Osobně by se mi
líbilo, kdyby se jen lehce upravil prostor se skálami v ulici Prachovská, tam
bych i jako pedagog uvítal třeba drobný
geopark. A pak bych rozhodně pokračoval v nastoleném trendu v již zmíněném
okolí parku V Ladech. Myslím si, že celý
prostor mezi dálnicemi a Počernicemi by
do budoucna byl pěkným lesoparkem.
O čemž se, pokud se nepletu, vedou diskuse i při přípravě Metropolitního plánu.
Jak by se podle Vás měly Počernice dále
rozvíjet?
To je těžká věc. Na jednu stranu se
mi nelíbí, že by se měla zastavovat zeleň
a úrodná půda. Na tu druhou si uvědomuji, že to je již dlouhodobě plánované
a těžko se to změní. Respektive chápu,
že i vzhledem k demografické situaci se
město potřebuje rozvíjet. Myslím si, že by
bylo fajn jít cestou kompromisu a rozumu. Takže ano, stavme, ale s respektem
k okolí, s návazností na služby a veřejná
prostranství. Nikdo tu nechce betonové
plochy, jak je často v diskusích omíláno.
Když mi babička vypráví, že pamatuje
doby, kdy ještě mezi Počernicemi a Chvaly
běhala po poli, tak jsem zvědav, co budu
jednou já sám říkat svým vnukům. Třeba
jak to kdysi vypadalo mezi Počernicemi
a Sychrovem – jaké tam byly pole a louky
a jak jsme si tam jako malí pouštěli draky.
Jaké místo máte v Horních Počernicích
nejraději?
Na tohle se mi těžko odpovídá. Záleží
asi na situaci. Celkově Horní Počernice mám rád, jedno místo asi nedokážu
vybrat. Ale tak namátkou, na procházku
teď na jaře mám rád Běchorskou ulici
s rozkvetlými sakurami. Když pozvu
do Počernic kamarády, tak často zavítáme
do okolí Chvalského zámku, ať už jdeme
za nějakou kulturní akcí či jen posedět
na pivo. A když chci jít do přírody, tak
jdu směrem k rybníkům a koupališti,
ideálně až do Klánovického lesa.
Lenka Bartáková, redaktorka
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

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

LETNÍ TÁBORY

KOMIKSOVÁ PŘÍPRAVKA

Na léto pro vás chystáme tyto pobytové tábory, na které se můžete prostřednictvím našich webových stránek www.ddm-hp.cz
stále ještě hlásit:

Jedním z našich kroužků je Komiksová přípravka, kde společně
objevujeme kouzlo a pravidla komiksové tvorby. Za tři měsíce, během kterých kroužek běží, jsme se věnovali kresbě komiksového
prostředí a také se seznámili s komiksovými bublinami. Komiks
Všeobecný tábor
ale není jen o kresbě, proto se v hodinách věnujeme také vymýš(2. 7. – 9. 7.) - vhodné pro děti od 6 let, ubytování v penzionu
lení příběhů. Využíváme k tomu takzvané příběhové karty. Sadu
Rota v Písečné https://rota-pisecne.webnode.cz/, kde budou mít karet tvoří ilustrace na jednotné téma, například pohádek, tajuplděti k dispozici hřiště, bazén, brouzdaliště, ného lesa nebo robotů. Za některé příběhy,
prolézačky, minigolf, pingpongové
vymyšlené podle obrázků na kartách,
stoly a další. Všechny pokoje
by se jistě nestyděl leckterý začínamají vlastní sociální zařízení.
jící spisovatel a často se u nich
Strava je zajištěna formou
i dost zasmějeme.
plné penze a pitného režimu. Děti se mohou těšit
ROBOTIKA A UMĚLÁ
na pobyt s kamarády
v přírodě, spoustu her INTELIGENCE
a výlet na hrad a záJiž několikátým rokem
mek do Jindřichova
můžete u nás v nabídce
Hradce.
najít kroužek s názvem
Robotika a umělá inteliStřelecký tábor
gence. Děti pracují se
(24. 7. – 31. 7.) vhodné pro děti od 9 sadou LEGO Mindstorms a v prostředí aplikace
let. Děti si budou
Spike LEGO Education
moci mimo střelby
se učí, jak roboty sestavit
ze vzduchové zbraně,
a oživit kódem.
Nerf zbraní a luku, užít
Nejdříve si děti společně sestai klasické táborové hry nebo
vily robota podle návodu, ovšem poté
koupání v bazénu. Tento rok
se pustily do vlastního tvoření. Jejich úkose bude tábor konat v penzionu
lem bylo najít co nejefektivnější způsob, jak pohybovat robotem
Rota v Písečné, který je jak stvořen
bez použití kol. Své prototypy poté otestovaly při závodě robotů,
pro tento typ táborů. Penzion je bývalou
kdy si vyznačily start a cíl. Na kroužku si děti užijí spoustu zábavy
rotou pohraniční stráže, čemuž nasvědčuje i okolí, ve kterém
a naučí se, jak se vypořádat s různými překážkami, které se při
můžeme stále najít pozůstatky železné opony. Venkovní oplocesestavování robotů a jejich kódování mohou objevit.
ný areál obsahuje fotbalové i volejbalové hřiště, minigolf,
bazén či military překážkovou dráhu.
Příměstský taneční tábor
(11. 7. – 15. 7.) – vhodný pro děti a mladistvé od 8 do 18 let, kterým není pohyb cizí
a mají rádi tanec. Tábor bude probíhat
každý den v termínu od 11. 7. do 15. 7.,
a to od 8.00 do 16.00 hodin v prostorách
DDM, gymnastickém sálku Chodovická
a v okolí DDM. V průběhu tábora se děti
seznámí s různými tanečními styly jako
je street dance, moderna, break dance
či se základy baletu formou tanečních
lekcí. Na určitých lekcích bude i odborník
na daný tanec.
V odpolední části programu se děti mohou
těšit na společné hry, za které získají body do celotáborové hry.
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FLORBAL –
NABÍRÁNÍ NOVÝCH HRÁČŮ

Hledáte pro své dítě nějaký sport? Co
takhle florbal? Od 31. 5. nabíráme
nové hráče do kroužku Florbal – přípravka (ročník 2014–2015) a od nového školního roku otevíráme Florbal
– minipřípravka (ročník 2016), který
bude probíhat jednou týdně. Tak neváhejte s přihlašováním, místa rychle
mizí!

MUMRAJ

Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,
jistě už také vyhlížíte léto a prázdniny. Než
se všichni dočkáme, přijďte si užít akce, které
chystáme na červen. Především vás zveme
na náš tradiční Pohádkový les.
Těšíme se na vás.
Hana Holá a Barbora Zálohová
vedení Mumraje z. s.

POHÁDKOVÝ LES
s Mumrajdou
5. 6. start od 14.00 do 16.00 hod.
konec akce v 17.00 hod.
Pohádkové putování Xaverovským hájem
pro pravé dobrodruhy s osmi zastávkami
s úkoly, Mumrajdou a dalšími skřítky.
• dobrodružství pro celou rodinu
• divadélka
• koncert Family fiddlers
• skákací hrad
• malování na obličej
• domácí občerstvení
Cena: 70 Kč/dítě
Děkujeme hlavním
partnerům akce:
Tesco, P3 park a MČ
P20

ZÁPISY DO KURZŮ
NA ROK 2022/23
On-line od 1. 6.
Letos mějte náskok i vy. Rezervujte si
svůj oblíbený kurz či kroužek již teď
a mějte jistotu, že vám místo neuteče.
POHYBOVÉ KURZY:
• létající jóga pro děti, pro dospělé a pro
dospělé s hlídáním dětí
• hatha jóga, jóga pro zdravá záda
• parkour

ZÁPISY DO ŠKOLIČKY
NA ROK 2022/23

bude karneval s cestou za pokladem. Sourozenci vítáni.

On-line od 1. 6.

Cena: 3 100 Kč (v ceně celodenní strava)

Dopřejte svým dětem příjemný přechod
mezi rodinnou péčí a nástupem do velké
školky.

HLEDÁME

• po, út, st, pá 8.00–12.00 hod.
• flexibilní docházka a náhrady
• individuální přístup v malém kolektivu
• pestrý program pro všestranný rozvoj
Více info u Renaty: 775 720 588,
renata.curdova@domumraje.cz.

Nabízíme pracovní pozici empatické
lektorce němčiny pro dospělé (1 kurz
týdně).
• nástup od 09/2022
• práce na DPP
Bližší info: H. Schovancová, 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz

HRAVÁ HERNA*
DOPOLEDNE SE ZNAKOVÁNÍM
1. 6. od 10.00 do 12.00 hod.
(znakování od 10.00 do 10.45 hod.)
Zaujalo vás znakování pro batolata, ale
nevíte, co od toho čekat? Přijďte se podívat na povídání o programu BabySigns,
kde vše zažijete.

DOBROVOLNICTVÍ
POČERNICKÝ PATRON
Hledáme dobrovolníky, kteří se chtějí
stát přáteli a oporou lidem z Ukrajiny.
Patronství má zjednodušit život ukrajinským rodinám na novém místě v Horních
Počernicích a okolí.
Více info: www.domumraje.cz.

Lektorka: Růžena Holcmanová
Cena: 1 00 Kč/rodina
SEMINÁŘ*
PODNIKATELSKÉ PENÍZE POD
KONTROLOU*
7. 6. od 18.30 do 22.00 hod.
Na semináři se naučíte, jak získat kontrolu nad svými náklady, jak rozjet podnikání bez zbytečných investic nebo jak
plánovat finanční budoucnost.
Lektorka: Ing. Lucie Krausová
Dotovaná cena: 100 Kč

DOBROVOLNÍCI
NA POHÁDKOVÝ LES
Hledáme nejen české, ale i ukrajinské
dobrovolníky na Pohádkový les, který se
uskuteční v neděli 5. 6. od 14.00 do 17.00
hod. na kraji lesa u rybníku Eliška.
Chcete se zapojit a chystat program spolu s námi? Ozvěte se Simoně:
simona.doubravska@domumraje.cz

TÁTOVÉ A DĚTI SPOLU*
EXPEDICE NA KOLECH
19. 6. od 9.20 do 16.30 hod.
Další expedice v režii našich tatínků je tu.
Podniknete výpravu na kolech za krásami v okolí Počernic. Akce je určena pro
tatínky a děti cca 2–8 let.

UMĚLECKÉ KURZY:
• výtvarka pro děti a pro dospělé
• keramika pro rodiče s dětmi a pro děti
• dětský sbor Rokytka, zpívání pro radost
• první krůčky k hudbě Z. Bartošové

Průvodce: Luboš Vlček
Cena: 350 Kč

JAZYKOVÉ KURZY:
• němčina pro dospělé
•A
 J konverzace pro dospělé s hlídáním dětí

1.–5. 8. od 7.30 do 17.00 hod.
Pro děti 3,5–6 let. Děti čeká týden plný
her, zábavy a tvoření. Na konci týdne

LETNÍ ŠKOLIČKA

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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OSLAVA PATRONA SKAUTŮ
Není tajemstvím, že svatý Jiří je celosvětově uznáván jako patron
všech skautů. Proto tento svátek nezapomeneme vždy řádně
oslavit. Letos tomu nebylo jinak. Již v sobotu 23. dubna proběhl na pozemku svépravické čističky, kde máme jednu z našich
kluboven, tradiční střediskový den. Na akci mohli dorazit všichni
od dětských členů střediska, přes vedoucí a činovníky až po rodiče, podporovatele nebo kohokoliv, kdo měl chuť s námi strávit
příjemný víkendový den.
Celý sobotní program započal slavnostní mší, kterou sloužil
farář chvalské farnosti a také skaut Vojtěch Eliáš. Po bohoslužbě
mohli účastníci přisednout ke společné snídani. Po této příjemné
části následovalo slavnostní zahájení, při kterém byla neoficiálně
zahájena stavba naší nové klubovny. Našemu skautskému středisku
se podařilo právě část pozemku v areálu čističky od obce zakoupit
a pevně doufáme, že samotná stavba bude moci díky podpoře všech
začít co nejdříve. Za vedení obce se ukázal i starosta Petr Měšťan.
Během dopoledne se všechny dětské oddíly vydaly na velkou
hru. Mezitím měli rodiče a jiní návštěvníci možnost projít si

prezentace jednotlivých oddílů, ve kterých se dozvěděli, jak
samotné oddíly přes rok fungují, co mají za sebou nebo co je
ještě čeká. Například na letních táborech, které se nám už začínají blížit. Prostor byl jako obvykle i pro nezávaznou diskusi se
samotnými oddílovými vedoucími či jinými činovníky střediska.
Celý den byl odpoledne zakončen společným střediskovým
nástupem. Děkujeme moc všem, kteří s námi prožili příjemnou
sobotu a kteří nás po celý rok podporují. Pokud byste nás chtěli
podpořit přímo i finanční cestou, můžete k tomu využít našeho
transparentního účtu, který naleznete na webových stránkách
střediska Oheň a tím pomoct projektu naší zmiňované nové
klubovny. (bit.ly/novaklubovna)
Budeme vám nesmírně vděční! Přejeme krásné prožití zbytku
školního roku a budeme se těšit zase někdy příště.
Za středisko Oheň: Tobiáš Wágner

PLES HASIČŮ SE POVEDL,
PLÁNUJEME UŽ TEN PŘÍŠTÍ
Sbor dobrovolných hasičů Chvaly aktivně pomáhá občanům
a naší městské části již několikátým rokem. Letos, po delší přestávce, uspořádal Hasičský ples a jsem rád, že se nadmíru povedl.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na úspěšném konání plesu podíleli: Městská část Praha 20, KONHEFR, STAVBY
A INTERIÉRY, s. r. o., Eaton Elektrotechnika, s. r. o., Garden
Life CZ, s. r. o. (Na trampolínu.cz), Karla Polydorová, Café s grácií – Eva Alexová, Retlux.cz, Thai-relax.cz Horní Počernice, P3
Logistic Parks, s. r. o., Agro Tuřany, Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s. p., Vodní lyžování - jezero Ovčáry a Myslivecký
spolek Horní Počernice, z. s.
Poděkování patří samozřejmě i účinkujícím v doprovodném
programu plesu: mažoretkám Iris a Pomněnky, tanečním skupinám MTV Pokročilí a Street dance L. A. Style a jejich lektorkám
Marii Frolíkové, Barboře Janderové a Jitce Jarošincové z Domu
dětí a mládeže Horní Počernice.
Šťastnou ruku jsme měli i pří výběru kapely, skupina Rošáda
vytvořila prima atmosféru a taneční parket byl stále plný.
Děkuji všem za účast a za podporu.
A příští rok na viděnou!

Petr Růžička,
starosta SDH Praha Chvaly
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neděle 12. června 2022 od 17 hod.

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

NOC KOSTELŮ V AREÁLU
CÍRKVE BRATRSKÉ CHVALY
v pátek 10. 6., 17.00 – 21.00 hod.
A něco z historie chvalského
sirotčince
V rámci akce Noc kostelů vás zveme
k prohlídce areálu, který má zajímavou
historii o lidech, kteří zde našli ztracené dětství. Dnes se tu mimo jiné schází
i křesťanský sbor k bohoslužbám. Při
poslechu gospelů skupiny Lucy4Music
(lucy4music.net), komentované prohlídky a duchovního zamyšlení se můžete
dozvědět víc. Součástí programu, který
připravujeme, bude i občerstvení před
modlitebnou a možnost rozhovorů s křesťany. Nabízíme též modlitbu za problémy,
které se v našem životě objeví. Časový
program večera je popsán na webových
stránkách Noci kostelů. Hledejte kostel
s názvem: Praha 20 - Horní Počernice,
sbor CB, Chvaly. Naše adresa je přes 100
roků stejná: ul. Stoliňská 2502/41.
Tehdy to v r. 1908 začalo rozhodnutím
jedné ženy, Boženy Jehličkové, věnovat se
sirotkům. Zakoupilo se stavení nefunkčního chvalského mlýna a vybraly se děti
bez rodičů. Kolem sirotčince se scházeli
křesťané, kteří práci podporovali a prožívali
tu Boží blízkost a požehnání.
Z bakalářské práce členky našeho sboru,
Veroniky Grulichové, vybírám následující:
Sirotčinec byl součástí církve také svou

snahou šířit evangelium. Práci provázel
verš z Matoušova evangelia: „Hledejte
nejprve království Božího a spravedlnosti
jeho.“ „Ten byl od počátku naším heslem,“
napsala Božena Jehličková v roce 1911.
V duchu tohoto hesla byl u sirotčince vybudován i tzv. Hrob pohřbených starostí
s pomníkem, na kterém byl výše citovaný
verš. Důraz na osobní vztah s Bohem
a spoléhání se na Boží pomoc byl v sirotčinci všudypřítomný. Pracovnice, říkalo
se jim tetičky, společně s dětmi Boha
prosily za věci, kterých se nedostávalo
a za všechny problémy. Společně mu také
děkovaly. Amálie Dyntarová, jedno z dětí
a později pomocnice, vzpomíná: „Na zdi
byla umístěna tabule aktuálního počtu
strávníků a nad ní nápis Hospodin opatří.
A opravdu náš nebeský Otec pomáhal, že
jsme nikdy neměli hlad.“
V době působení Boženy Jehličkové
se každé ráno konala krátká pobožnost.
K večerním pobožnostem se scházeli
všichni, někdy i s hosty z obce. Božena Kirchmanová, pamětnice pozdějších
čtyřicátých let, vzpomíná, že se zde hodně
zpívalo. Písně byly jednou z věcí, na které
vzpomíná i mnoho pamětníků raného
období jako na to, co je spojovalo, jako
na typický rys zdejších dnů. V neděli vždy
bývala bohoslužba, kterou zde nazývali
besídkou. V raných letech besídku

JAK TO, ŽE JIM ROZUMÍME?
Zvláštní věc se to stala tehdy v Jeruzalémě. Jacísi lidé tady mluví o velkých
Božích skutcích, a ejhle, my jim rozumíme. Ale jak je to možné? Aha, oni hovoří
naší rodnou řečí. Ale jak to? Vždyť jsme
se sem sešli ze všech myslitelných národů
a každý hovoříme jiným jazykem. Někteří
přišli z Říma, jiní z Egypta a někteří až
z daleké Mezopotámie. A všichni rozumíme, co tu ti podivní lidé vykládají. Hele,
co voni jsou vůbec za spolek? Nějaké
sdružení polyglotů? Na to moc nevypadají.
Vypadají na obyčejné venkovany. Ti ještě tak
ten svůj galilejský dialekt, ale toto?
Bible objasňuje toto zvláštní dění slovy:
„Všichni (Ježíšovi učedníci) byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení
mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával
promlouvat.“ Ježíšovi učedníci právě

prožili nové Letnice. Letnice (heb. Šavuót
– týdny), byl původně svátek, který přišel
sedm týdnů po Velikonocích (Pesach).
Tento svátek měl dvojí náplň. Jednak
to byla zemědělská slavnost vděčnosti
za úrodu obilí, které se sklízelo od Velikonoc do Letnic. Tedy obdoba dožínek.
Zároveň si ale Židé připomínali v tento
svátek darování Božího Zákona na hoře
Sinaj (kam putovali z Egypta taktéž sedm
týdnů). Radostný tón tomuto svátku zůstává i v křesťanském pojetí. Pojí se s ním
událost seslání Ducha svatého. Letos
tento významný křesťanský svátek připadá
na neděli 5. června.
Ti, kteří tehdy byli naplněni Duchem
svatým, získali dar oslovit ty, kteří se ze
všech koutů tehdejšího známého světa
sjížděli do Jeruzaléma, aby zde slavili

navštěvovalo hodně dětí a později i dospělých z obce. V roce 1913 Jehličková píše,
že jednu neděli se besídky účastnilo 92
lidí. Matkám z obce, které dávaly své děti
do opatrovny sirotčince (dnes bychom
řekli do denního stacionáře), o který
sirotčinec rozšířil svou činnost během
období letních prací, se rozdávaly výtisky
Nového zákona. Minimálně ve dvacátých
letech byla v sirotčinci ještě každý pátek
biblická hodina pro lidi z Chval a Počernic.
Skrze působení chvalského sirotčince
postupně vznikl sbor Církve bratrské
v ulici Ve Žlíbku v Horních Počernicích.
Úplným začátkem byla každotýdenní
modlitební setkání v rodině Justových
započatá roku 1910, později se tam začalo
konat pravidelné nedělní shromáždění.
Společenství křesťanů se dále rozšiřovalo, přidávali se i další lidé. V říjnu 1911
Jehličková píše, že byla taková účast, že se
sotva vešli. Po první světové válce potom
získali vlastní shromažďovací prostory.
Dnes tedy jsou v Horních Počernicích
dva sbory Církve bratrské. Ve Žlíbku
a v Chvalském areálu. Přijďte se do areálu
podívat i vy a po způsobu tehdejších
sirotků pohřbít tu své starosti.
Pavel Mošner, kazatel sboru v areálu
Církve bratrské ve Chvalech

Letnice. Těmi cizinci byli Židé, kteří žili
rozeseti po všech možných končinách světa. Za dlouhou dobu pobytu v cizině už
hovořili místními jazyky. A teď najednou
v Jeruzalémě slyší každý svou rodnou řeč,
oznamující jim velké Boží věci.
Musela to být zvláštní a neopakovatelná
atmosféra. Dar Ducha svatého zde představuje dar překonávání bariér a porozumění mezi lidmi, a především porozumění
člověka Bohu. Jak moc jsou tyto dary
Letnic zapotřebí také v dnešní době. Přeji
nám, abychom něco z těchto darů mohli
okusit i my. A by tentýž Boží Duch znovu
zavanul a přinesl překonání těžko překonatelných hradeb mezi lidmi, přinesl nové
porozumění jednoho druhému a především, abychom i my mohli srozumitelně
zaslechnout Boží hlas. Pak je zde naděje
na nové začátky. Na nový život.
Michal Žemlička, Církev bratrská
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POČ ERN ICK É
SOU DNI ČKY
Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.
Buřilovi poradili, aby se obrátil na tamní policii s žádostí o zjištění pobytu zmizelého spolupracovníka. Policejní orgány Buřila
V roce 1919 se z Ruska do Počernic vrátili legionáři Václav a Jo- pečlivě vyslechly a Skrivanka se jim během dvou týdnů skutečně
sef Buřilovi ze Svépravic. Starší z obou bratří, Václav, pracoval
podařilo najít. Bohužel však pouhé dva dny po zajištění Skrivanpřed válkou jako disponent v pobočce Agrární banky v Praze,
ka byl ve svém hotelovém pokoji zatčen i Václav Buřil. Vysvětlení
mladší Josef byl původně skladníkem v továrně Praga. Bratři
se mu dostalo teprve až po několika dnech na přímluvu vlivBuřilovi měli celkem jasno, co budou doma dělat. Až si trochu
ného chicagského advokáta českého původu Franka Williama
odpočinou, půjdou se podívat tam, kde pracovali předtím, než
Necesanyho: Spojené státy a Republika československá mají
narukovali, a pak se uvidí. Jenže jejich plány postavil úplně
od roku 1919 uzavřenu smlouvu o vzájemné spolupráci ve věcech
na hlavu třetí muž, který s nimi přišel.
trestních. Joe Skrivanek jako americký občan se dopustil zločinu
Joe Skrivanek se narodil v Chicagu českým rodičům, živil se
zpronevěry, a i když ke zločinu došlo mimo území USA, mohou
v Americe jako pojišťovací agent a osud ho zavál na konci války na základě této smlouvy zadržet a stíhat pachatele a spolupachado Ruska, kde měl pomáhat organizovat návrat amerického
tele obě země, protože jde o čin stejně trestný podle práva českovojenského materiálu zpět do USA. Cesta lodí z Vladivostoku
slovenského i amerického.
trvala téměř dva měsíce, a tak bylo dost času na vzpomínky
Buřil byl, zřejmě tedy na základě Skrivankovy výpovědi, zatčen
i na spřádání plánů do budoucna. A tady někde se postupně
jako spolupachatel. Marné byly jeho protesty a odvolání, marné
začal rodit společný projekt naší trojice, bankovního úředníčka, byly argumenty, že by se přece sám nejel přihlásit na policii
skladníka z automobilky a amerického pojišťováka.
do USA, kdyby o zpronevěře v Praze věděl, nebo se jí dokonce
Jak známo, auta je třeba umět nejen zkonstruovat a vyrobit,
účastnil. Oba, jak Joe Skrivanek, tak Václav Buřil, byli v dubnu
ale důležité je také umět je prodat a to bylo po skončení první
1923 odsouzeni Kriminálním soudem v Chicagu k 15 letům
světové války velmi těžké. Banky se v té době stavěly k financo- vězení a převezeni do federální trestnice v městečku Oswego
vání automobilů velmi zdrženlivě, přece jen šlo o novinku a ban- ve státě Illinois. O dalším osudu obou mužů se bohužel nepodakéři bývají vždycky dost konzervativní. Naopak Joe Skrivanek
řilo zjistit víc. Z protokolu Okrskové četnické stanice se pak už
konzervativní nebyl ani trochu. Společně s bratry Buřilovými se ví jen to, že dne 20. května 1923 nahlásil hajný Svozil, že v lese
postaral o založení předchůdkyně dnešních leasingových společ- u Xaverova nalezl tělo oběšeného, který byl posléze identifikován
ností, kampeličky specializované na nákup automobilů.
jako Josef Buřil, bytem v Horních Počernicích. A tím se definiPrvní českomoravské úvěrové družstvo mělo celkem 21
tivně uzavřelo i fungování Prvního českomoravského úvěrového
zakládajících členů včetně předních počernických osobností.
družstva ČUD z Horních Počernic, které stálo u prvopočátků
Zakládající schůze se uskutečnila 20. ledna 1920 v sále hostince leasingu a úvěrování automobilů v Československu. Bohužel
Na Kovárně, kde byl také sjednán pronájem prozatímního sídla stálo ale i u zrodu toho, co dnes známe pod pojmem tunelování,
družstva. Znalosti a zkušenosti Václava Buřila z finančnictví,
což je nekalá činnost, na jejímž konci je zjištění, že vaše peníze
píle mladšího Josefa, ale zejména pak podnikatelský duch Joea
jsou prostě - v čudu.
Skrivanka přinášely své ovoce. Během prvního roku dosáhly
Jan Brunner
vklady výše 1 189 329,60 Kč, v roce 1921 pak 1 552 341,20 Kč.
1. českomoravské úvěrové družstvo, podle moderního amerikánského způsobu nazývané zkratkou ČUD, mělo po dvou letech
činnosti dvojnásobek členů a rezervní fond ve výši 395 808,97 Kč.
Peníze na nová auta se rozdělovaly členům podle schválených
pravidel. V roce 1920 bylo pořízeno celkem 5 nových osobních
vozů a navíc jedna hasičská stříkačka na podvozku Praga pro
Sbor dobrovolných hasičů v Nehvizdech.
Koncem roku 1922 bylo rozhodnuto o výstavbě vlastního sídla
družstva. Byl zakoupen pozemek na Masarykově třídě, zhruba
v místech, kde dnes stojí čerpací stanice Benzina. Pak ale dostaly
události rychlý a hlavně nežádoucí spád. Joe Skrivanek převedl
podle dohody valné hromady téměř celý rezervní fond a většinu volných provozních prostředků na zvláštní konto určené
pro financování projektu a stavby. Co už ovšem valná hromada
neschválila, bylo to, že tyto peníze ještě s dalšími prostředky
Skrivanek vybral a odjel neznámo kam. Případ této značné
zpronevěry začala vyšetřovat Všeobecná kriminální ústředna při
Pražském policejním ředitelství. Současně oba Buřilové v čele
dozorčí rady zahájili rozsáhlé pátrání a zanedlouho získali zprávu
od krajanů z Chicaga, že by snad Joe Skrivanek mohl být tam.
Václav se okamžitě do Ameriky vypravil. Bohužel veškeré snahy
najít Joea Skrivanka nikam nevedly a tak krajané v Chicagu
PRACHY V ČUDU

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

VETERÁN PÁRTY 2022
V sobotu 23. dubna připravil Klub historických vozidel Horní
Počernice po dvouleté vynucené pauze jubilejní 10. ročník této
tradiční akce. Za přispění mnoha sponzorů a díky aktivitě členů
klubu se podařilo uspořádat velkolepé setkání majitelů historických vozidel. Počasí, které nám přálo, umožnilo téměř osmi
stovkám diváků prohlídku téměř stovky vystavených exponátů.
Součástí akce byla i divácká soutěž o nejhezčí automobil a motocykl, při které mohli i diváci vyhrát drobné ceny. Pro děti jezdil
celý den historický autobus na okružní jízdu Počernicemi. Skvělá
kapela pak dotvořila příjemné prožití celodenního programu.
Součástí tohoto jubilejního desátého ročníku byl společenský
večer pro účastníky. Ve večerním programu vystoupily mažoretky a Spolek elegantních dam, které předvedly ukázky tanců
a módy první poloviny minulého století. Součástí večera byla
i bohatá tombola. K tanci a poslechu hrál vynikající Pražský
lázeňský orchestr. Tato akce patří mezi největší veteránské akce
v Praze a mnozí majitelé veteránů na ni tradičně jezdí. Ti, kteří
se zúčastnili všech deseti ročníků, byli odměněni. Klub historických vozidel děkuje především naší Městské části Praha 20
za významnou finanční i materiální pomoc, bez níž by nebylo
možno tuto náročnou akci uspořádat.
Jan Brunner, místopředseda
Klubu historických vozidel Horní Počernice
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ŠKOLY

LETNÍ AKCE V PLNÉM PROUDU
Po dvou letech, kdy covid zmrazil veškeré školní aktivity, máme v těchto
týdnech opět bohatý program. Konečně jsme opět mohli odjet na školu
v přírodě, kterou již po 17. trávíme v Kořenově.
ZŠ SPOJENCŮ

Počasí nám sice úplně nevyšlo, ale přesto
jsme navštívili rozhlednu Štěpánku i Maják Járy Cimrmana s krásným hřištěm
a zoo-koutkem. Pořádali jsme oblíbenou
diskotéku a děti si vyhrály v lese stavěním
bunkrů a domečků. Děkujeme rodičům,
že jim nedali mobily a ony se mohly krásně bavit společně mezi sebou.
Hned po návratu nás čekalo další milé
překvapení, když se tým našich žáků 5.
třídy umístil na prvním místě v okresním
kole Dopravní soutěže mladých cyklistů.
V kategorii mladších žáků absolvovali
jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti,
zdravovědu a dopravní testy. Z úspěchů
Sofie Hubálkové, Elen Strculové, Šimona
Boháčka a Matouše Březiny máme upřímnou radost.

A co nás čeká během června? Jako v předchozích letech i letos budeme opět hostit
oblíbený turnaj žáků 5. tříd ve vybíjené.
Na našem krásném hřišti se sejdou družstva počernických škol, aby zde poměřila
své síly. Čekají nás výlety na Říp, na Pražský hrad a do areálu Botanicus, projektový den o včelách, divadelní představení
či závěrečné sportovní odpoledne s netradičními disciplínami jako je hod holínkou
nebo chůze na chůdách. Nejvíce se ale
těšíme, že po dvouleté pauze budeme
opět moci pořádat naši školní akademii.
V nádherném prostředí divadla v přírodě
budou moci celé třídy i jednotlivci prezentovat svoje talenty, úspěchy a nápady.
Budeme rádi, když se přijdete podívat
a držet dětem palce, aby se jim vystoupení
povedla.
Učitelky ZŠ Spojenců

MŠ CHODOVICKÁ

ČARODĚJNICE
V pátek 29. 4. se v naší třídě uskutečnil slet mladých čarodějů a čarodějek. Čekalo nás kouzelné dopoledne plné her, soutěží a tancování.
Nechyběla dobrá nálada, všichni si
čarodějné řádění pořádně užili. Už
teď se těšíme na další společný slet.
Děti a učitelky ze třídy Myška

PRO MAMINKY
Naše nejmenší děti z jeslové třídy
Beruška z MŠ Chodovická se připravovaly na svátek maminek. Naučily se básničku o mamince. Užily
si sázení kytiček, malování, tiskání
a výrobu dárků pro maminky.
Učitelky ze třídy Beruška,
MŠ Chodovická

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ V RÁMCI XXVI.
ROČNÍKU FESTIVALU LIBEŇSKÉ JARO
MLADÝCH

V programu se představí kromě sólových
vystoupení žáků také komorní trio Počernická struna, vedené Jiřinou Peterkovou.
Středa 1. 6. Libeňský zámek
od 19.00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

V programu vystoupí pěvecké sbory Lísteček a Lístek, vedené sbormistryní Marií
Sedlákovou, smyčcový orchestr vedený
Věrou Matějákovou, soubor Familyfiddlers,
vedený Kristianem Vackem a flétnový soubor BandBand, vedený Zuzanou Leimer.
Čtvrtek 2. 6. Kulturní dům Kyje od 18.00
hod.
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ

Závěrečný koncert pěveckých sborů Malíček a Paleček sbormistryně Šárky Mistrové. Na klavír doprovodí Martina Hudáčeková. Čtvrtek 9. 6. Kostel sv. Šimona
Judy od 18.00 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Závěrečný koncert smyčcového orchestru
pod vedením Věry Matějákové a flétnových
souborů Jany Boškové a Zuzany Leimer.
Pondělí 13. 6. Klášter Emauzy od 18.00
hod.
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ VE VÝTVARNÝCH
SOUTĚŽÍCH

Letos se konal 6. ročník Mezinárodního
bienále dětské malby, které pravidelně
organizuje Muzeum malířství ve francouzském městečku Saint-Frajou.
Elizabeth Luisa Stefan z výtvarné třídy
Soni Zíkové získala Cenu poroty.
Blahopřejeme mladé umělkyni k úspěchu
a Soně Zíkové děkujeme za výborné vedení.
Letos se konal jubilejní 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
2022. Do letošního ročníku na téma MUZEUM bylo zaregistrováno celkem 14 527
prací ze 77 zemí světa. Porota po pečlivém
výběru ocenila 1 485 exponátů a udělila
1 551 ocenění, včetně 202 medailí. Žáci
ZUŠ Ratibořická získali tato ocenění:
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Agáta Malcová z výtvarné třídy Davida
Madara získala medaili v kategorii malba
a kresba, Veronika Dušková z výtvarné
třídy Davida Madara získala Čestné uznání
v kategorii malba a kresba, kolektivní práce
dětí Muzeum potmě z výtvarné třídy Soni
Zíkové získala Čestné uznání v kategorii
kombinovaná technika, kolektivní práce
dětí Artefakty muzea roku 2032 z výtvarné třídy Davida Madara získala Čestné
uznání v kategorii výtvarné objekty, Marie
Mančalová z výtvarné třídy Davida Madara
získala Čestné uznání v kategorii výtvarné
objekty.
Gratulujeme mladým umělcům k úspěchu a vyučujícím Soně Zíkové a Davidu
Madarovi děkujeme za výborné vedení.
Výsledky soutěže a všechna oceněná díla
si můžete prohlédnout na https://www.
mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ
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ZŠ STOLÍŇSKÁ

PODĚKOVÁNÍ
MČ PRAHA 20
ZA INSTALOVANÉ
MLHOVIŠTĚ
Velmi rád bych touto cestou poděkoval
MČ Praha 20, zejména PhDr. J. Nohejlovi, Bc. Veronice Jáně, Mgr. Věře Bidlové,
V. Šimáčkovi, P. Báčkovi i všem dalším,
co se na instalaci mlhoviště podíleli. Také
panu Warausovi za vypracování nezbytné
dokumentace. Všem uvedeným skutečně
patří velké díky za ochotu a houževnatost,
kterou museli prokázat při zprovoznění
našeho mlhoviště. Komplikací se vyskytlo
mnoho, těch našich pár metrů potrubí
s nezbytným vodoměrem se ukázalo jako
skutečně těžký úkol. Dřívější stresové
situace spojené s překonáváním legislativních překážek, vypracováním výkresové
dokumentace a proplachy jsou již dnes
minulostí. Žáci školy i návštěvníci našeho
hřiště mohou tuto vymoženost využívat
dle libosti. Stalo se tak poprvé v historicky významné datum - 12. 4. 2022.
Moc děkujeme!
Martin Březina, ZŠ Stoliňská

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH
CYKLISTŮ NA STOLIŇSKÉ
Po dvouleté pauze vynucené covidem-19 se letos 3. 5. podařilo uspořádat
tradiční kolo celorepublikové soutěže pod názvem Dopravní soutěž
mladých cyklistů.

Naše škola se tradičně stala pořadatelem
obvodního kola této soutěže. V čem se
vlastně soutěžilo? Žáci museli zvládnout
dopravní testy na počítači, pokud možno
bezchybně projet jízdu zručnosti, zvládnout jízdu na dopravním hřišti pod dohledem městské policie, ale i na stanovišti
červeného kříže zvládat úkony poskytnutí
první pomoci. Soutěž to není vůbec jednoduchá, mnoho dospělých v teoretické
části chybuje, stejně jako při praktické
části na jízdním kole. Počasí během ranní
přípravy překážek mnoho nepřálo, což
mělo za následek improvizaci a přesunutí
jízdy zručnosti do školní tělocvičny. Letos
se opět soutěžilo ve dvou kategoriích, tedy
v kategorii do 12 let a v kategorii nad 12
let. Soutěže se zúčastnily všechny počernické školy. V kategorii mladších žáků
nakonec zvítězilo družstvo ze ZŠ Spojenců
pod vedením Mgr. J. Drličkové, v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo ze ZŠ
Ratibořické pod vedením Mgr. T. Pelikána. Tato soutěž je vždy symbolická tím, že
nikdo neodchází bez hodnotné ceny, každý dostává nějaký upomínkový předmět

jako připomenutí soutěžního zápolení
i praktickou pomůcku pro bezpečnost
v silničním provozu. Za tuto skutečnost
našim partnerům moc děkujeme.
Velké poděkování zaslouží všichni,
kdo se na realizaci soutěže podíleli,
tedy BESIP pod vedením krajského
koordinátora pana O. Kassla, paní
J. Vodráčkové v pozici specialisty BESIP, dále TSK, MP, ČČK a samozřejmě
všem pedagogům, kteří doprovázeli své
týmy - Mgr. Jitce Drličkové, R. Hromasové, Mgr. T. Pelikánovi, Mgr. T.
Vodičkovi a Mgr. J. Hromasovi. A samozřejmě i naší úžasné školní jídelně,
která připravila pod vedením paní J.
Hajné a M. Kroczkové skvělou svačinku
pro všechny přítomné.
Vždy pevně doufáme, že vedle
primární snahy zvítězit soutěž přinese
žákům i poznání a pochopení vlastní odpovědnosti za pohyb v silničním provozu.
Snad i díky této soutěži budeme všichni
opatrnější, pozornější a ohleduplnější.
Martin Březina, ZŠ Stoliňská
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ZVÝŠENÝ RATING, PRAXE,
MATURITY A MNOHO DALŠÍHO...
V rámci recertifikace International Education
Society, která probíhá pravidelně každé dva roky,
jsme na konci dubna potvrdili svoji kvalitu a byl
nám zvýšen rating na A+. To v praxi znamená,
že jsme byli označeni za „špičkovou instituci
s mezinárodní zkušeností“. Velmi si tohoto
hodnocení ceníme, ale neusínáme na vavřínech.
Dokladem toho jsou i zahraniční stáže, které se po dvouleté pauze
konají v tradičním termínu. Naši studenti na přelomu dubna
a května odjeli na měsíční praxe do několika evropských měst, kde
budou pracovat na různých pozicích nejen v administrativě. Mají
tak možnost dobře poznat Drážďany, Rotenburg, Malagu, Grenoble, Albertville, ale také Vallettu na Maltě.
Mezinárodní spolupráci stále rozšiřujeme. Začátkem května
jsme ve škole přivítali zástupce berlínské střední odborné školy Elinor-Ostrom-Schule. Společně jsme hledali možnosti pro
vzájemnou spolupráci. Velmi nás těší, že jsme v našich vzdělávacích
koncepcích a v našich vizích našli mnoho společného. Výsledkem
dvoudenního setkání je rodící se projekt odborných stáží pro žáky
druhých ročníků.
Duben a květen jsou v každé střední škole časem velmi hektickým. Maturanti již mají za sebou praktické maturity, písemné
práce z češtiny i angličtiny a také didaktické testy. Nyní je čekají
ústní zkoušky. Ještě než na ně zahájili přípravu, užili si své poslední zvonění. Ve škole i v blízkém okolí jste se tak mohli setkat
typickými Čecháčky let osmdesátých i devadesátých, bohatými
arabskými šejky, farmáři, jeptiškami nebo zloději a policajty.
Jejich místa od září zaujmou nováčci, kteří nastoupí do prvního
ročníku. Přijímací zkoušky letos konalo 686 zájemců, což je v historii školy rekord. Ti úspěšní mají do poloviny května čas odevzdat
svůj zápisový lístek.
Covidová pandemie narušila i soutěžení žáků středních škol,
ale nyní se už vše vrací do starých kolejí a my znovu vysíláme své
reprezentanty na různá klání. Mezi ta sportovní patří mimo jiné
přebor pražských škol v házené, ve kterém jsme díky skvělé souhře
našeho dívčího týmu po třech výhrách a jedné remíze brali zlato.
Velkého úspěchu dosáhla i Linda Gutierrezová, studentka
třetího ročníku, která v celorepublikové literární soutěži vyhlášené Velvyslanectvím Španělska v České republice získala druhé
místo za svoji povídku Klidná procházka po městě... nebo snad
ne?, v originále Un paseo tranquilo por la Ciudad... o no? Cenou
je týdenní studijní pobyt ve Španělsku. Všem děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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FZŠ CHODOVICKÁ

AKČNÍ FZŠ CHODOVICKÁ
ŘÍP

Žáci tříd 6. B a 7. A se vydali za oživlými osobnostmi českých dějin a strávili
den na památné hoře Říp. Potkali jsme
sv. Václava, v rotundě sv. Jiří vyslechli kázání mistra Jana Husa, Jan Žižka
z Trocnova nás zapojil do výcviku svých
práčat. Setkali jsme se i s Janem Amosem
Komenským, B. Němcovou a samotným
praotcem Čechem.
V rámci her a plnění úkolů jsme si
zopakovali státní symboly, zazpívali státní
hymnu, poznávali jsme české kulturní
památky i přírodní krásy naší vlasti.
KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET
– KRÁSNÉ 2. MÍSTO PRO FZŠ
CHODOVICKÁ!

Krásný pocit zažila naše škola při vyhlášení 2. nejúspěšnější školy v celé ČR
na Magistrátu hlavního města Praha.
V nádherných prostorách prezidentského
salonku jsme si převzali hodnotné ceny
nejenom v kategorii škol 2. stupně, ale
i za kategorii v jednotlivcích – Mykhaylo
L. z 6. A měl obrovskou radost!
V posledních dnech jsme s mladšími žáky vyrazili do našeho krásného

počernického divadla na film Myši patří
do nebe a se staršími dětmi na Poslední
závod a už teď se těšíme na představení Ať
žijí duchové.
Sportovci z 9. B vyrazili zapojit své
hlavy do Questerlandu, centra únikových
her. V rámci pěkné spolupráce ve skupinách zachránili žáci svět před zombíky,
čarovali v kouzelnických školách, loupili
banku a luštili šifry hvězdného elementu.
Další velkou novinkou je, že se naše
škola za poslední dva měsíce rozrostla
o dvě nové skupiny pro příchozí děti
z Ukrajiny. Tito žáci se momentálně věnují především výuce českého jazyka, ale
zároveň se integrují přirozeným způsobem
do svých spádových tříd.
A na co se tento školní rok ještě těšíme?
Určitě ani letos nevynecháme dětmi velmi
oblíbený zahraniční zájezd, ze kterého
zajisté uděláme minireportáž, na kterou se
můžete těšit v dalším vydání.
Tým učitelů FZŠ Chodovická

SPORTOVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
Z FZŠ CHODOVICKÁ
Velikonoční štafeta (13. 4.)
Na naší škole opět proběhla tradiční
soutěž Velikonočních štafet. Počasí bylo
na tento den opravdu jako malované, žáci

se vybičovali k vynikajícím výkonům,
a hlavně si to moc užili.
OVOV - obvodní kolo (28. 4.)
Jedna ze soutěží, na kterou se dlouhodobě
připravujeme a několikrát se i zúčastnili
MČR, je opět tady. Závodníci v tomto kole
soupeřili v 5 disciplínách - skok přes švihadlo, hod medicimbalem, klicích, basketbalovém driblingu a trojskoku. Zúčastnily
se školy z Čakovic, Ratibořické a Stoliňské.
Pohár rozhlasu (3. 5. – 4. 5.)
Na venkovním sportovním areálu se znovu mohly po 2 letech rozběhnout atletické
disciplíny v soutěži o Pohár rozhlasu
družstev. A že se bylo na co dívat. Například Dominik vyhrál soutěž ve skoku
vysokém s výkonem 170 cm. Cyril ze 7.
třídy zase přehodil kriketovým míčkem
o několik metrů hřiště. Všechna naše 4
družstva svou kategorii ovládla a zvítězila.
Volejbal - krajské kolo (3. 5.)
Starší volejbalisté převážně z 9. třídy
odehráli skvělé zápasy na Meteoru. Jejich
volejbalové dovednosti, které se naučili
pouze ve škole, mohly konkurovat i klukům, kteří ho hrají v klubech. Ve čtvrtfinále jsme psychicky nezvládli rozhodující
tie break a dobře rozehrané utkání tak
nešťastně ztratili. Měli jsme určitě na víc,
ale 5. - 8. místo je jeden z nejlepších výsledků poslední doby. Máme radost.
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PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
V pondělí 28. března žáci ZŠ
Ratibořická a ZŠ Stoliňská
představili ve Chvalské stodole
příběhy počernických pamětníků,
které zpracovali v rámci projektu
organizace Post Bellum - Příběhy
našich sousedů. Slavnostním
odpolednem provázela Radka
Fišarová a žákům zpětnou
vazbu, jak se jim jejich práce
podařila, poskytla porota,
kde zasedl novinář Josef
Beránek, pedagožka Kateřina
Boučková a historik Michal
Patrný. V minulém čísle jsme vás
seznámili s pamětnicemi, které
navštívily ZŠ Ratibořická, nyní
vám představíme pamětníky,
kteří přišli za žáky ZŠ Stoliňská.

Jaroslav Stára
je počernický rodák. Jeho rodina vlastnila statek v Počernicích, který jim byl
zabaven komunisty. Po jeho zabavení bydlela rodina v nouzovém bytě na Chvalech, v domě, kde byla kdysi školní jídelna. Pan Stára vzpomínal na své dětství
a podělil se i o zážitky z doby, kdy chodil
do chvalské školy. Historky byly veselé
i vážné. Dnes provozuje hotel a restauraci v areálu Chvalské tvrze.
Žákovský tým, který vedl rozhovor s panem Stárou: Anna Zikmundová, Viktorie
Jiranová a Sebastian Niemiec.
Proč jste si vybrali tuto osobnost?
S výběrem nám pomohla paní učitelka,
hledali jsme souseda a pan Stára je naším
sousedem a je také bývalým žákem chvalské školy.
Měli jste před prvním setkáním trému?
Tréma určitě nějaká byla, ale jsme si jistí,
že převládala zvědavost, co se dovíme
od pamětníka. A navíc jsme to museli
nahrávat dvakrát, takže při druhém natáčení už jsme byli zkušenější a uvolněnější
a nahrávání jsme si užili.
Proč jste nahrávali dvakrát?
Napoprvé byly na nahrávce rušivé zvuky,
tak jsme se domluvili s panem Stárou
a rozhovor přetočili.

Jak dlouho vám trvala příprava
na rozhovor?
Inspiraci jsme už měli. Dostali jsme
pár navržených otázek od paní Martiny
Knězů, které posloužily jako inspirace
pro vymyšlení našich vlastních otázek.
Když jsme to nahrávali podruhé, tak už
jsme měli nějaké informace z prvního
nahrávání, na kterých jsme mohli stavět
a postupně se doptávat.

až do letošního roku. Vyprávěla nám
o svém dětství na Slovensku i o životě
v Počernicích, kde žije už téměř 50 let.

Co vás na vyprávění nejvíce zaujalo?
Nás velice zaujalo vyprávění o roku 1968,
i proto, že se aktuální válka připodobňuje
právě k tomuto roku, kdy vojska Varšavské smlouvy překročila hranice Československa. Během celého nahrávání však
panovala velice dobrá nálada, doplněná
vtipnými historkami z dětství a školních
let pamětníka.

Měli jste před prvním setkáním trému?
Jistě zde menší nervozita byla, abychom
udělali dobrý dojem, ale nebyla to nijak
velká tréma. Paní Beňová byla moc milá,
takže tréma rychle zmizela.

Vzali jste si z příběhu nějaké ponaučení?
Určitě. Při natáčení jsme měli možnost dozvědět se něco nového. Bylo pro
nás zajímavé popovídat si a zamyslet se
s pamětníkem nad historií, která se udála
relativně nedávno.

Proč jste si vybrali tuto osobnost?
Přemýšleli jsme o někom v našich rodinách, ale nikdo nás nenapadl a paní
učitelka nám navrhla paní Beňovou. Za což
jsme rádi, protože nám bylo potěšením
paní Beňovou poznat.

Jak dlouho vám trvala příprava na rozhovor?
Na rozhovor jsme se nijak dlouho nepřipravovali. Postupně jsme si promýšleli otázky
od doby, co jsme věděli, kdo náš pamětník
bude, ale dali jsme je dohromady asi týden
předem. Další otázky jsme pak vymýšleli
při rozhovoru s pamětnicí.

Božena Beňová

Co vás na vyprávění nejvíce zaujalo?
Hodně nás zaujalo vyprávění o rodičích
paní Beňové, jejich vzpomínky na válku,
přesídlení z Ukrajiny.

byla dlouholetou ředitelkou počernické
knihovny. V počernické knihovně začala
pracovat již za minulého režimu, ale
byla donucena odejít. Do knihovny
se vrátila po roce 1989 a působila v ní

Vzali jste si z příběhu nějaké ponaučení?
Poučení jsme si z toho vzali. Paní Beňová
vyprávěla o životě za komunismu, ale prý
i za té doby nebylo tolik zloby a nenávisti jako
teď. Musíme vše zvládnout a užívat si života.
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ZŠ Stoliňská 823 pořádá
15. ročník výtvarné soutěže

TALENT HORNÍCH POČERNIC
V letošním roce na téma:

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Práce budou vystaveny na Chvalském zámku
od 14. 6. do 29. 6. 2022.
Slavnostní vyhodnocení
a vernisáž se uskuteční
22. 6. 2022 od 16.00 hod. na Chvalském zámku.

Děkujeme MČ Praha 20 a organizaci Post Bellum za možnost účastnit se
projektu a zpracovat počernické příběhy našich sousedů. Poděkování patří
i všem na Chvalském zámku, kteří nám pomohli se závěrečnou prezentací.
MŠ A ZŠ BÁRTLOVA

Bližší informace získáte
u p. Krajňákové, 730 809 713.
Práce je nutné dodat do 8. 6. 2022
na vrátnici školy.
Všichni jste srdečně zváni.

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

PROJEKTOVÝ DEN

ČARODĚJNICE

UKLIĎME ČESKO

V pátek 22. 4. jsme slavili Den Země.
Účastnily se ho všechny naše speciální
třídy. Den Země se koná na celém světě
a je zaměřen na ochranu přírody a životního prostředí. Děti samy uváděly některé
příklady jak pomoci přírodě - sbírání
a třídění odpadků, šetření s vodou a elektřinou atd. Žáci společně s pozvanou
zahradnicí přesadili některé pokojové
květiny ze tříd a zasadili kořeny zázvoru.
Ten teď máme ve třídách a jsme zvědaví,
jestli nám vyroste. Přesto, že byla velká
zima a foukal studený vítr, vše se povedlo
a zase máme o něco více krásných květin
ve třídách.
J. Špoutilová, učitelka

Naše družina a SOŠ Lipí u nás na zahradě zorganizovala Pálení čarodějnic.
Žáci měli možnost vyrobit si čarodějnici,
ozdobit perníček nebo si nechat od studentů namalovat vybraný motiv na obličej. Na závěr jsme si všichni pochutnali
na buřtíku, zazpívali s kytarou a spálili
čarodějnici. Děkujeme všem za příjemně
strávené odpoledne.
D. Hasilová, vychovatelka

Den Země si připomínáme každý rok
22. dubna v podobě oslav a různých
informačních a vzdělávacích akcí.
Naše gymnázium se letos na Den
Země zapojilo do projektu Ukliďme
Česko. Každá třída dostala několik
párů jednorázových rukavic a odpadkové pytle a uklízela na předem
vybraném místě v Horních Počernicích nebo na Černém Mostě, kde se
nachází naše detašované pracoviště.
Naše třída 3. A se rozhodla uklidit
park u hornopočernického nádraží.
Našli jsme tu především spoustu lahví
od alkoholu, plechovek, cigaretových
nedopalků a kousků plastu. Dokonce
jsme narazili na použitou injekční stříkačku, k jejíž likvidaci jsme
zavolali policii. Mezi nejzajímavější
nálezy patřila malá kytara nebo školní
aktovka.
Dohromady se všem našim třídám
podařilo za celý den nasbírat přibližně
jednu a čtvrt tuny odpadu!
Kamila Potůčková, tercie A
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OBLASTNÍ PŘEBOR PRAHY
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ RATIBOŘICKÁ
V neděli 1. května pověřil Pražský
gymnastický svaz jako každý rok náš oddíl
pořádáním Oblastního přeboru v devíti
kategoriích. Závodu se zúčastnily i oddíly,
které do PGS nepatří, takže se jednalo
v některých kategoriích i o závod OPEN.
Celkem se zúčastnilo 169 závodnic, našich
bylo 18 a vedly si velmi dobře. Medailová
místa obsadily v jednotlivých kategoriích tyto gymnastky: zlatá V. Fulemová,
stříbrné E. Rajmová a V. Šlajsna, bronzové
L. Švaříčková a E. Jirásková. Hezké čtvrté
místo patřilo S. Figurové a páté V. Součkové. Závod byl celodenním maratonem
a proběhl celkem v pěti sledech.
O týden dříve, v neděli 24. 4., se 15
našich závodnic s trenérkami rozjelo
do Jihlavy na Bedřichovského ježka na závod ve dvojboji – na kladině a v prostných.
I odtud si naše závodnice odvezly 2 stříbrné
medaile – L. Bohatová a J. Zahradníčková
a jednu bronzovou – E. Jirásková.

Na čarodějnice se vydala naše trenérka se
dvěma svěřenkyněmi na Východočeský
pohár do Náchoda, kde si L. Bohatová
vyskočila na 2. stupínek a A. Pospíšilová
se smůlou na přeskoku obsadila v jiné
kategorii hezkou 4 příčku.
A na oslavách čarodějnic v Horních Počernicích reprezentovalo náš oddíl celkem
26 aerobiček pod vedením cvičitelek M.
Doskočilové a A. Skálové. Mladší děvčata
zacvičila skladbu Cestovatelská a starší
skladbu C´est la vie.
Prázdniny se blíží, a tak přejeme všem
čtenářům krásné a dlouhé léto.
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

REKONSTRUKCE
HŘIŠTĚ PŘI
AREÁLU FZŠ
CHODOVICKÁ
V této chvíli je dokončena 1. fáze, kde
se vyhotovily nové dřevěné mantinely,
opravily branky a sítě. V další fázi bude
položen nový povrch – umělá tráva.
Po rekonstrukci si zde můžete zahrát
malý fotbálek, basketbal nebo vybíjenou.
Dále byly v areálu naistalovány dva nové
ping-pongové stoly.
Jaroslav Kočí ml., radní
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

SPORT

DALŠÍ TRENÉRSKÝ ÚSPĚCH
RODINY PTÁČKOVÝCH
Nová sezóna pokračuje. Pro tým SK
Ptáčkovi opět na vítězné vlně. Závodnice
a fighterky Máša Malko a Kamila Kocourková se představily na BOHEMIA
CHAMPIONSHIP ČSAK, což byl první
díl třídílného seriálu. Zároveň se jednalo
o mistrovství České republiky v různých
odvětvích bojových sportů. V Chomutově
opět pod hlavičkou SK Ptáčkovi zářila obě
děvčata. Kamila si tentokrát z bojových
sportů vybrala Grappling a Fighting.
Po vítězství na submise se v Grapplingu
dostala až do finále. Zde ovšem podlehla
své soupeřce na body a stala se tak vicemistryní ČR. Ve Fightingu přidala ve vyšší věkové i váhové kategorii třetí místo.
Druhá závodnice klubu SK Ptáčkovi Máša
se opět předvedla ve výborné formě, vyhrála všechna utkání a získala tak tři tituly
mistryně České republiky. Dva v kickboxu
a jeden ve Fightingu. Její poslední finálový
zápas v této disciplíně patřil k ozdobám
turnaje. Po bezchybném výkonu zasadila

své soupeřce opakované KO a stala se
šampionem a tím udělala velikou radost
svým trenérům, kteří doufají, že tyto výsledky a dobré jméno klubu přivede další
zájemce o bojové sporty.
Trenéři Josef, Martina a Pepa Ptáčkovi

NOVÝ HERNÍ PRVEK
U ZÁVODNÍHO
OKRUHU
Na hřišti Ruprechtická nám přibyl nový
herní prvek, který jsme dostali darem
od Gartensta plus, s. r. o.
Jedná se o dětskou benzinovou pumpu,
která je teď součástí pitstopu. Neváhejte
a jeďte to s dětmi vyzkoušet, ať jsou jednou lepšími řidiči.
Veronika Jáně, referent sportu

NOMINACE XAVEROVSKÝCH HRÁČŮ DO VÝBĚRŮ
PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU
Naši hráči byli nominováni do výběru
Prahy do svých věkových kategorií. Je to
pro celý klub, jejich trenéry, hráče samotné velká odměna za jejich tréninkové úsilí
a výkony, zároveň motivace pro další práci
v klubu. Opravdu si toho všichni v klubu
vážíme a jsme rádi, že naše sportovní výkonnost je v povědomí a naši hráči ve výběrech jsou toho důkazem. Výběry U11
a U10 měly úvodní kemp dokonce u nás
na Xaverově, což nás velmi potěšilo a za to
patří poděkování všem v klubu a PFS, že
náš klub je pro ně spolehlivým partnerem.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci klubu
a gratulujeme.

U17 – D
 avid Švancara, Tomáš Vojta, Jakub Elkán, Nikola Neufus, Daniel
Buato, Matěj Soukup, Michal
Kubaryč
U12 – M
 artin Kacerovský, Kryštof Hurych, Jan Strach, Michal Copák
U11 – Aleš Bartoň, Noah Grund, Vojtěch
Dolanský
U10 – T
 omáš Michút, Adam Kouba,
Matyáš Halenkovič
David Lukeš, šéftrenér mládeže
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Prodej jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

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

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

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

w w w.mbkolo.cz
Specialisté na pojištění

hledají kolegu, kterého baví
připravovat a sjednávat nové pojistné
smlouvy hledat pro klienta to nejlepší
řešení zažívat jednání telefonická,
osobní i po e-mailu pracovat s on-line
kalkulátory a aplikacemi

…zároveň má
minimálně
středoškolské vzdělání
s maturitou;

zkušenosti s klienty
v pojišťovnictví
nebo v bance.

Pro větší detail se s námi spojte:

hana.setkova@ipov.cz nebo

602 553 948

iPov Group s.r.o., Náchodská 615/138, Praha Horní Počernice
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Hana Štěpánková

Petr Růžička

Zbyněk Mucha

Alena Štrobová
Emilie Moláčková
Daria Češpivová

Olga Nevřalová

FÉ ROVĚ
A OTEVŘE NĚ

Jiří Šebek

ASY
BUDEME USILOVAT O VAŠE HL
VE VOLBÁCH V ZÁŘÍ 2022
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ODS a NHP kandidují do zastupitelstva
Horních Počernic v roce 2022 SPOLU!

Srdečně vás zveme na

u příležitosti konce školního roku a vysvědčení
֍ ve čtvrtek 30. června od 14 hodin
֍ na Chvalech u restaurace Sezóna

Petr Měšťan
Starosta a lídr kandidátky

Připraven je bohatý program včetně občerstvení pro
rodiče i děti za účasti starosty Horních Počernic Petra
Měšťana.

Chcete se podílet na komunální politice? Zajímá
vás práce v zastupitelstvu? Přidejte se k nám.
SPOLU to dokážeme.
odsanhp@gmail.com

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2022

Těšíme se na vás!
Více na www.odshornipocernice.cz.

INZERCE

Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852
Zdoňovská 2992/15
Instalatér, topenář, svářeč
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení
M. Trnka, tel: 775 961 432
Oprava žaluzií - výměna vodicích lanek
- nové žaluzie-seřízení plastových
oken a dveří - sítě proti hmyzu
Tel:733720950 pavel.janci@email.cz
!Odvoz starého nábytku na skládku!
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vyklízení bytů, sklepů, atd.
Stěhování. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Odhady, posudky pozemků, domů, bytů
a projekty provede znalec Ing. František
Smetana. Tel: 602 970 835, 281 924 588
Knihy a knižní
pozůstalosti koupím
tel: 286 891 400

Nabídka svatebního, denního i večerního
líčení. Make-up na focení a jiné
příležitosti. Tel: 728 742 055, e-mail:
dvorakova.karolin@gmail.com
Doučování AJ
Příprava k maturitě/ FCE
Martin Jarošinec
734 727 007
Kominictví Němec
opravy, čištění, revize 775 132 921
Zahradní práce - čištění neudržovaných
pozemků s odvozem, kompletní údržba
trávníků, řez a výsadba živých plotů,
ovocných stromů a keřů, mulčování
s dovozem materiálu, sběr listí s odvozem,
prořez a kácení stromů, frézování pařezů,
odplevelení pozemku, zámkové dlažby.
Tel. 608 961 169, www.jelovsky.cz
Zednictví-malířství
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových
prostor. Veškeré zednické, obkladačské,
malířské, podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. E-mail:
standa1244@seznam.cz Mobil 777670326

Hledáme do našeho kolektivu
švadlenu/šičku
na hlavní i zkrácený pracovní poměr
požadujeme manuální zručnost
- pracoviště HP
- jednosměnný provoz
- stravenky
- práce v malém kolektivu
Kontakt J. Černý 606 521 502
e-mail: eltex@email.cz
ZŠ Praha 9 – Horní Počernice,
Ratibořická 1700, přijme od 1. 9.
2022 kvalifikovanou učitelku/učitele
přírodopisu - zeměpisu. Nabízíme
příjemné pracovní prostředí, velmi dobré
materiální podmínky, vstřícný kolektiv,
zaměstnání na plný nebo částečný úvazek.
E-mail: skola@zs-hp.cz ,
Tel.: 728 300 047, 725 425871
ZŠ Praha 9 – Horní Počernice,
Ratibořická 1700, přijme od 1.9.2022
kvalifikovanou učitelku/učitele 1.
stupně. Nabízíme příjemné pracovní
prostředí, velmi dobré materiální
podmínky, vstřícný kolektiv, zaměstnání
na plný úvazek. E-mail: skola@zs-hp.cz ,
Tel.: 728 300 047, 725 425871.
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