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PARK V LADECH

AUTOKINO PŘIJELO
DO POČERNIC

RADOST V DOBĚ
PANDEMIE

Na koupaliště
bezpečně

Do restaurace, kavárny
i baru bezpečně

2.

1.
Pokud se necítíte zdravotně
dobře, zůstaňte doma

1.
Při vstupu do areálu
si vždy vydezinfikujte ruce

Při vstupu do provozovny si vždy
vydezinfikujte ruce

Hygienické potřeby pro vás zajistí provozovatel

2.

1,5 m

Dodržujte bezpečné odstupy od
ostatních zákazníků i personálu,
minimálně 1,5 m

2m

3.
Roušku je nutné nosit při jakémkoli
pohybu po areálu, při koupání
je možné roušku sundat

5.
Dbejte na zvýšenou osobní
hygienu, zvláště při užití WC

3.

4.
V odpočinkové zóně koupaliště
dodržujte bezpečnou vzdálenost
od ostatních

6.

Kč
Pokud je to možné,
plaťte bezkontaktně kartou
či mobilním telefonem

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz
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Roušku sundávejte pouze
během konzumace u stolu

Když se od stolu vzdálíte, opět si ji nasaďte

5.
Pokud je to možné, plaťte
bezkontaktně kartou či
mobilním telefonem

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz

4.
Dbejte na zvýšenou osobní hygienu
Zvláště při konzumaci jídla a pití, užití WC
či manipulaci s penězi a platebním terminálem

6.
Respektujte pokyny
a doporučení obsluhy,
chráníte tím sebe i ostatní

ÚVOD

SLOVO
STAROSTY
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
MILÍ ČTENÁŘI NAŠEHO
ZPRAVODAJE, MILÍ PŘÁTELÉ,
měsíc utekl jako voda a díky příznivé
situaci je za námi poslední vlna rozvolňování vládních opatření. Po několika
týdnech si tak můžeme naplánovat výlet
za kulturou, podívat se do nákupních
center, zajít si na pivo anebo snadněji
vyřešit problém s přerůstajícími vlasy,
i když si přitom budeme možná připadat
jako ve science fiction. Život a společnost se de facto začínají pozvolna vracet
do běžného normálu tak, jak jsme byli
zvyklí, i když přitom musíme pečlivě dodržovat přísná hygienická pravidla. Máme
za sebou necelé tři měsíce usilovného boje
s koronavirem, který je pravděpodobně
zdárně u konce. Já vám všem přeji, zvláště
seniorům, abyste si pocit úlevy s velikou
radostí užili. „Úspěch znamená udělat
něco upřímně a z celého srdce. A k tomu
potřebujete pomoc ostatních lidí,“ Bruce
Lee. Mohu s čistým svědomím říci, že ne-

mám nejmenších pochyb o tom, že jsme
to v Horních Počernicích zvládli. Na tomto místě mi dovolte, ještě jednou všem
za mimořádné nasazení, úsilí a vytrvalost
upřímně a s citem poděkovat. Druhý
poločas bitvy se silným protivníkem nás
údajně teprve čeká a velmi dobrý dojem
z poločasu toho prvního si ještě můžeme pokazit. Do té doby, než dokážeme
boj vyhrát, bude i nadále zapotřebí naše
disciplinovanost a ukázněnost. Je zkrátka nutné se připravit na to, že budeme
muset dělat něco, co je potřeba udělat, bez
ohledu na to, jak se zrovna cítíme a nebo
zda se nám chce. Pevně však věřím, že
jako všechny pandemie v historii, i tato
jednoho dne skončí a nevrátí se. Je už jen
otázkou času, kdy se nám do ruky dostane účinný lék.
I přes současnou situaci s nemocí Covid-19 jsme poněkud zapomněli
na mnoho jiných problémů, které nás
mohou v budoucnosti sužovat a ohrožovat možná i mnohem daleko více,
než je boj s neviditelným nepřítelem.
Kromě pandemie koronaviru nás nepře-

stává trápit sucho, které je rok od roku
horší. Dlouhodobé předpovědi neslibují
žádnou výraznou změnu a deště nám,
dle názorů meteorologů, v nejbližších
měsících příliš nepomohou. Jediná šance,
jak oddálit nedostatek pitné vody, je její
šetrné hospodaření. Její veliké množství lze
zachránit v zahradách, a to tím, že se voda
z „kohoutku“ nebude na zavlažování trávníků používat. Je-li to jen trochu možné,
zalévejte zahradu pomocí dešťové vody.
Pro rostliny je i tak mnohem šetrnější.
Chápu, že na suchý trávník není moc
hezký pohled. Do vyschlých studní bude
pohled mnohem smutnější. Udělejme
proto maximum, abychom v budoucnosti
nikdy nemuseli chodit pro vodu na příděl
k cisterně, jako se to v mnoha obcích
České republiky děje už teď.
Děkuji za pochopení.
Přeji nám všem krásné, stále zdravé a bezpečné dny jara a hodně elánu do všeho,
do čeho se pustíme.
Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

VÝDEJ DEZINFEKCE ZNIČENÍ LÍPY
NA RUCE ZDARMA
SRDČITÉ
Výdej dezinfekce na ruce zdarma bude probíhat v měsíci
červnu ve středu 10. 6. a 24. 6. 2020 vždy od 16.00 do 18.30
hodin. Přijďte – skauti ze střediska Oheň Horní Počernice
na vás budou čekat v těchto lokalitách:

Dne 15. 5. 2020 krátce po půlnoci došlo ke zničení Lípy
srdčité u posezení Václava Havla u Divadla Horní Počernice.
Městská část tuto smutnou událost nahlásila na Policii ČR.

1. Chvalská tvrz
2. Šanovská – U Kapličky, Svépravice
3. Úřad městské části Praha 20,
Mezilesí, parkoviště před úřadem
4. K
 řovinovo náměstí
(u mateřské školky)
Děkujeme
našim skautům
a dobrovolníkům,
kteří dezinfekce
plní a pomáhají
s jejich distribucí!
Za celý tým naší
radnice:
Petr Měšťan,
starosta
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AKTUALITY

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI,
ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
po řadě restriktivních opatření dochází
k postupnému uvolňování, a tedy pomalému návratu do běžného stavu. Příspěvek
píši začátkem května, kdy se budoucí
vývoj minimálně v České republice zdá
pozitivní. Ale to všechno za předpokladu,
že se všichni budeme dál chovat zodpovědně. Dále bych vás rád informoval o novinkách v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a spolkové činnosti.
V sociální oblasti jsme po dobu nouzového stavu klientům naší pečovatelské
služby dováželi obědy v jednorázových
a hlavně hygieničtějších (zatavených)
obalech, tzv. krabičkách, oproti původním jídlonosičům. Naše pečovatelská
služba dodává 47 klientům cca 870 obědů
měsíčně. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že u tohoto řešení zůstaneme a obědy
budeme i po skončení nouzového stavu dodávat pouze v těchto krabičkách.
Zdraví našich klientů je pro nás důležité.
V souvislosti s touto změnou dojde k navýšení ceny o 8 Kč za krabičku. Tedy
ze současných 67 Kč na 75 Kč za oběd.
Cenu určuje dodavatel. Od března

do června jsme toto navýšení kompenzovali z prostředků naší pečovatelské služby.
Pokud máte zájem o služby naší pečovatelské služby, prosím, kontaktujte
koordinátorku Mgr. Olgu Švrčulovou
na telefonu: 271 071 799, 724 829 333
nebo e-mailem: olga_svrculova@pocernice.cz.
Z důvodu zvýšené bezpečnosti, a především ochrany zdraví zaměstnanců úřadu
a všech příchozích návštěvníků, pořídila
paní tajemnice Ing. Monika Brzkovská
bezkontaktní teploměr, který je k dispozici na recepci úřadu.
Chystaný Den pro pěstounství je
s ohledem na situaci zrušen. O případné
náhradě vás budeme informovat.
Ve zdravotní oblasti jsme mysleli nejenom na všechny občany Horních Počernic, ale také na naše lékaře, které jsme
zásobili dezinfekcí, rouškami a nabídli
pomoc podle jejich potřeb. Pokud bude
tato pomoc i nadále nutná, rád jim cokoliv osobně dodám.
Ve spolkové činnosti jsme na březnové
a dubnové radě podpořili darem naše tři
seniorské spolky na celoroční činnost,
a to konkrétně Klub seniorů Horní

Počernice, z. s., Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO Horní
Počernice a Svaz tělesně postižených
v ČR, z. s., MO Horní Počernice.
Přeji vám krásné a slunné červnové dny.
Petr Růžička, váš radní
Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20
HLEDÁ ARCHITEKTA – URBANISTU
PRACOVNÍ NÁPLŇ:

• zpracování podkladů pro územní plánování (např. zpracování ověřovacích studií);
• ověřování analytických a koncepčních
dokumentů v oblasti rozvoje městského
i krajinného prostředí - např. zpracování urbanistických studií, koncepčních
studií a dalších odborných podkladů pro
rozhodování orgánů městké části;
• zajišťování průzkumů a jejich vyhodnocování z oblasti územního plánování

a městského i krajinného prostředí,
včetně prezentace výsledků;
• spolupráce na tvorbě veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí
a pořizování městského mobiliáře;
• konzultace ohledně souladu záměrů soukromých investorů s koncepcí
rozvoje MČ Praha 20, včetně hlediska
architektonické a urbanistické kvality
těchto záměrů.

KVALIFIKAČNÍ A ODBORNÉ
POŽADAVKY:

VŠ vzdělání v oboru architektury a urbanismu, samostatnost a spolehlivost.
NABÍZÍME:

• Úvazek formou dohody o pracovní
činnosti.
• Nástup možný ihned nebo dle dohody.

ZÁJEMCE ZAŠLE MOTIVAČNÍ DOPIS, STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A KOPII DOKLADU O NEJVYŠŠÍM DOSAŽENÉM
VZDĚLÁNÍ NEJPOZDĚJI do 10. 6. 2020 na E-MAIL: EVA_ALEXOVA@POCERNICE.CZ.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

PARK V LADECH SOUTĚŽÍ
O CENU ADAPTERRA AWARDS
Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá
inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny,
jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil
do další fáze. Rekordních 78 přihlášených projektů z celé
republiky nyní čeká na verdikt odborné poroty. O její přízeň
se utká hned dvaadvacet projektů z Prahy, mezi nimi i krajinný
park V Ladech v Horních Počernicích.
V městském prostředí autoři nejčastěji
sázejí na revitalizaci sídlišť a domů, zmírňování dopadů vln veder nebo netradiční
parkové úpravy. Rekordní počet dvaadvaceti přihlášek, které pomáhají zvládat
výkyvy počasí a klimatu v přehřáté
zástavbě, se sešel také od zástupců Prahy
a městských částí hlavního města. Právě
česká metropole je pro letošní rok novým
partnerem soutěže.
Mezi chytrými řešeními v hlavním
městě najdeme mimo jiné Dům v úžině, na přírodě blízká řešení vsadili také
autoři Obecního domu v Ďáblicích. Mezi
pražskými želízky v ohni je dále například
využití dešťovky v Poliklinice Prosek,
pasivní bytový dům Zelená Libuš, obnova
centra Královské obory ve Stromovce,
či náš park V Ladech v Horních Počernicích. Krajinný park V Ladech vznikl
na území mezi Biologickým rybníkem,
Xaverovským rybníkem a dálnicí D8
v Horních Počernicích. Během 3,5 roku
zde proběhla revitalizace obou rybníků,

Svépravického potoka, výstavba protihlukového valu a vznikly zde plochy zeleně,
cesty a byl umístěn mobiliář.
„Za zdařilou revitalizaci lesoparku V Ladech, díky níž vzniklo nádherné místo pro
odpočinek a procházky, jsme velmi rádi. Dříve téměř nepřístupný a nehostinný kout naší
městské části zůstával bez větší pozornosti,
dnes je hojně navštěvován během celého roku.
Nová výsadba stromů a citlivé zachování
stávající zeleně řadí toto místo na jedno
z nejhezčích míst v Horních Počernicích.
Těším se, jak příroda sama toto místo ještě
promění k obrazu svému,“ řekla nám radní
Jana Hájková.
Podobných inspirativních řešení se
v druhém ročníku Adapterra Awards
nakonec sešlo třikrát více než vloni,
celkem 78. Z nich vybere porota složená
z klimatologů, ekologů a dalších odborníků finalisty, kteří postoupí do letního
hlasování o cenu sympatie, a také vítěze
jednotlivých kategorií. Členové poroty
před vyhlášením některé projekty navíc

navštíví osobně. Vítězové si svá ocenění převezmou 4. listopadu na celostátní konferenci
věnované adaptačním opatřením v Praze.
Všechny kvalitní projekty pak získají
místo v inspirační databázi Adapterra
a v průvodci nejlepšími adaptačními
projekty letošního roku. Na vítěze čeká
i odborná zahraniční exkurze za příklady
adaptačních opatření a pro vítěze v kategorii Volná krajina také Cena Nestlé
ve výši sto tisíc korun.
David Kopecký,
Nadace Partnerství

STOJÍ VE VAŠÍ ULICI BEZPRIZORNĚ VRAK AUTOMOBILU?
ZABÍRÁ ZBYTEČNĚ PARKOVACÍ MÍSTO?
TOTO „SILNIČNÍ VOZIDLO“ JIŽ NENÍ DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁNO
A ANI NENÍ TECHNICKY ZPŮSOBILÉ K UŽÍVÁNÍ?
POŠLETE NÁM JEHO FOTOGRAFII VČETNĚ DETAILNÍHO SNÍMKU ZADNÍ
SPZ, KDE JSOU POTŘEBNÉ INFORMACE O TECHNICKÉ KONTROLE, POPIS
UMÍSTĚNÍ (ADRESU) A MY ZAJISTÍME PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI K JEHO
ODTAŽENÍ.
SVÉ PODNĚTY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: JAROSLAV_KOCI@POCERNICE.CZ.
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AKTUALITY

INFORMACE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)
PŘEÚČELOVÁNÍ DVOU MAGISTRÁTNÍCH DOTACÍ
1) Částku 994 909 Kč určenou na chodníky v ulicích Náchodská
a Otovická nebylo možné dočerpat, protože připravovaný úsek
rekonstrukce chodníku u ulice Otovická nebylo možno realizovat v rozsahu pravomocného stavebního povolení z důvodu
jeho kolize s plánovanou trasou cyklomagistrály (změna trasy
a konstrukce povrchu). Městská část proto požádala MHMP
o změnu účelu této ponechané dotace opět na rekonstrukci
chodníků, ale v ulici Chodovická. Jedná se o oboustranný
chodník v ulici Chodovická se zaústěním do ulice Náchodská. V případě schválení změny účelu použití dotace bude
na akci v letošním roce zpracována projektová dokumentace
pro projednání ve společném územním a stavebním řízení
a dokumentace realizační (pro výběr zhotovitele). Vzhledem
k tomu, že konstrukčně a technologicky se jedná o povrchy
ze zámkové dlažby, je reálné i provedení stavby ještě do konce
letošního roku.
2) S
 ohledem na to, že se dosud nepodařilo uzavřít kupní smlouvu na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 41/48 k pozemkům ve Chvalském lomu, požádala městská část o změnu
účelu dotace (ve výši 2 736 600 Kč) - nově na výkup pozemku
parc. č. 5/2 pro stavbu denního stacionáře pro seniory na pozemcích parc. č. 5/1 a 5/2 v Horních Počernicích. Městská
část má zpracovanou studii stacionáře a po výkupu chybějícího pozemku lze na základě této studie vypsat zadávací řízení
na vypracování projektové dokumentace pro společné územní
a stavební řízení.
ODPISOVÉ PLÁNY
Rada městské části schválila odpisové plány pro jednotlivé příspěvkové organizace – základní a mateřské školy, DDM, Chvalský zámek, Kulturní centrum Horní Počernice i Místní veřejnou
knihovnu Horní Počernice.
ODPOVĚDNOST ZASTUPITELŮ
Rada městské části schválila smlouvu o pojištění odpovědnosti
zastupitelů – v celkové hodnotě 10 972 Kč. Limit pojistného
plnění činí 5 000 000 Kč.
DARY NA ČINNOST KLUBU SENIORŮ A SVAZU
POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Rada městské části schválila dar na činnost Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Horní
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

Počernice ve výši 26 000 Kč, stejnou částkou podarovala Klub
seniorů Horní Počernice, z. s.
MAJETEK
PRODEJ POZEMKŮ SPRÁVĚ ŽELEZNIC
Rada městské části souhlasila s prodejem 5 pozemků Správě železnic, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši
4 673 124 Kč. A to z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby
,,Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, na kterou bylo dne 12. 12. 2016 vydáno Odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha
9, územní rozhodnutí. Městská část může prodejem pozemků
parc. č. 169/13, parc. č. 3892/3, parc. č. 3953/2, parc. č. 3987/3,
parc.č. 4066/2 a parc. č. 4489/9 získat do svého rozpočtu částku
4 673 124 Kč. Dle vyjádření Odboru hospodářské správy a investic se jedná o pozemky podél železniční trati, v jejím ochranném
pásmu, které nejsou pro MČ smysluplně využitelné. Konečné
slovo bude mít zastupitelstvo.
INVESTICE
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM
Rada městské části schválila dne 6. května výsledek výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření kapacity
DDM v hospodářském pavilonu objektu MŠ Ratibořická
č. p. 2299 Horní Počernice“. V případě uzavření smluvního
vztahu by nabídková cena (4 043 885,64 Kč včetně DPH) měla
být o více než 2 mil. Kč nižší, než objem finančních prostředků,
který měla městská část na tuto investici alokován.
LEGISLATIVA
ZÁSTUPCI VŠECH STRAN ZÍSKAJÍ PŘÍSTUP
NA JEDNÁNÍ RMČ
Rada na svém jednání dne 29. dubna schválila změnu jednacího řádu. Na každém jednání rady bude po schválení programu
pravidelně zařazen bod, v němž se povede obecná rozprava
k bodům, které budou na tomto jednání projednávány. Každá
z volebních stran má právo, aby se tohoto bodu účastnil jeden
její zástupce (případně jeho náhradník), jehož si předem určí.
Zástupcem volební strany musí být zastupitel – tato osoba
obdrží návrh programu jednání rady a obdržet může i důvodové
zprávy k jednotlivým tiskům. Zda důvodové zprávy obdrží, záleží
na předkladatelích příslušných materiálů.
Vilém Čáp,
1. místostarosta

AKTUALITY

CYKLOSTEZKA V OHROŽENÍ?
Vážení a milí spoluobčané,
v minulých dnech jsme se ze sociálních
sítí dozvěděli řadu znepokojujících zpráv
o údajném ohrožení cyklostezky vedoucí
do Klánovic. Například, že se rozhodnutím nové rady stane ze zelené cyklostezky
silnice pro nových téměř 20 000 obyvatel
Horních Počernic, nebo o existenci záměru řadových domů, které se budou dopravně napojovat na stávající cyklostezku.
Údajně je jedinou možností změna územního plánu, která přesune trasu komunikace
a stanoví kolem cyklostezky zeleň. Hrozí
opravdu zánik této cyklostezky?
Dle návrhového horizontu ve stávajícím
platném Územním plánu hl. m. Prahy je
tato plocha vymezena označením DU urbanisticky významné plochy a dopravní
spojení, veřejná prostranství…
Jedná se o plochu, která umožňuje vznik
především funkcí jako např: vybraná
náměstí, shromažďovací prostory, lávky
a další plochy plnící funkci veřejných prostranství. Tato podmínka nám dává značné výhody při projednávání budoucích
stavebních záměrů a jejich dopravních
napojení. Přesná trasa dotčené komunikace není známá, jelikož chybí podrobnější
územní studie. V minulosti vždy ale byla
snaha MČ o ochranu stávající cyklostezky. U všech stavebních záměrů (navzdory
požadavkům IPR Praha) MČ požadovala
dopravní napojení ze severu území.
Nelze naprosto srovnávat s rozdílnou
situací u budoucí komunikace pod sídlištěm Canaba, kde tato plocha je platným
územním plánem vymezena jako VPS
– veřejně prospěšná stavba, což podmiňuje vznik motoristické komunikace bez
ohledu na majetkoprávní vztahy. Tam se
jedná o předpoklad a závazný požadavek
platného územního plánu.
Zastupitelský klub za Šanci pro Počernice v minulém roce nepodpořil, v souladu s doporučením Komise výstavby
a územního rozvoje, podnět na pořízení
změny územního plánu - přeložení plochy
cyklostezky DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zeleně na místo
stávající plochy DU, který byl předložen
na ZMČ bývalým vedením.
Nově navrhovaná trasa vozidlové komunikace byla problematická z řady důvodů:
stabilizovat v území trasu komunikace, bez rozvahy nad budoucí zástavbou,
je nekoncepční. Zákonitě to negativně
ovlivní budoucí výstavbu a značně ji bude
limitovat. Navržená trasa kdesi podél pole
je nehospodárná, jelikož obsluhuje území
pouze z jedné strany. V důsledku je tedy
řešení neekonomické a neekologické,
jelikož zvyšuje podíl zastavěné plochy
na úkor ploch zeleně.

Nejproblematičtějším bodem je navržené
diagonální předělení/rozdělení plochy
VV - veřejné vybavení. Tato plocha je pro
městskou část nejcennější a měla by být
nejvíce chráněná. Takto významný zásah
do území, které má sloužit pro občanskou vybavenost (školu, školku), je opět
negativně limitující a neumožní v budoucnu urbanisticky nejvhodnější řešení.
Jakýkoliv návrh uspořádání tohoto území
se bude muset podřídit trase navržené
komunikace. Navíc je naprosto nevhodné, aby v prostoru mezi školou a školkou
vedla tranzitní komunikace.
Další nespornou nevýhodou navrhovaného řešení bylo i to, že i samotná
cyklostezka by se s vozidlovou komunikací křížila – vznikne tak potencionálně
nebezpečné místo, přičemž o nadchodu,
podchodu či lávce nelze v tomto místě,
s ohledem na prostorové podmínky a ekonomickou náročnost, ani uvažovat.
Na Odboru územního rozvoje MHMP
je tento podnět veden jako nekompletní,
jelikož chybí souhlasy všech vlastníků
dotčených pozemků, kterých by se změna
územního plánu týkala. Pokud nebudou
souhlasy vlastníků doplněny, nebude se
tímto podmětem magistrát vůbec zabývat.
V současné době je navíc pozastavené i schvalování předchozího podnětu
na změnu trasy této komunikace a je
požadována podkladová studie, která má
určit vhodnou trasu dopravního propojení.
Tyto informace může kdokoliv, kdo má
pochybnosti, velmi snadno ověřit na Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.
m. Prahy. Vzhledem k tomu, že v této
zastavitelné lokalitě je řada pozemků
v soukromém vlastnictví, hrozí v této oblasti v budoucnu nekoordinovaná výstavba
velkého rozsahu. Naším cílem je zkoordinovat možný budoucí rozvoj tohoto
území včetně jeho dopravní a technické
infrastruktury formou zadání závazné
územní studie ve spolupráci s MHMP.
Snaha bývalého vedení o změnu územního plánu v této lokalitě, která by spočívala
ve změně zastavitelných ploch na ornou
půdu, se ukázala jako naprosto nereálná,

jelikož byla podmíněna MHMP souhlasem všech vlastníků dotčených pozemků
s tou změnou.
Politický spor ohledně této záležitosti
spočívá v tom, že my jsme přesvědčeni,
že žádný soukromý vlastník zastavitelných
pozemků nevydá souhlas se změnou svých
zastavitelných pozemků na pozemky
nezastavitelné. Z tohoto důvodu navrhujeme toto území naopak zkoordinovat
zmíněnou územní studií, která také mimo
jiné určí i budoucí dopravní napojení
této lokality, charakter zástavby, výškovou úroveň, podíl občanské vybavenosti,
zeleně apod. Územní studie je dle našich
informací, které jsme důkladně ověřovali
u příslušných institucí jako je například Odbor územního rozvoje MHMP,
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Česká komora architektů, dále také
u pana náměstka primátora hl. m. Prahy
doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka pro oblast
územního rozvoje a územního plánu,
jediným možným a účinným nástrojem
pro regulaci a koordinaci výstavby, jelikož
je závazná a nevyžaduje souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Proto trváme
na svém stanovisku, že nemá cenu podávat
populistické, nekompletní a neodborné
podněty na změnu územního plánu, které,
s ohledem na to že jsou MHMP požadovány souhlasy všech vlastníků dotčených
pozemků, nemají reálnou šanci na úspěch.
Chceme naopak podniknout veškeré potřebné kroky, které povedou k ucelenému,
odbornému a komplexnímu řešení.
Naším cílem je a vždycky jednoznačně
bylo samostatnou cyklostezku vedoucí
do Klánovic zachovat a v minulosti jsme
proto podnikli veškeré potřebné kroky.
Proto podporujeme pořízení odborně
zpracované územní studie, která navrhne a stabilizuje dopravní napojení při
zohlednění všech relevantních požadavků
naší městské části, vč. vedení samostatné
cyklostezky vedoucí do Klánovic.
Přeji krásné jarní dny a především pevné
zdraví!
Jaroslav Kočí, radní
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Domácí výuka a pomoc podnikatelům
Poslední týdny jsou novou zkušeností pro
každého z nás. O většinu takových zkušeností navíc ani tak úplně nestojíme. Říci
před rokem rodičům školáků, že přijde
doba covidová a oni sami budou doma
vyučovat své děti s občasným „on-line“
pedagogickým dohledem, nevěřícně by
se usmívali. Dnes jde nejen v počernických rodinách o běžnou realitu. V mnoha
domácnostech pracovní videokonference
rodičů střídají školní konzultace dětí,
leckde dochází i k tahanicím o počítač
a všichni už toužebně vyhlížíme konec
nouzového stavu. Kromě všech díků,
které už v souvislosti s koronakrizí zazněly, chceme proto poděkovat za nasazení,
odhodlání a empatii pedagogům, rodičům, ale i školákům a studentům za to, že
Uvádíme na pravou míru I.
Fb Hop- „Ulici, kde bydlí zastupitel Hošek, zavřeme pro dopravu aneb ulevíme
sobě, přitížíme sousedovi!“
Teze, že Čáp a Hošek požadovali, „aby
MČ vybudovala zajížděcí sloupky, jaké
známe třeba z obytných zón v centru města. Vjezd by byl povolen pouze rezidentům,“ není pravdivá. Šlo o 1 z možných
řešení - žádali jsme radní, aby způsoby
řešení situace v dané lokalitě (vzniklé
porušováním stávajícího dopravního značení) prověřili odbornou studií. Když jsme
cca po roce neobdrželi žádnou odpověď,
nezbylo nám, než posbírat podpisy. Nová
rada vytvořila pracovní skupinu za účelem stanovení podmínek pro zpracování
ověřovací studie k řešení dopravní situace
v oblasti Chval. Skupina připraví zadání
Iluze v podání Ing. Čápa
Dovolíme si citovat z článku Ing. Čápa
z Hornopočernického zpravodaje 05/2020
větu:
„Tvrzení, že ,předání mostu městu bylo
dávno vyřešeno´ je iluzorní!“
V této větě jde o typickou ukázku
manipulace s jeho vlastní lží vloženou
do úst někomu jinému. Ing. Čáp zásadně překrucuje fakta a skutečnosti pro
svůj vlastní prospěch. A potom občan,
který podstatu problému nesleduje, je
prostě přesvědčen, že předání mostu
zařídil osobně Ing. Čáp. Větu, že předání mostu městu bylo dávno vyřešeno,
nikdo z bývalého vedení radnice nikdy
neřekl. Byly sděleny pouze informace
o převedení mostu Na Svěcence z obce
do majetku hl. m. Prahy, a to v souvislosti se schválením odejmutí ze správy

současnou nelehkou školní dobu s přehledem zvládají.
S problémy se potýkají i hornopočerničtí podnikatelé. Není snadné reagovat
na situaci, kdy je vaše provozovna řadu
týdnů uzavřená, ale přesto je třeba platit
nájem a další poplatky. Pro mnohé z nich
může být taková situace likvidační. Už
23. března, tedy v době, kdy jsme ještě
nevěděli, jak hluboké ekonomické dopady
bude krize mít, jsme s kolegy ze Společně
pro Počernice oslovili starostu Měšťana
s tím, aby se rada neprodleně na svém
jednání zabývala slevou na nájemném
obecních bytů a odpustila je těm, kteří
vinou krize nebudou dočasně schopni
nájemné uhradit. Znamená to především
matky samoživitelky a sociálně znevýhodněné občany. Po dobu šesti měsíců jsme
chtěli odpustit nájemné lékařům, kteří

většinově pracují v první linii a využívají
pro své praxe nebytové prostory ve správě MČ Praha 20. Doba ale ukázala, že
podporu potřebují i další podnikatelé.
Některé městské části nájemné lidem
ve svých nebytových prostorách odpouštějí, jiné dávají třeba symbolickou 1 Kč.
Samotné odsunutí platby problémy lidí
neřeší. Máte zavřenou provozovnu, nulový
zisk, jak vám pomůže odklad platby o tři
měsíce? Starosta Měšťan odpověděl, že
náš návrh musí uvážit. Doufejme, že se
tak stane ve prospěch našich občanů.

pro studii; z ní, předpokládám, vyjde několik variant řešení. Radní některé z nich
zvolí a podají žádost na OŽPD. Je možné
i to, že OŽPD nevyhoví a žádné z řešení
nedoporučí k realizaci. Je ale slušné se
na Chvaly, stejně jako na jiné lokality HP,
nevykašlat a o zlepšení dnešního stavu se
alespoň pokusit. Podsouvat lidem, že někde mají „extra vuřty“ proto, že zde bydlí
zastupitel, je zavádějící. Proto vyzývám
všechny obyvatele, které trápí doprava
u jejich nemovitosti, aby mi napsali.

tiž překrucuje fakta a skutečnosti pro svůj
vlastní prospěch. A potom občan, který
podstatu problému nesleduje, je prostě
přesvědčen, že předání mostu zařídil
osobně Ing. Čáp svou intervencí.“ Když
jsem byl úředníky MČ požádán, zda bych
mohl opětovně požádat TSK (MHMP se
TSK dotázal 10. 2.), aby zaslali na MHMP
své stanovisko (zda budou vyžadovat
fyzickou přejímku mostu Na Svěcence),
učinil jsem tak a TSK ho ještě ten den zaslalo. K. Polydorová se i tak snaží vzbudit
dojem, že jsem lhář a manipulátor, když
dotahuji zásadní majetkový krok.

Fb Sp. Pro Počernice „Iluze v podání Ing. Čápa“
„Tvrzení, že ,předání mostu městu bylo
dávno vyřešeno´ je iluzorní! V této větě
jde o typickou ukázku manipulace s jeho
vlastní lží, vloženou do úst někomu jinému. Na to je Ing. Čáp expert. Zásadně toMČ Praha 20, Zastupitelstvem hl. m.
Prahy dne 23. 1. 2020.
Odsvěření mostu, který do té doby
vlastnila MČ Praha 20, předcházel rok
vyjednávání s Magistrátem hl. m. Prahy
(radním pro dopravu Adamem Scheinherrem), TSK hl. m. Prahy s pomocí
starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Tato
jednání vedla Alena Štrobová a Milan
Herian a díky nim se také téměř po roce
podařilo most ze svěřené péče Horních
Počernic odejmout. Je třeba konstatovat,
že velké nadšení z převzetí mostu na TSK
opravdu nebylo.
Jsme velice rádi, že Ing. Čáp ve své
funkci skutečně pracuje. Je celkem neoddiskutovatelné a z právního hlediska
prokazatelné, že aktem schválení Zastupitelstva hl. m. Prahy odejmutí mostu ze
svěřené správy MČ Praha 20 byl učiněn
ten nejdůležitější krok k celému následnému procesu převzetí. Toto usnesení vedlo
ke změně vyhlášky č. 55/2000 Sb.,
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Zastupitelé Hnutí občanů Počernic
Alena Štrobová, Daria Češpivová, Alžběta
Cibochová, Zbyněk Mucha, Pavel Skalický,
Jiří Šebek a Miloš Vacek

Za Počernice JINAK
Vilém Čáp, 1. místostarosta

(Statut hl. m. Prahy). Ing. Čáp moc dobře
ví, že každá změna vyhlášky má i svoji
danou účinnost, která je u této změny
od 1. 3. 2020. Další fyzické administrativní úkony ze strany MČ Praha 20 a TSK
mohly tedy nastat až po účinnosti této
vyhlášky. Tyto úkony však nemohlo bývalé vedení již dokončit, protože Ing. Čáp
spěchal s kolegy na radnici. Nakonec,
proč by Ing. Čáp opět nemohl uvést voliče
v omyl a přihřát si polívčičku položením
třešinky na dort.
Společně pro Počernice
Karla Polydorová,
Milan Herian, Jiří Beneda
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Cyklostezka na Klánovice –
výročí 20 let se blíží!
Na kole jezdím rád, především po klidných cyklostezkách, kde neriskuji střet
s nějakým zběsilým motoristou. Takovou
cyklostezku máme na východním okraji
naší městské části. Je to vlastně start
do Klánovických lesů, odkud můžete
pokračovat do vsí jihovýchodně od Prahy.
Před pár dny jsem tudy jel a přišly mi
na mysl vzpomínky na slavnostní otevření tohoto, na tehdejší dobu, zázraku. Až
po chvíli jsem si uvědomil, že cyklostezka
na Klánovice byla uvedena do provozu až
v roce 2001. Slavit 20 let této stavby tedy
budeme moci až příští rok. Inu nevadí,
řekl jsem si a vzpomínal, jak se to tenkrát

všechno seběhlo. Věřte, stačilo několik
jednání, odvaha rozhodnout, domluva
se stavebním úřadem a rekonstrukce
bývalé polňačky na ohlášení mohla začít.
Nabídka opotřebených panelů, překrytí asfaltovým kobercem, přidělené dva
miliony od magistrátu a za pár týdnů
byla cyklostezka na světě. A 20. září 2001
jsme stezku otevírali. Pozvali jsme okolní
starosty, počernické i klánovické občany
a na kolech jsme vyrazili od Beranky.
Setkání se sousedy na konci stezky bylo
vřelé. Od té doby tudy projelo nespočet
cyklistů, běžců, turistů a dalších. Troufám si odhadnout jejich počet za téměř
dvacet let k jednomu milionu. A stezka
funguje dál. Jsem tomu rád, připomíná
mi to úspěšná léta rozvoje Horních Počer-

nic na přelomu tisíciletí. To jsme tenkrát
táhli za jeden provaz. A dnes ? I tato prospěšná komunikace, bohulibé dílo, je cílem nesmyslných dezinformací zastupitelské opozice o tom, kterak „nová“ koalice
brzy cyklostezku v rámci nových územích
podkladů zlikviduje. No představte si, vážení spoluobčané, sportovci, kdo z vás by
takové šílenosti uvěřil a kdo by ji i dopustil. A tak se nebojte, cyklostezka na Klánovice bude žít dál a já se budu společně
s vámi těšit, že to dvacetileté výročí příští
rok oslavíme. Těší se s vámi a pravdu vám
říká Ivan Liška, tehdejší iniciátor stezky
a stále dnešní zastupitel.
Za ODS a NHP
Ivan Liška

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI
KNIHOVNY,

knihovna je od 27. 4. 2020 v nouzovém
režimu opět otevřená.
Obnovení provozu bude probíhat postupně. První dva týdny – od 27. 4. 2020
do 11. 5. 2020 bude možné pouze vracet
výpůjčky a vyzvedávat rezervované tituly.
Vracení knih bude probíhat v komunitním centru v přízemí budovy knihovny,
kde si od vás knihovnice pouze převezme
knihy a předá vám rezervované. Rezervace
je možné provádět přes čtenářské konto
nebo telefonicky a vydány budou pouze
v případě, že má čtenář vráceny všechny
předchozí výpůjčky. Vzhledem k tomu,
že vrácené knihy musí být umístěny do karantény, vyčkejte vždy na výzvu k vyzvednutí, nechoďte do knihovny bezprostředně
po rezervaci a bez potvrzení dostupnosti.
Až do odvolání je rezervace knih zdarma.
Od 12. 5. 2020 bude umožněn přístup
do jednotlivých oddělení na max. 15
minut na každého čtenáře. Je nutné nadále
dodržovat přísnější hygienická nařízení –

vstup do knihovny bude možný výhradně
se zakrytým nosem a ústy a také v omezeném počtu 3 čtenářů na oddělení beletrie, a po 2 čtenářích v oddělení pro děti
a v oddělení naučné literatury. Protože se
vrácené knihy musí před zařazením umístit na několik dní do karantény, bude vracení knih probíhat v komunitním centru.
Do budovy knihovny bude vždy vpuštěno
max. 10 osob včetně dětí. I nadále je třeba
dodržovat rozestupy minimálně 2 metry
a u vstupu do knihovny provést dezinfekci
rukou. Až do odvolání není v knihovně
umožněn přístup na internet a kopírování.
Mimo provoz je také WC pro veřejnost.
Situace a vládní nařízení se mění prakticky
ze dne na den, proto je možné, že i režim
provozu knihovny bude postupně upravován. Děkujeme za pochopení a věříme,
že se jako naši čtenáři budete chovat zodpovědně a že společně tuto nepříjemnou
situaci zvládneme a brzy pro vás budeme
moci knihovnu otevřít v běžném režimu.
Děkujeme za pochopení.
Za knihovnu:
Božena Beňová

DOČASNÁ ZMĚNA
VÝPŮJČNÍCH HODIN
PRO VEŘEJNOST
od 12. 5. 2020
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ: 		
STŘEDA: 		
ČTVRTEK:
PÁTEK: 		

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

VÝPŮJČKY USKUTEČNĚNÉ
po 9. 3. 2020 JSOU AUTOMATICKY PRODLOUŽENY
do 24. 6. 2020.
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NOVÁ ZELEŇ
V NAŠICH ULICÍCH
Novou zeleň uvidíte v Ratibořickém parku, Nolčově parku a parku
u památníku, kde byly vysazeny různé druhy stromů - např. jedle,
javory, dub, jeřáb, líska turecká a keře - např. šeříky, ruje. V Prachovském háječku pak převážně břízy a jabloně. Na Pozorce trnovníky, lípa, borovice, dub, třešeň, líska (keřová). Další výsadba
probíhala i v ulicích, kde se dosazovaly lípy v rámci již stávajících
stromořadí – např. ulice Ve Žlíbku, Chvalkovická a Jeřická, v ulici
Náchodská byly vysázeny javory. Došlo i k úpravě záhonů a výsadby stromů u zdravotního střediska a před chvalským hřbitovem,
kde se vysazovaly keře - např. mochny, tavolníky, aronie, dřevité
pivoňky. Nové záhony najdete i v parku u památníku a v ulici
Třebešovská před DPS. Celkem se během jara vysadilo 60 stromů
a 344 keřů.
Rádi bychom vás požádali, abyste neničili novou ani stávající
zeleň a nenechávali své psy volně pobíhat v záhonech.
Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

I v letošním roce prováděla naše
městská část výsadbu stromů
i keřů, a to jak běžnou výsadbu,
tak i náhradní za pokácené stromy.

ODBORY

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
V sobotu 20. 6. 2020 se uskuteční mobilní
tříděný sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a potravinářských olejů. Při
mobilním sběru bude obsluha sběrných vozů
na uvedených stanovištích přijímat pouze níže
uvedené odpady. Stavební odpady, objemné
odpady a elektrozařízení není možné v rámci
svozu odevzdat.
ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:
1. ul. Ve Žlíbku
(roh Třebešovská - proti restauraci)

8.00 - 8.30 hod.

2. ul. Chodovická
(roh Běluňská)

8.40 - 9.10 hod.

3. ul. Božanovská
(stanice bus Svépravice - u kamenictví)

9.20 – 9.50 hod.

4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská

10.00 - 10.30 hod.

5. ul. Mezilesí
(parkoviště u prodejny Penny)

10.40 - 11.10 hod.

6. ul. Stoliňská
(Chvaly - proti bráně do ZŠ)

11.20 - 11.50 hod.

BLOKOVÉ
ČIŠTĚNÍ
KOMUNIKACÍ

SEZNAM ODEBÍRANÝCH ODPADŮ:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
V rámci mobilního sběru je možno odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností. Budou přijímány v uzavřených PET lahvích.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m.
Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce
dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle: 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní
svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit
na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.
Další mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských
olejů se uskuteční v úterý 29. 9. 2020. Celoročně je tento odpad
možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní
Počernice.
Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

V pátek 5. 6. 2020 od 8.00 hod. - do 14.00 hod.
bude prováděno blokové čištění sídliště I. Mezilesí a sídliště II.
Lhotská včetně přilehlých ulic - Libošovická, Běchorská.
V pátek 12. 6. 2020 od 8.00 hod. - do 14.00 hod.
bude prováděno blokové čištění sídliště III. Pavlišovská, U Jeslí,
Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská a Chodovická.
Všechny čištěné úseky budou označeny dopravními značkami.
Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací. Děkujeme.
Petr Báček, zástupce vedoucího OMH
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ODBORY

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY
LETNÍCH ODSTÁVEK
TEPELNÉ ENERGIE
NA PRAZE 20

LETNÍ ODSTÁVKY PROBĚHNOU
V UVEDENÉ ULICI, OBLASTI
NEBO JEJÍ ČÁSTI:
HORNÍ POČERNICE 10. – 17. 8.

V letních měsících proběhne řada důležitých revizí a oprav na teplárenských zařízeních Pražské teplárenské, které nelze
provádět za plného provozu, a které jsou
nevyhnutelné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.
Přesné termíny pro konkrétní odběrná
místa společnost rozesílá formou dopisu
na smluvní odběratele, tedy na vaše SVJ,

BD atp., kde naleznete přesné informace
o odstávkách ve vaší ulici. Přesné a denně
aktualizované informace o letních odstávkách pak hledejte na webu Pražské teplárenské www.ptas.cz. Společnost Pražská
teplárenská se omlouvá všem dotčeným
zákazníkům za dočasné snížení komfortu,
které je nezbytné pro údržbu a zkvalitňování horkovodní sítě v naší městské části.

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ VOK + BIO NA 1. POL. 2020
I. POL 2020 BIO VOK
MÍSTA

MÍSTO PŘISTAVENÍ

1. MÍSTO

PARKOVIŠTĚ U KŘIŽOVATKY

2. MÍSTO

3. MÍSTO

4. MÍSTO

KVĚTEN

ČERVEN

MEZILESÍ - BĚCHORSKÁ

VOK 3.5

VOK 7.6

ZA BENZINOVOU PUMPOU

BIO 17.5

RATIBOŘICKÁ
U ODBOČKY K DDM

VOK 3.5

VOK 7.6

A ZUŠ

BIO 17.5

KŘIŽOVATKY JEŘICKÁ

BIO 3.5

BIO 7.6

CHVALKOVICKÁ

VOK 17.5

VOK 21.6

KŘOVINOVO NÁM.

BIO 3.5

BIO 7.6

VOK 17.5

VOK 21.6

BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, trávu, odvoz vždy v neděli od 9.00 - 12.00 hodin (označeno žlutě)
VOK - kontejnery na objemný odpad, odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin (označeno zeleně)
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

Pozor, jedná se pouze o základní přehled,
v rámci městské části mohou probíhat
také individuální odstávky. O přesných
termínech Pražská teplárenská včas informuje své smluvní odběratele.
Více informací na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/
Twitter: @PTeplarenska

KOMPOSTÁRNA
JE OTEVŘENA

I v této nelehké době, kdy celý svět bojuje
s nebezpečným virem a je složitá situace
ve všech oblastech, je kompostárna již
od poloviny dubna v plném provozu.
V současné chvíli, tedy v měsíci květnu,
je otevřena v době od 8 do 12 hodin,
a to každou středu a sobotu. Pravidlem pro
vydání kompostu je, že se v množství
0,5 m3 vydává vždy na číslo popisné.
Jen pro vaši představu, od dubnového
znovuotevření kompostárny si přijelo každý
otevřený den pro kompost v průměru 4050 aut. Zájem je tedy z vaší strany obrovský,
a to nás všechny velice těší, neboť víme, že
naše práce a především práce lidí z Odboru
místního hospodářství, je tak smysluplná.
Tímto bych chtěla poděkovat zaměstnancům z Odboru místního hospodářství,
kteří se o kompostárnu starají a kompost
pro vás vyrábějí.
Eva Alexová, místostarostka

CÍRKEV

ČIŇ DOBRO,
DOKUD MŮŽEŠ
Zamyšlení nad dobou, o které nevíme, jaká bude.
Pravdivost biblického verše z knihy Kazatel:
„Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha
dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi
sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi
stane,” jsem poznal několikrát na vlastní
kůži. Naposledy z té odvrácené strany.
To bylo v létě r. 2018, v nemocnici, kde
jsem ležel s těžkým úrazem obou kotníků.
Byl jsem šestý den po operaci a všechno
mě bolelo. Nohy v sádře, postel z 80. let
minulého století. Ta postel se sice dala
polohovat, ale jen ručně s vyvinutím dost
velké síly a z pozice mimo ni. Takže to
musel provádět někdo z ošetřovatelské
čety. A ta byla plně vytížena. Moje přeležená páteř si říkala o polohování každých
15 minut. Bylo nemožné obtěžovat s tím
personál, který kmital kolem dalších
pacientů.
Vedle mě zahálela prázdná postel mladší
generace s elektrickým polohováním.
Díval jsem se na ni a po čase si s ní začal
povídat. Když jsme se seznámili, přešla
naše konverzace do důvěrnějšího tónu.
Postel mně vnukla myšlenku na výměnu.
A tak jsem se s jejím nápadem svěřil rehabilitační sestře. Prý dobrý nápad. A že to
řekne vrchní. Energická vrchní druhý den
dělala jakoby nic. A opravdu nic. Rehabilitační jí nic neřekla. A tak se souhlasem
samotné postele jsem se vrchní sestry
zeptal já sám. Odpověď byla jasná:
„Nemožné a zbytečné, práce navíc.” Zkusil
jsem to další den ještě jednou. Výsledek

stejný. Vrchní jako řemen… A tak jsem
zbylé čtyři dny lítostivě hleděl na prázdnou polohovací postel a ona se smutně
dívala na mě.
Když po víkendu nastal den mého propuštění, děkoval jsem personálu za jejich
péči různými dárky, např. značkovou
kávou a čokoládou. Nevěděl jsem, jaký
je detailní obsah prezentů, které pro ně
moji nejbližší přinesli. Modlil jsem se
k Bohu s otázkou, kterým zdravotním
sestrám mám dárkem poděkovat nejvíc.
Hlas: „Nejdražší dárek dej vrchní sestře,”
jsem zpočátku zamítl. Ale hlas se vracel.
Ptal jsem se Boha, za co bych jí měl být
vděčný. Odpověď přišla jak z románu Pollyanna: „Naučila tě trpělivosti, vděčnosti
a pokoře.” A tak jsem jí kávu s poděkováním předal. Divila se. Cholericky
se zeptala: „Proč mně? Když jsem vám
nevyměnila postel.” Řekl jsem, že mě to
naučilo vyjít s tím, co mám a nezávidět to,
co mít nemohu.
Druhý den mě vrchní nasupeně propouštěla z nemocnice se slovy: „Tak jste se
mi pane Mošner pomstil za tu postel. Celou noční směnu jsem se dívala na značkovou kávu od vás a neměla ji na čem
umlít. Voněla mně pod nos a já na ni měla
takovou chuť!” Nevěděl jsem, že káva není
mletá, ani to, že v sesterně nemají kávovar
na zrnkovou kávu. Dušoval jsem se, že to
z mé strany nebyla schválnost. Myslím, že
mi neuvěřila.

A tak člověk někdy sklízí, co zaseje,
a na vlastní kůži pocítí to, co udělal druhým. Ale většinou s námi Bůh „nenakládá
podle našich hříchů a neodplácí nám dle
našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je
nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí zarmoutit.” Ž 103:10-11
Biblická kniha Kazatel komentuje
využití vhodného času pro tu, či onu věc
a vychází z přesvědčení, že každá příležitost jednou pomine a každý čas k její
realizaci jednou skončí.
„Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit
i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas
objímání zanechat; je čas hledat i čas
ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je
čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas
mluvit.“ Kaz 3:4-7
Johann Wolfgang Goethe řekl: „Čas
nenechte jen tak projít, je odměřen.”
Etapy života jsou obdobím, ve kterém lze
realizovat jen určitou část plánů. Takovou,
která v jiném životním úseku uskutečnit
nelze. Problém je ale v tom, že žádný
člověk není schopen z běhu času vystoupit
a rozpoznat ten správný úsek ke konání té
či oné věci. Proto moudrá kniha Kazatel
doporučuje konat vždy víc, než se musí,
a zajistil se tím na dobu, kterou nikdo
nedokáže předvídat. Paradoxně však neradí hrnout zásoby směrem k sobě, jak by
dvounozí „křečci“ s velkou hlavou čekali,
ale směrem od sebe. Básnickou metaforou
radí: „Pouštět svůj chléb po vodě a rozdávat svůj díl,” dokud jej člověk má. Neví
totiž, co přijde v čase budoucím.
Pavel Mošner,
kazatel sboru v areálu
Církve bratrské ve Chvalech
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PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání
občánků pro děti cca 10 měsíců staré,
zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu
dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho roku věku.
Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené
v období

případech není totožné s příjmením
dítěte a pozvánku by nebylo možné
doručit. Vítáme děti pouze z Městské
části Praha 20. Vítání občánků není
povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni
Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi
857, II. patro.

1. 3. 2020 – 30. 4. 2020 do 30. 9. 2020.

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

Další termíny budou následovat.

Přihlášku na Vítání občánků naleznete
na www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo při osobním
vyzvednutí na Odboru živnostenském
a občanskosprávních agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat
také příjmení matky, protože v mnoha
DNE 12. 5. 2020 UPLYNUL
SMUTNÝ ROK, KDY ZEMŘEL
PAN VÁCLAV VOJTĚCH.
ZA TICHOU VZPOMÍNKU
DĚKUJE RODINA.

BLAHOPŘEJEME:
Balíková
Barcal
Bažant
Bienová
Bohuslav
Boudová
Bryksová
Burešová
Čech
Čechová

Blanka
Pavel
Bohumír
Anna
Jiří
Božena
Kamila
Milada
Eduard
Soňa

Filip
Flídr
Havel
Hladík
Hlavatý
Hrabiec
Hrabiecová
Hurta
Jandusová
Kalinová
Kaválková
Kesslerová
Kohoutová
Kosková
Kovařík
Krátký
Kubísková
Kudrličková
Kulhánková
Kulhavá
Kulhavý
Lampír
Mudrová
Navrátilová
Němec
Nevřalová
Nováková
Pařízková
Pešová

zdravíme vás všechny srdečně a přejeme vám všem pevné zdraví a optimistickou mysl. Stýská se nám po vás,
chybí nám vaše úsměvy, popovídání,
i naše vycházky, výlety, pravidelná
středeční setkávání v Klubovně a vůbec
všechny naše společné aktivity. Mnozí
z vás se nám ozývají, a tak víme, že i vy
to tak cítíte.
Je o nás seniory zatím dobře postaráno, jednak ze strany našich rodin, ale
také díky pracovníkům naší radnice
a celé řady dobrovolníků. Pomoc nám
nabídli dokonce i naši přátelé z Národního muzea!
Moc si toho vážíme a všem patří náš
velký dík.

UPLYNULO PĚT LET, KDY NÁS
OPUSTILA NAŠE MAMINKA,
BABIČKA A MANŽELKA PANÍ JITKA
NOVOTNÁ. KDO JSTE MAMINKU
ZNAL, VZPOMEŇTE S NÁMI.
DCERA PETRA S RODINOU.

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

NAŠI MILÍ SENIOŘI, PŘÁTELÉ,

Petr
Zdeněk
Zdeněk
Jiří
František
Radomír
Marie
Josef
Olga
Věra
Libuše
Anna
Růžena
Jarmila
František
Jan
Jitka
Jiřina
Marie
Milada
Jaroslav
Antonín
Eva
Klára
Stanislav
Olga
Libuše
Vlasta
Dagmar
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Plechingerová
Plchová
Pokorná
Rudolfová
Sladká
Sladký
Smlsalová
Soukup
Stiborová
Suchý
Svoboda
Sýkorová
Šejvl
Šťastná
Toušková
Tvrdíková
Veselá
Volf
Votava
Wágnerová
Warausová
Wolfová
Záruba
Žáček

Blanka
Milada
Zdeňka
Anna
Libuše
Václav
Jaroslava
Jaromír
Vlasta
Miroslav
Petr
Libuše
Ladislav
Alena
Marta
Jiřina
Jarmila
Karel
Antonín
Jiřina
Eva
Pavla
Jan
Leo

Milan Hejkrlík,
vedoucí Odboru živnostenského
a občanskosprávních agend

Naše nedobrovolné odloučení může
trvat ještě dlouho, a tak si přejeme,
aby i ta pomoc a pochopení všech
vydržely. Zlý virus snad ještě nezasáhl
do našich řad, a tak se opatrujte a dodržujme všechna doporučená zdravotní
opatření.
Nic nám neuteče, všechno bude zase
dobré. Dávejte na sebe pozor a užívejte
si plnými doušky nejkrásnější roční
období.
Za Klub seniorů Horní Počernice se
na vás těší
za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

DNE 21. 5. 2020 OSLAVIL
PAN LUBOMÍR PAULÍK
KRÁSNÉ 90. NAROZENINY.
GRATULUJEME!

manželka a dcery s rodinou

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

OSLAVA 100 LET
Dne 4. 5. 2020 oslavila paní Květuše Konrádová 100 let.
rech. Pan Konrád zemřel v roce 2013 v 93
letech. Paní Konrádová ale sama nezůstala, pečuje o ní dcera s manželem
a 2 vnoučata, 5 pravnoučat a 1 prapravnouče ji navštěvují.
Za Městskou část Praha 20 popřál paní
Konrádové všechno nejlepší pan starosta
Mgr. Petr Měšťan.

DNE 12. 6. 2020 UPLYNE JEDEN
ROK OD ÚMRTÍ PANÍ UČITELKY
MGR. MIROSLAVY KALINOVÉ.
DĚKUJEME TĚM, CO JI ZNALI,
ZA TICHOU VZPOMÍNKU.
SYN S RODINOU A PŘÁTELÉ.

Martina
Procházková,
matrikářka

SE ZÁRMUTKEM V SRDCI OZNAMUJEME,
ŽE 10. 5. 2020 ODEŠEL NÁŠ MILOVANÝ
MANŽEL, TATÍNEK, BRATR, ŠVAGR A DĚDEČEK MIROSLAV ŠMÍDL.
DĚKUJEME ZA SPOLEČNOU VZPOMÍNKU.
RODINA ŠMÍDLOVA

Lékárna

Připravte se na léto!

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Diterpex
30 tobolek

413 Kč
Diterpex Rapid přispívá ke
kontrole tělesné hmotnosti,
metabolismu lipidů (tuků) a
potlačení chuti k jídlu. Vhodný
pro osoby s BMI 25 a vyšší.

40 %
sleva

na sluneční dioptrické brýle*

*akce platí na všech našich pobočkách a do vyprodání zásob.

kontakt
281 865 665
Lipí 2556/3, 193 00 Praha 9
info@ocnioptikahp.cz
www.oohp.cz

Vitamín D3
80 kapslí

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

Dermikelp
Zklidňující krém 50g

318 Kč
Dermikelp zklidňující krém uklidňuje
podrážděnou, zarudlou pokožku.
Pomáhá při atopickém ekzému, alergické
reakci, nebo svědící vyrážky. Neobsahuje
parabeny, barviva ani parfémy.

Arnidol
spray

95 Kč
Přípravek k urychlení regenerace
pohybového aparátu po úrazech
a při únavě nebo námaze svalů a
kloubů. (Pro osoby starší 15 let.)

*ceny platí do vyprodání zásob

Narodila se v malebné vesničce Kbel,
v okrese Plzeň-jih. Po absolvování
Obchodní školy se v roce 1940 vdala,
z manželství se narodily 2 děti. Po válce
se rodina přestěhovala do Ústí n. Labem, kde paní Konrádová pracovala jako
úřednice. V r. 1952 manžel zemřel, tak
na výchovu dětí a zajištění rodiny zůstala
sama. Po několika letech se seznámila
s p. Václavem Konrádem, který jí byl
oporou a dětem prima tátou. V roce 1965
se vzali. Když byli oba manželé v důchodu, přestěhovali se v r. 1983 do Horních
Počernic, aby byli blízko dcery a měli její
oporu. Oba si zde velmi dobře zvykli.
Ještě jako důchodci pracovali v Biofakto-

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz
725 537 096
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VILÉM ČÁP:
FUNKCE MÍSTOSTAROSTY
NENÍ TRVALÁ ANI DĚDIČNÁ,
NAŠTĚSTÍ!
Poprvé se stal zastupitelem v roce 2010. Post obhájil ve volbách v roce 2014
a opětovně v roce 2018 - díky preferenčním hlasům „přeskákal“ z nevolitelného
místa kandidátky sdružení nezávislých kandidátů Počernice JINAK dva své kolegy a v hornopočernickém zastupitelstvu usedl opět. Od listopadu 2018 je předsedou Návrhového výboru ZMČ Praha 20, v roce 2019 vedl Komisi majetku RMČ
Praha 20, v pondělí 24. února 2020 byl zvolen 1. místostarostou městské části.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

ROZHOVOR

Ing. VILÉM ČÁP
*1990
Vzdělání: 
NF VŠE – Ing. v oboru Veřejná
správa; Bc. v oboru Národní hospodářství
Zaměstnání: 
ekonom v Odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, 1. místostarosta Prahy 20

Po 8 letech a 3 měsících se vracíte do rady
městské části – nyní na pozici 1. místostarosty. Co budete, dle názvu vaší volební
strany, dělat „jinak“?
Úlohu prvního místostarosty vnímám
ve vykonávání svých svěřených gescí a zároveň v „krytí zad“ starostovi – snad se obou
úloh důstojně zhostím. Chci, aby mezi všemi
zastupiteli, napříč koalicí i opozicí, probíhal
živý dialog a spolupráce. První vlaštovkou je,
že na jednání rady budou od 1. června zváni
zástupci všech volebních stran zastoupených
v zastupitelstvu – tedy i ti, kteří dnes v radě
své zástupce nemají. Mám upřímnou radost
z toho, že se tahle změna povedla prosadit.
Trvalo to jen 30 let…
Jsou zástupci opozičních zastupitelů zváni
na jednání rad i v jiných pražských městských částech? Proč jste se pro tento krok
rozhodli?
Nevím o tom, že by podobná praxe existovala i v jiných městských částech, třeba se ale

mýlím, což by mě jen těšilo. V opoziční lavici
jsem strávil 7 let a dobře vím, jak těžce se
v ní pracuje, když není vůle vedení vytvářet
prostor pro důstojný dialog. Moje stávající
pozice, funkce místostarosty, není trvalá
ani dědičná, naštěstí! A proto je dobré mít
neustále na paměti, že do opozice se můžete
velmi rychle vrátit – myslím, že právě tato
optika rozhodla o tom, že byl můj návrh
schválen.
Zastupitelstvo vám svěřilo hned několik
gescí – finance (rozpočet, dotace a granty),
legislativu, majetek, kulturu a HPZ. Můžete stručně nastínit vaše priority v těchto
oblastech?
Začnu odzadu – do Zpravodaje bych rád
vrátil možnost všech zastupitelů publikovat
své příspěvky, a to v původním rozsahu,
cenzurní prvky dnešního statutu nepovažuji
za žádoucí. Práci redakční rady chci z poradního orgánu rady přesunout na poradní
orgán zastupitelstva, kam by měl každý
zastupitel přístup. Do práce redaktora ani
redakční rady nebudu v žádném případě zasahovat, pokud to nebude ze zákonných důvodů
nutné. Další oblastí, na níž se chci zaměřit,
je ekonomika vydávání, přípravy a distribuce
HPZ.
V kultuře chci podporovat naše příspěvkové organizace – divadlo, knihovnu i zámek
a pravidelně se setkávat s jejich řediteli, dále
pokračovat v tradičních kulturních akcích
a připravit i akce nové. Rád bych do Horních
Počernic pozval i ministra kultury, například
na zahájení výstavy nebo při jiné významné
kulturní příležitosti. Důležité je i pokračování v grantové podpoře divadelních souborů
a dalších neziskových organizací. Pokud to jen
trochu půjde, rád bych do kulturní oblasti přivedl více peněz z magistrátu i ústřední úrovně.
Legislativní oblast se týká soudních sporů
a insolvenčních řízení, přípravy vyjádření
k návrhům vyhlášek a nařízení orgánů hl. m.
Prahy nebo mj. zajištění vhodného běhu procesů, které na úřadě a v orgánech samosprávy
probíhají. Nejsem právník, ale domnívám
se, že řešení problémových záležitostí soudní
cestou by mělo být vždy až tou poslední
možností. Hájení zájmů městské části je
samozřejmě prvořadé. Za neméně důležité
považuji, aby úřad disponoval dostatečným
počtem kompetentních právníků.
V majetkové oblasti považuji za důležité
ctít princip „řádného hospodáře“. Chci se
zasadit o další rozvoj bytového fondu městské
části, a to i s využitím prostředků hl. m.
Prahy a státu. V žádném případě nepodporuji privatizaci stávajících bytů – jsou mj.
významným zdrojem příjmů městské části
a cennou možností, jak pomáhat lidem, kteří
se ocitnou v nelehké životní situaci. Za samozřejmé považuji solidní jednání s nájemci
v našich nebytových prostorách a nájemníky
v našich bytech. Důležitou kapitolou této
agendy jsou rovněž jednání s významnými
pozemkovými vlastníky v našem katastrálním
území, problematika sběrného dvora a další.

Vyrovnané hospodaření má smysl vždy,
jedinou výjimkou mohou být situace, kdy
investujete do majetku, z nějž očekáváte
budoucí výnosy. Ve finanční oblasti chci navázat trvalé a pevné partnerství s finančním
výborem a připravované kroky s ním konzultovat, obdobně chci postupovat i u poradních
orgánů u výše uvedených gescí, jedině tak
má jejich existence skutečný smysl. Prakticky nikdy nekončící prací je snaha získávat
do rozpočtu nové, neočekávané finanční
prostředky. V oblasti dotací a grantů bych
chtěl hlavní procesy soustředit „pod jednu
střechu“ a vytvořit přívětivější prostředí pro
žadatele o individuální dotace, stejně tak tzv.
„dotační kartu“ každé jedné podané žádosti,
z níž bude jasné, kdo vyhodnotil a odpovídá
za správnost a dodržování dotačních zásad
a zda podaná žádost splňuje všechny předepsané požadavky.
Jak hodnotíte práci opozičních zastupitelů?
Práce v opozici není jednoduchá – ne
každý má náturu na to přijít večer z práce,
otevřít počítač a pustit se do studia podkladů pro jednání zastupitelstva, zajít ve svém
volném čase na komisi nebo výbor, anebo
připravit a přednášet na zastupitelstvu vlastní
návrhy a interpelace. Vážím si každého, kdo
to dělá a dokáže u toho oddělit fakta od emocí, sám vím, že to mnohdy není jednoduché.
Navíc, vždy je snazší i rychlejší, než navštívit
konkrétního radního a dohledat všechny
potřebné informace, prezentovat problém
z jednoho úhlu pohledu na sociálních sítích
a zároveň hned lidi „černobíle“ rozdělovat
na „klaďáky“ a „záporáky“. Daleko těžší je
navázat dialog i s těmi lidmi, o nichž víte,
že vás z různých důvodů nemají rádi. O to
bych se, jako zastupitel s letitou opoziční
zkušeností, chtěl pokusit. Svých opozičních
kolegů si vážím a chci napomoci tomu, aby
měli takové podmínky pro práci ve prospěch
Horních Počernic, aby se do ní rádi hojně
a pravidelně zapojovali. Pak budou Počernice
opravdu JINAK!
V politice se pohybujete od útlého věku.
Co vás naučila?
Učí mě stále, každý den, koneckonců
stejně jako život mimo ni. Každý člověk vás
něčím obohatí. Naučila mne mnohé, nevím,
zda to jde stručně shrnout. Vybavuje se mi
ale jeden postřeh. Pokud je důvodem, proč
děláte politiku, vaše vlastní lenost, lenost
chodit každý den do práce, a k prosazování
svých cílů využíváte šíření nenávisti a strachu, nikdy nemůžete zvítězit, alespoň ne
v dlouhodobém časovém horizontu.
V roce 2010 jste byl zvolen do zastupitelstva
za ČSSD, na kandidátce bylo uvedeno,
že jste jejím členem. Platí to i dosud?
Ano, platí, členem ČSSD jsem stále,
a to od roku 2008.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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DIVADLO

UVEDEME
V DIVADLE HORNÍ
POČERNICE

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE

úterý 2. června v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie / ČR / 15 / 107 min.

která nabídne šanci aspoň na jeden den
oživit milovaného tátu. Čeká nás zběsilá
jízda světem elfů, jednorožců a dalších
magických tvorů.
Vstupné: 100 Kč
úterý 9. června v 19.30 hod.
PROBLÉMISSKY
komedie, drama / Británie, Francie /
12 / 106 min. / titulky

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

Vážení diváci,
vzhledem k postupnému rozvolňování
vládních omezení předpokládáme, že
v červnu budeme moci začít, za dodržení
předepsaných podmínek, hrát v kamenném divadle i v Přírodním divadle Dády
Stoklasy. Do Divadla Horní Počernice
si budete moci zajít na filmové projekce,
do přírodního divadla na představení
našich ochotnických souborů. Můžeme
vám slíbit, že uděláme vše pro to, aby se
všechny naplánované pořady uskutečnily,
přesto prosím sledujte webové stránky
divadla, kde vám budeme poskytovat nejaktuálnější informace o programu obou
našich scén.
Současná situace není pro nikoho
snadná, a tak mám velkou radost, že se
většina z vás rozhodla nevracet vstupenky
na přesunutá představení, ale ponechat
si je na nové podzimní termíny. Věřte,
že pro znovuobnovení provozu divadla je
to opravdu velmi důležité. Chtěla bych
také poděkovat všem divákům, kteří nás
podpořili zakoupením virtuální vstupenky
na Představení o ničem v rámci festivalu
NIC 2020. Moc si toho vážíme!
Těším se brzy na viděnou.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

Natálie a a Simona jsou kamarádky, jedna
svobodná, druhá čerstvě rozvedená. Osud
jim přivede do cesty nové známosti. Jeden
je posmutnělý otec malé dcery s ostražitou
tchyní, jemuž před dvěma lety zemřela
žena. Druhý je bohémský umělec.
Romantická komedie podle úspěšného
bestselleru Evity Urbaníkové.
Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 4. června v 19.30 hod.
ZAPOMENUTÝ PRINC
komedie / Fr / P / 103 min. / titulky

Hrají: V hlavní roli Omar Sy - hvězda
filmů Nedotknutelní a I dva jsou rodina.
Všechno v životě oddaného otce samoživitele se točí kolem jeho milované
sedmileté dcerky. O pět let později se ze
Sofie pomalu stává puberťačka a táta musí
vymyslet, jak v životě své dcery zůstat
důležitou postavou.
Vstupné: 100 Kč
neděle 7. června v 17.00 hod.
FRČÍME
rodinný / USA / P / 103 min.
Ian, nesmělý otloukánek, kterého
neustále ztrapňuje
jeho starší a buranský
bratr Barley a vychovává ovdovělá, ale
správňácká matka,
dostane k narozeninám nevšední dárek.
Kouzelnickou hůl,

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

V sedmdesátých letech byla soutěž Miss
World nejsledovanější televizní show světa
s více než 100 miliony diváků. Ročník
1970 byl doslova divokou jízdou a stal se
celosvětovou senzací.
Keira Knigtley v retro komediálním
dramatu oceňované britské režisérky
a držitelky filmové ceny BAFTA Philippy
Lowthorpe.
Vstupné: 110 Kč
čtvrtek 11. června v 19.30 hod.
AFRIKOU NA PIONÝRU
dokument / Slovensko / 12 / 104 min.

Marek Slobodník, který se podílel
na vzniku dnes již kultovních filmů
o slavných žlutých trabantech, vyráží
s partou přátel tentokrát napříč africkým
kontinentem na slavných a také velmi
letitých motorkách značky Jawa Pionýr. Na jednom z nejméně pohodlných
dopravních prostředků strávili pět měsíců
a ujeli přes 15 000 kilometrů ze střední
Evropy do nejjižnějšího cípu Afriky.
Vstupné: 100 Kč

DIVADLO

neděle 14. června v 16.00 hod.
*WEST SIDE STORY
DS Kejklíři Leonardo
Režie: Doris Foffová
Představení členů divadelního spolku
Kejklíři na motivy divadelní hry Arthura
Laurentse.
Vstupné: 170, 150, 120 Kč
čtvrtek 18. června v 19.30 hod.
BOURÁK
komedie / ČR / 12

Scénář: Petr Jarchovský
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Ivan Trojan, Kristýna Boková, Jiří
Macháček, Kateřina Winterová, Petra Nesvačilová, Kryštof Hádek, Jaromír Dulava
a další
Z námětu na sociální drama vznikla
ulítlá černá komedie o dospělé dceři,
která se rozhodne zachránit manželství
svých nedospělých rodičů dřív, než půjde
celá rodina ke dnu. Příběh se odehrává
ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny
fabriky a místo nich se vyrojily nonstop
herny, kasina a šlapky. V jednom z těch
nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje
i Kamila, osmnáctka, která už má života
ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby.
A ještě víc ji štve vlastní rodina.
Vstupné: 130 Kč
neděle 21. června v 17.00 hod.
LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaný, dětský / USA / P / 90 min.

Je tu opět Norm, který má rád zábavu, pohodu, kámoše, nechybí mu odvaha a dobré
srdce. Shodou náhod se do jeho nepovolaných tlap dostane vzácná památka, kterou se
rozhodne vrátit na místo, kde byla ukradena.
Dobrodružná cesta ho zavede až do vzdálené
džungle, kde po jeho návštěvě nebude nic
jako dřív. Vstupné: 120 Kč

pondělí 22. června v 19.30 hod.
BOURÁK
komedie / ČR / 12
Scénář: Petr Jarchovský
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Ivan Trojan, Kristýna Boková, Jiří
Macháček, Kateřina Winterová, Petra Nesvačilová, Kryštof Hádek, Jaromír Dulava
a další
Z námětu na sociální drama vznikla
ulítlá černá komedie o dospělé dceři,
která se rozhodne zachránit manželství
svých nedospělých rodičů dřív, než půjde
celá rodina ke dnu. Příběh se odehrává
ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny
fabriky a místo nich se vyrojily nonstop
herny, kasina a šlapky. V jednom z těch
nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje
i Kamila, osmnáctka, která už má života
ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby.
A ještě víc ji štve vlastní rodina.
Vstupné: 130 Kč
úterý 23. června v 19.30 hod.
středa 24. června v 19.30 hod.
V SÍTI
dokument / ČR / 15

čtvrtek 25. června v 19.30 hod.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
dokument / ČR / 12
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
Speciální verze filmu V SÍTI vhodná pro
diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři
dospělé herečky, které vypadají na 12
let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v on-line
světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu
našli a napsali jim. Drtivá většina těchto
mužů požaduje sex přes webkameru nebo
posílá erotické fotografie a videa. Herečky
dokonce zažívají vyhrožování a vydírání.
Nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické
rady, návody a komentáře hereček, které
si zkušeností se sexuálním obtěžováním
na internetu samy prošly.
Vstupné: 100 Kč
Přístupnost filmů je značena následovně:
P – přístupný,
12 – do 12 let nevhodný,
15 – do 15 let nevhodný,
18 - do 18 let nevhodný.
Pokud není uvedeno jinak,
je film promítán v českém znění.
Pořady označené * jsou pronájmy.

Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2 458
potenciálních sexuálních predátorů.
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Tři dospělé herečky s dětskými rysy se
vydávají na sociální sítě, aby v přímém
přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Ve věrných kopiích
dětských pokojů chatují a skypují s muži,
kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje
sex přes webkameru, posílá fotky svých
penisů a odkazy na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání. Dokumentární
film Barbory Chalupové a Víta Klusáka
vypráví strhující drama tří hrdinek alias
„dvanáctiletých dívek“, pro které se účast
na experimentu, od castingu až po osobní
schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností.
Predátorské taktiky se postupně obracejí
proti svým strůjcům: z lovců se stávají
lovení.
Vstupné: 100 Kč

JAZYKOVÁ ŠKOLA
SENSO UNICO
SPECIALISTA NA ROMÁNSKÉ JAZYKY

OTEVÍRÁ OD ČERVNA
NOVÉ JAZYKOVÉ KURZY
V KS DOMEČEK

ANGLIČTINA,
ITALŠTINA,
ŠPANĚLŠTINA,
RUŠTINA
PŘIHLÁŠKY NA
WWW.SENSOUNICO.CZ
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DIVADLO

VÝSTAVY VE FOYER
DIVADLA HORNÍ
POČERNICE
od 11. května do 12. června
PRŮNIKY
Společná výstava grafik a obrazů akademického malíře a grafika Karla Aubrechta
a plastik Marka Dobeše.
Výstava je přístupná každý všední den
od 10.00 do 16.00 hod.
Vstup je volný.

Evy Čechové. Hráči: Veronika a Jaromír Tůmovi, Karolína a Mája Klímovy, Šárka a Šimon Pokorní, Zdenička
a Mirek Staňkovi, Bára Zálohová, Dita
Fryšová, Šárka Huďová, Radka Železná, Jitka Kulhavá a Zuzka Kovačovská.
Hudba: Šárka Píďa Pokorná (housle),
Radek Kubita (klavír), ústřední impropíseň: Tomáš Jacko

středa 17. června v 18.00 hod.
TŘICET TVÁŘÍ SVĚTLA

Zahájení výstavy fotografií Petra Vápeníka. Srdečně vás zveme na vernisáž
a setkání s autorem. Vstup je volný.
Výstava bude přístupná ve všední dny
od 10.00 do 16.00 hod. a vždy hodinu
před začátkem každého představení.

UVEDEME
V PŘÍRODNÍM
DIVADLE DÁDY
STOKLASY

sobota 13. června v 17.00 hod.
neděle 14. června v 17.00 hod.
Eva Bartoňová
DS Právě začínáme
ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ
Režie: Eva Bartoňová, Roman Chlup
Hrají: Roman Chlup, Eva Bartoňová,
Eliška Králová, Nikola Sýkorová, Lukáš
Kumst, David Urban, Viktor Jablonský,
Majda Moudrá, Markéta Vaněčková
Veselý příběh o nespokojeném uhlíři a jeho
smlouvě se lstivou čerticí. Než přijde uhlíř
Řehoř na to, že milý úsměv může být víc,
než sedm splněných přání, málem propadne
peklu. Láska a přátelství nakonec překonají
všechny čertovské nástrahy. Uhlíř nejenže
zmoudří, ale navíc zachrání své přátele.
Vtipná pohádka je plná kouzel, čarovných
proměn a hezkých písniček.
pátek 19. června ve 21.00 hod.
sobota 20. června ve 21.00 hod.
neděle 21. června ve 21.00 hod.
K. H. Mácha, L. Stýblo
DS Zeptejte se kocoura
MÁJ

Vstupenky jsou v prodeji na místě před
začátkem představeni.
pátek 12. června ve 21.00 hod.
M.I.Š. - MALÁ IMPRO ŠOU
Divadelní improvizace na divácká
témata inspirovaná divadelními sporty.
Přijďte podpořit Klimpr, improvizační
tým z Horních Počernic pod vedením

Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Stanislav Spitzer, Michal Král,
Jaroslav Spitzer, Daniela Procházková,
Alžběta Holcová, Anežka Moudrá, Václav
Procházka, Kamil Blažek, Jan Hohenberger, Petr Beneš

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

„Byl pozdní večer, první máj…“ Notoricky
známé verše, při kterých nejedna romantická duše jihne. Jak tomu ale bylo v době,
kdy K. H. Mácha svůj Máj napsal? Byla
tato báseň přijímána se stejným nadšením, s jakým ji čteme dnes? K. H. Mácha
přichází za císařským cenzorem, aby ho
přesvědčil, že Máj je báseň nezávadná
a stojí za vydání. Cenzor jej tedy vyzývá,
aby mu báseň přečetl. A tak se před námi,
kromě příběhu v Máji ukrytém, odkrývá
i příběh Máje jako díla, které ve své době
rozhodně nemělo na růžích ustláno.
Vše, co na jevišti uslyšíte, je postaveno
na reálných základech, při tvorbě inscenace jsme vycházeli z dochovaných pramenů
a svědectví o Máchově životě.
pátek 26. června ve 21.00 hod.
sobota 27. června ve 21.00 hod.
Friedrich Dürrenmatt
DS Právě začínáme
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY

DE R

NIÉ

RA

Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Jana Keilová, Michal Král, Václav
Hanák, Jindřich Havel, Klára Šimicová,
David Urban, Michal Pivarči, Michal
Klich, František Vohralík, Jan Hrudka / Filip Minařík, Pavel Sůva, Ondřej
Hrubeš, Lukáš Cejnar, Antonín Matyska,
Eliška Králová, Nikola Sýkorová, Jan
Šimice, Kristýna Márová, Kamil Blažek
/ Jan Procházka, Eva Bartoňová, Jaroslav
Spitzer, Stanislav Spitzer, Jan Hohenberger, tak trochu i Tomáš Sýkora a ještě
méně další.
Tragikomedie o neprodejnosti spravedlnosti odehrávající se ve městě s dávnou
humanistickou tradicí a hledající základní
hodnoty (nejen) švýcarské společnosti
od roku 1956. Inscenace připravená pro
přírodní divadlo, při které se amfiteátr na
2 večery promění v ospalé městečko Güllen.
Změna programu vyhrazena.

HISTORIE
SPORT

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 136
UDÁLOSTI

Zřízení samostatného správního obvodu
Praha 20 přineslo velké změny zejména
na úseku sociálních věcí, kde městská část
převzala řadu kompetencí a s tím spojených práv i povinností. Proto byl od 1.
července nově ustaven Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví se strukturou čtyř
oddělení: Péče o rodinu a děti, Dávky
sociální péče, Pečovatelská služba, Dávky
státní sociální podpory. Celkem 17 pracovníků a jeden ke spolupráci se zdravotním radou, jehož funkce byla pro řízení
zdravotnictví na území MČ k 1. 7. také
zřízena. Po provedeném výběrovém řízení
tuto funkci vykonává lékařka MUDr. Eva
Astlová.
Činnost zřízených pracovišť je velmi
náročná a pestrá. Tak na-příklad odd.péče
o rodinu a děti k 1. 7. převzalo od Prahy 612 spisů a do konce roku dalších 43
bylo založeno. Pracovnice byly účástny 87
soudních jednání a u dalších 23 v jiných
institucích. V rodinách bylo uskutečněno 154 návštěv, v pěstounské péči bylo
11 dětí, kurátorka mládeže se účastnila
řešení 11 případů trestné činnosti mládeže
a 6 případů trestné činnosti dětí. V odd.
dávek sociální péče bylo v evidenci 63 rodin, kterým byla vyplacena do konce roku
pomoc vydáním 302 správních rozhodnutí
pro 57 z nich, v celkové výši 1 035 tis. Kč.
Další pomoc byla poskytována při péči
o osobu blízkou nebo zdravotně postiženou a osobám vedeným na Úřadu práce
Prahy 9 jako uchazeči o zaměstnání na základě vyhodnocení sociální potřebnosti.
Celkem tak bylo do konce roku vydáno
473 správních rozhodnutí k vyplacení celkové částky 1 941 tis. Kč. V tomto období
byla zavedena také nová dávka, příspěvek
na výživu. Řešeno bylo 17 případů. Odd.
pečovatelské služby zabezpečovalo činnost
Domu pečovatelské služby, kde bylo 11
obyvatel. Dalším 23 osobám byla poskytována terénní pečovatelská služba a 40
osobám byl donášen oběd. Odd. státní
sociální podpory řešilo případy podpory
rodinám s nezaopatřenými dětmi a dále
příspěvky na bydlení a pohřebné. Do konce roku bylo projednáno 3 478 žádostí,
z nichž bylo 169 zamítnuto, u 16 bylo
řízení přerušeno a ve 49 případech byla
výplata pomoci zastavena. Celkem, bylo
vyplaceno 11 885 tis. Kč.
V oblasti tělovýchovy a sportu byl tradiční událostí v první den roku v pořadí
jubilejní dvacátý ročník Novoročního
běhu, pořádaný TJ Sokol. Tohoto roku
pod heslem „Poklusem do nového roku
a nového tisíciletí“. 78 účastníků běhalo
v jedenácti kategoriích za polojasné-

ho počasí při teplotě -4 °C. Trať byla
zasněžená a umrzlá. Nejmladší účastnice,
pětiletá Adélka Marková, oběhla 300 m
kolečko v areálu TJ Sokol v čase 1,51
minut. Mimopočerničtí účastníci byli
tohoto roku nejen z Prahy Ďáblic, Vinohrad a Žižkova, ale i z Mělníka, Jilemnice,
Bíliny a Českých Budějovic. Mimořádné
ocenění dostali účastníci všech dvaceti
ročníků pánové Karel Gelgonka a Jan
Dolejš.

Pro připomenutí a zvýraznění významu
stromů v životě člověka byl dán v dubnovém čísle Hornopočernického zpravodaje
prostor RNDr. Janu Pokornému z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Populárně-odborný článek ukázal, co všechno
dokáže vzrostlý strom. Záměrem
vedle oživění žádoucího vztahu ke stromům bylo také zamezit narůstajícím
případům likvidace stromů v případech,
kdy jejich pokácení nebylo povoleno.

Další ročník tenisového turnaje o pohár
našeho starosty se konal ve dnech 20. až
22. 9. Ve finále dvouhry zvítězil opět pan
Zbyněk Richter, starosta Dolních Počernic, druhým byl Ivan Hladký, předseda
našeho tenisového oddílu a třetí místo
obsadil Jan Diviš, starosta Radonic.

Počasí v prvém roce nového tisíciletí
ukázalo v průběhu roku téměř všechny
své tváře. Teplotně oproti dlouhodobému
průměru to byl rok spíše nadnormální.
V první dekádě ledna nemrzlo ani v noci.
Poté mírně mrzlo i ve dne až do 5. února,
kdy pokračovalo mimořádné teplo. 12.
února v dlouhodobém pozorovaní byla
zaznamenána rekordní teplota 17,6 °C.
V odpoledních hodinách 22. února jako
projev přecházející studené fronty se nad
oblastí Prahy přehnala první bouřka tohoto roku s prudkým nárazovým větrem
a poklesem teploty, takže za několika
kapkami deště začalo husté sněžení, které
během 15 minut pokrylo vše více než
pěticentimetrovou vrstvou. Až do konce
února potom opět mrzlo. Od března bylo
teplo, od 25. 3. až 20 °C. V Klementinu
byl 3. května zaznamenán další rekord pro
tento den 28,0 °C. Ze čtyř květnových
bouřek byla u nás největší 22. května
v podvečer s vydatným krupobitím.
Kroupy byly naštěstí drobné, i když jejich
množství vytvářelo pokryv, který byl znát
ještě téměř dvě hodiny po bouřce. Noční
bouřka 17. srpna přinesla mimořádné
množství srážek, a to 54 mm. Na začátku září byly poslední dvě bouřky tohoto
roku. Dne 3. října zaznamenalo pražské
Klementinum potřetí teplotní rekord,
a to 26,1 °C. První celodenní mráz přišel
až 2. prosince.

Lékařská služba první pomoci, i po ustanovení samostatné MČ Praha 20, zůsta1a
na Černém Mostě a na její provoz přispívala městská část částkou 506 tisíc
korun.
Pro mimořádné nebezpečí mezinárodního
terorismu, který dne 11. září provedl teroristické letecké útoky v USA, při nichž
přišlo o život téměř čtyři tisíce nevinných
lidí, byl na celém světe, i v ČR, modernizován systém bezpečnostních opatření.
Ke zvládnutí důsledků případné teroristické akce přijal mimořádná opatření také
krizový štáb hl. m. Prahy a návazně byla
radou MČ jmenována Bezpečnostní rada
MČ a zpracován krizový plán a sjednocen
způsob informovanosti občanů.
Firma Strojservis IVECO 19. února
za účasti delegace z italské továrny a dalších hostů slavnostně otevřela ve východní části při ulici Náchodská servisní
středisko. K této příležitosti věnovala
městské části dar 100 tisíc korun na obnovu Chvalského zámku.
Při úpravě nájemného v bytových domech
s regulovaným nájemným od 1. 7. 2001
v rámci výměru Ministerstva financí ČR
byl uplatněn koeficient 1,04.
Při Náchodské ulici, v místě mezi prodejnou Plus a čerpací stanicí Benzina, byly
zabudovány schválené nárožní hodiny
s ukazatelem teploty.
Ještě i v roce 2001 bylo potřeba provádět
likvidaci úporného plevele bolševníku
velkokvětého, vyskytujícího se opakovaně při vodotečích vodní nádrže Chvalka,
z Chvalského rybníka a několika dalších
míst odtoků z místních vodních nádrží.

Protože děje a události v již nedávných
letech pokračujícího století jsou v živé paměti většiny obyvatel městské části, bude
příští pokračování cyklu putování naší
historií započatého v roce 2008 na stránkách Zpravodaje věnováno dalším dějům
a perličkám zaznamenaným v zápisech
kronik nad rámec informací o rozvoji
místa a hlavních událostech života.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář
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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

RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
NA ZÁMKU ANEB NEJEN VEČERNÍČKY
ZDEŇKA SMETANY
8. 2. – 14. 6. 2020,
denně od 9.00
do 18.00 hod.

Už jenom do 14.
června můžete navštívit pohádkovou výstavu výtvarníka Zdeňka
Smetany, tak neváhejte! Expozice nabízí
více jak čtyřicet originálních ultrafánů ze
Smetanových večerníčků a také na tři desítky výtvarných prací z jeho méně známé
volné tvorby. Ve správném pohádkovém
světě však nesmí chybět čas na hraní.
A ten si u nás také užijete! V interaktivní
části výstavy na vás čeká fotokoutek, herna, animační dílna i promítání Pohádek
z mechu a kapradí.

POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT!
20. 6. – 23. 8. 2020, denně od 9.00 do 18.00 hod.,

Všem malým i velkým dětem na vědomí se dává, že se Chvalský zámek promění v jednu
velkou interaktivní hernu! Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit a nudit se rozhodně
nebudete! Čekají na vás skládačky, hlavolamy, kvízy i dovednostní hry všeho druhu –
některé pro šikovné ruce jiné zas pro chytrou hlavu. Originální truhlářské exponáty k nám
připutují z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku a slibují zábavu pro celou rodinu.
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

22. - 28. 6. DETEKTIVNÍ TÝDEN aneb pátrej na vlastní pěst!
10. - 17. 7. DETEKTIVNÍ TÝDEN aneb pátrej na vlastní pěst!
19. 7. od 10.00 do 17.00 hod. 
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou (komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)
9. 8. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková neděle s Popelkou (komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)
14. - 21. 8. DETEKTIVNÍ TÝDEN aneb pátrej na vlastní pěst!
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

ZÁMEK

VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ

AKCE PRO VŠECHNY
14. 6.
SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN A RYTÍŘŮ – ZRUŠENO

3. 3. – 14. 6.
2020,
denně od 9.00
do 18.00 hod.,
VŠEHOCHUŤ

Výtvarné uskupení Řád chaosu
prodlužuje svoji
výstavu do 14.
června. V prostorách Kočárovny
představuje díla
svých tří členů:
Vládi Kočičky,
Zdeny Bočarové
a Jany Tesaříkové.
Každý chaos potřebuje svůj řád
a každý řád i trochu chaosu. Skupina výtvarníků,
tvořící v duchu
surrealismu, nabízí návštěvníkům pestrou škálu technik
od olejomalby, přes akvarel, koláž, linoryt až po fotografii.
Expozici s názvem Všehochuť navíc doplňují i díla Anety
Kohoutové, kterou výtvarníci přizvali jako svého hosta.

11. 5. – 14. 6. 2020,
denně od 9.00
do 18.00 hod.,
VĚRA EMA TATARO:
NAPOSLED OBRAZY •
ILUSTRACE

zámkem. Tataro je autorkou kreslené podoby
zámecké víly Ohnivky
i jejích ilustrovaných
příběhů, komiksových
historických příběhů
ze zámeckých chodeb
i grafiky do několika
zámeckých výstav. Sám
název výstavy (NAPOSLED) napovídá, že
jde o poslední výstavu
obrazů Věry Emy Tataro vůbec, a to nejen
na našem zámku.

Už jen do 14. června můžete
v Prodejní galerii Chvalského zámku obdivovat
obrazy Věry Emy Tataro.
Výtvarnice prožila téměř
celý svůj život v Horních
Počernicích a její tvorba
byla spjata také s Chvalským

Milé princezny a udatní
rytíři z okolí, vzhledem
k tomu, že bál bez společného tance, veselých
her i sladkých koláčků
ze zámecké kuchyně
už vlastně není bálem,
rozhodli jsme se po zralé
úvaze letošní Svatojánský
bál zrušit. Chceme vám
to alespoň trochu nahradit, a tak nabízíme více dnů pro rodinná
detektivní pátrání v červnu a také o prázdninách. Se zámeckými
princeznami se můžete potkat i při prázdninových pohádkových
nedělích. A rozhodně si nesmíte nechat ujít HRADOZÁMECKOU NOC pro děti v samém závěru letošních prázdnin. Nabídne
novou interaktivní výstavu LEONARDO, prohlídky se zámeckým malířem i novocirkusové představení s ohněm a kejklemi!
Od Po 22. do Ne 28. 6. od 9.00 do 18.00 hod.
DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

S novou výstavou
přinášíme tradičně
i nový detektivní
příběh. Milé děti,
přijďte k nám kdykoli od pondělí
22. až do neděle
28. června v čase
mezi 9. a 17. hodinou
a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči)
pátrejte a luštěte.
Stopy vedou výstavou Pojďte děti, budeme si hrát! zámeckými
salónky i sklepením. Akce je vhodná pro školní děti do 10 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 10. – 17. 7. a 14. – 21. 8.

PŘIPRAVUJEME
NA PRÁZDNINY:
10. – 17. 7. DETEKTIVNÍ TÝDEN aneb pátrej na vlastní pěst!
19. 7. Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou (komentované
prohlídky pro rodiny s dětmi)
9. 8. Pohádková neděle s Popelkou (komentované prohlídky
pro rodiny s dětmi)
14. – 21. 8. DETEKTIVNÍ TÝDEN aneb pátrej na vlastní pěst!
29. 8. HRADOZÁMECKÁ NOC PRO DĚTI
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STODOLA

AKCE
PRO VEŘEJNOST
ČERVEN/ČERVENEC:
SLEDUJTE PROSÍM NAŠE WEBOVÉ
STRÁNKY WWW.CHVALSKYZAMEK.CZ/
CHVALSKA-STODOLA A INFORMUJTE SE
O AKTUÁLNÍCH ZMĚNÁCH V PROGRAMU.
DĚKUJEME.

BURZA RYBIČEK –
PRODEJNÍ VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 13. 6., 27. 6. a 18. 7.
od 9.00 do 12.00 hod.

Srdečně zveme do podvodního světa ve Chvalské stodole. Výstava rybiček spojená s burzou
představí široké spektrum akvarijních rybiček,
krevetek, šneků, akvarijních rostlinek a potřeb
pro akvaristiku. Na akci se podílejí více než
dvě desítky vystavovatelů z celé České republiky, kteří návštěvníkům nabízejí kromě skvělé
podívané i cenné rady k chovu rybiček.
Akci pořádá Smart Green s. r. o.
Vstupné na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.
V případě zájmu o pronájem prostor Chvalské stodoly pro svatební či narozeninové
oslavy, plesy, koncerty, konference, firemní
prezentace, semináře, školení i firemní večírky kontaktujte prosím Annu Herianovou
na e-mailu:
anna.herianova@chvalskyzamek.cz.
Bližší informace také na:
http://www.chvalskyzamek.cz/
chvalska-stodola/
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

AUTOKINO PŘIJELO
DO POČERNIC
Velmi nás potěšilo, že jsme mohli opět v Počernicích přivítat Kino na kolečkách. Tentokrát to ale nebylo v podobě
klasického letního kina, na louce u konečné zastávky
autobusu 223 jsme v květnu uspořádali Autokino. Kdo
se zúčastnil, naladil na svém autorádiu vysílací frekvenci
české komedie Vlastníci. Věříme, že se film líbil a určitě
se s Kinem na kolečkách opět zanedlouho potkáme.
Veronika Jáně,
koordinátorka

Fyzioterapie
Masáze
Homeopatie
Celostní přístup k regeneraci

Bc. Eva Pacholíková
eva.pa@email.cz

Centrum regenerace a zdraví PERLA
www.masaze-perla.cz tel.: 605 289 420
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FOTOSOUTĚŽ

VÍTĚZNÉ FOTOGRAFICKÉ SNÍMKY:
HORNÍ POČERNICE –
MÍSTO, KAM SE RÁDI VRACÍME
I letošní ročník přinesl snímky, které
představily Horní Počernice jako místo,
kam se rádi vracíme. Do soutěže se přihlásilo 35 fotografů s celkem 355 fotografiemi. Všem fotografům děkujeme za účast!
První místo získal Michal Jarolím za
foto s názvem Listopadové rozjímání. Na
druhé příčce se umístil Stanislav Čihák
s fotografií Dopravní anděl a na třetím

Jan Haken se snímkem Před cirkusem. Zvláštní cena komise byla udělena
Františku Vorlovi za fotografii Koncert
pro šest lamp a dvě věže. Posuzováno bylo
naplnění tématu, nápaditost i technická
kvalita. V komisi zasedli: radní Zbyněk
Římal, šéfredaktorka Hornopočernického
zpravodaje a fotografka Lenka Bartáková, ředitelka Chvalského zámku Rozka

1
1. místo

Michal Jarolím – Listopadové rozjímání

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

Beránková a grafik a fotograf Kamil Tatar.
S dalšími krásnými fotografiemi vzešlými
ze soutěže se budete moci potkávat na
stránkách Hornopočernického zpravodaje
či ve stolním kalendáři naší městské části
na rok 2021.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

FOTOSOUTĚŽ

2

2. místo

Stanislav Čihák – Dopravní anděl

3
3. místo

Jan Haken – Před cirkusem

Zvláštní cena komise
František Vorel
Koncert pro šest lamp a dvě věže

ukázky dalších fotografií
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NEZISKOVKY

NOVINKY Z NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
Vážení a milí přátelé a podporovatelé,
rádi bychom vás informovali o novinkách
z Nadačního fondu ŠANCE. V březnu
se uskutečnilo setkání správní a dozorčí
rady. Na jednání jsme probírali zaslané
žádosti a další možnosti pomoci v Horních Počernicích. Obdrželi jsme v letošním roce celkem dvě žádosti o příspěvek.
Nadační fond žádostem vyhověl a poskytl
nadační příspěvek v částce 7 200 Kč
na podporu a rozvoj umělecké činnosti
talentované žákyně.
Také jsme na jednání potvrdili výzvu
pro letošní rok, kde se chceme nadále
věnovat dětem, mládeži a seniorům nebo

těm občanům Horních Počernic, kteří se
dostali do tíživé životní situace. Žádost
můžete podat elektronicky přes náš
e-mail: info@nfsance.cz nebo písemně
na adresu: Čechurova 1988/31, Praha 9.
Formulář je k dispozici na stránkách:
www.nfsance.cz. Výzvy přijímáme už
od 1. února 2020.
Zároveň bychom rádi poděkovali všem
našim dárcům a přispěvatelům.
Pokud chcete i vy podpořit naše aktivity, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek
na náš transparentní účet u Komerční
banky č. 43-9038110257/0100.
Moc si toho vážíme!

Děkujeme za vaši podporu.
Hana Markulinec Moravcová a Petr Růžička,
předsednictvo správní rady
Inspirujte se, máte Šanci!

JAK SLAVÍ SKAUTI?

Letošní jaro se každý z nás potýká s celou řadou výzev. Každou chvíli slyšíme,
co se kvůli epidemii zrušilo, co se odložilo a jen málokterá událost se stane tak,
jak byla naplánovaná. Některé věci lze
posunout snadno, jiné obtížněji, a některé jsou spojeny s konkrétním dnem.
Například den svátku sv. Jiří, patrona
skautů a skautek, změnit nejde. U nás je
vždy 24. dubna.
Naše skautské středisko tedy řešilo,
jak za současných omezení tento den
řádně oslavit, abychom byli každý doma,
ale přesto se mohli cítit pohromadě.
Za běžných okolností by totiž proběhla velká akce, kde bychom se potkali
všichni, od šestiletých benjamínků až
po nejstarší vedoucí.
Nápadů se nakonec podařilo zrealizovat vícero. Nejvíce lidí se zapojilo
do koláže skautské lilie. Každý člen
střediska mohl poslat svou fotku, sešlo
se jich několik desítek. A výsledek
určitě stojí za to. Další projekt spojený

s tímto svátkem byla mše svatá sloužená
místním farářem P. Vojtěchem Eliášem. Abychom se nescházeli ve velkém
počtu, podařilo se nám zajistit přímý
přenos na YouTube, aby se každý člen
či podporovatel střediska mohl alespoň
pomyslně spojit s ostatními. Pískovcová
stěna chvalského lomu dodávala celému
obřadu jedinečnou atmosféru. Ve večerních hodinách pak probíhalo vysílání
České televize věnované dni patrona
skautů. V jeho rámci měli diváci mimo
jiné možnost se seznámit s dobrovolnickou skupinou z našeho střediska,
která na Císařské louce pomáhá zmírnit
dopady krize lidem bez domova podle
hesla „Jak může zůstat doma ten, který
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žádný dům nemá?“. I díky jejich přispění
se tedy podařilo zajistit péči a program
v izolaci pro ty, kteří by jinak mohli
představovat ohnisko nákazy.
Takto jsme tedy slavili den sv. Jiří
za jiných podmínek. Každý po svém,
každý doma, jinak, než jsme měli
původně v plánu. Ale přesto tak nějak
spolu a dohromady, s nadějí, že uskutečněné myšlenkové propojení přejde
ve správný čas opět do obvyklé podoby,
tedy schůzek, výprav a táborů. Nechceme nic uspěchat ani zakřiknout, ale už
se na to všichni moc těšíme.
Za skautské středisko:
Vojtěch Juran

NEZISKOVKY

ROKYTKA OTEVÍRÁ
ONLINE ZÁPISY
PRO NOVÉ ZPĚVÁČKY
Dětský pěvecký sbor ROKYTKA byl založen v roce 2015.
V dubnu před pěti lety přišlo na zkoušku prvních třináct
dětí a tehdy nikdo netušil, že se sbor postupně rozroste
na stovku zpěváčků a další 3 oddělení. Stejně jako říčka
Rokytka, která protéká různými částmi Prahy, tak i náš sbor
spojuje děti z Dolních i Horních Počernic a jejich okolí.
V nejmenším přípravném oddělení Beránci zpívají děti od 3 let. Pro starší děti
máme oddělení Pramínek I a II
(6 let – 4. třída ZŠ). V Koncertním sboru
Rokytky zpívají děti staršího školního
věku, kteří se mohou věnovat náročnějšímu vícehlasému repertoáru.
Zkoušky sborových přípravek v Horních Počernicích probíhají jednou týdně
v rodinném centru Mumraj. Základem
repertoáru jsou lidové písně a umělé písně
příslušné věku dětí. Děti se s námi učí
správně pěvecky dýchat a přirozeně používat svůj hlas. Formou her rozvíjíme jejich
celkovou hudebnost, rytmičnost a kulturu
pěveckého projevu.
Rokytka pravidelně zpívá na různých
akcích Horních i Dolních Počernic,
pořádá vánoční a jarní koncerty a vystupovala na různých sborových festivalech.
Zúčastnili jsme se Rolničkových svátků
písní a na soutěžním festivalu Zahrada
písní 2018 jsme získali Zlaté pásmo.
Letos na jaře byla Rokytka přizvána
ke krásnému projektu Carmina Burana
s Bohemian Symphony Orchestra Prague
v Obecním domě. Ten byl kvůli koronavirové situaci přeložen na podzim, stejně
tak jako náš Slavnostní koncert. Pevně
věříme, že se tyto krásné akce budou moci
uskutečnit!
Pokud máte doma malého nadšeného
zpěváčka nebo zpěvačku, podívejte se
na ZPÍVÁNÍ ONLINE na webových
stránkách: www.sbor-rokytka.cz. Díky
internetu tak můžete zhlédnout ukázky
naší práce a děti si mohou hodiny zpěvu
doma vyzkoušet.
Pokud by se dětem zpívání líbilo,
budeme rádi, když k nám najdou v září
cestu i osobně. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE UŽ NYNÍ ONLINE!

Beránci
Pramínek

ROKYTKA
OTEVÍRÁ ZÁPISY
PRO NOVÉ
ZPĚVÁČKY
Od 18. května se můžete hlásit
online do přípravných sborů
www.sbor-rokytka.cz
BERÁNCI, děti 3 - 6 let
čtvrtek v 17,15 – 18,00 v Mumraji
PRAMÍNEK, děti 6 let - 4. třída ZŠ
čtvrtek v 16,00 – 17,00 v Mumraji
Nabízíme možnost osobní konzultace nebo si
můžete vyzkoušet naše online zpívání.

Zuzana Celerýnová
tel. 608 524 563
celerynova@sborrokytka.cz

Andrea Čančarová
Houfková
tel. 774 082 980
cancarova@sborrokytka.cz

Zuzana Celerýnová,
sbormistryně přípravných
oddělení Rokytky
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PŘIPOMNĚLI JSME SI 75 LET
OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

U příležitosti výročí
konce 2. světové války
proběhlo slavnostní kladení věnců počernickými
skauty za přítomnosti
pana starosty Petra Měšťana, radních Jindřicha
Jukla, Jaroslava Kočího
ml., Petra Růžičky a Vladimíra Hoška.
Uctili jsme tím památku
obětem války, kde zemřelo na celém světě více než
62 milionů lidí a v dějinách lidstva se tento útok
stal nejhorším válečným
střetnutím.
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ANTONÍN HOLÝ
MĚL LVÍ PODÍL I NA DNEŠNÍ
LÉČBĚ PROTI COVID-19

foto:
Stanislava
Kyselová

Počernický rodák Antonín Holý ( 1. září 1936 – 16. července 2012)
byl jeden z našich nejvýznamnějších vědců a díky jeho objevu
řady antivirotik se dnes úspěšně léčí HIV/AIDS, hepatitida, pravé
neštovice či opary. I díky jeho práci se později mohl vyvinout lék
Remdesivir, který se dnes používá pro léčbu Covid-19.
Po léku, který vyrábí americká firma Gilead Sciences, je obrovská poptávka na celém světě, ale podařilo se ho sehnat pro
českého taxikáře, který měl velmi vážný
průběh tohoto onemocnění. Jak je možné,
že i přes celosvětový enormní zájem dostal
lék právě český pacient?
Důvod je jednoduchý. Firma Gilead
Sciences se z pár zaměstnanci dostala
na vrchol právě díky práci Antonína Holého. Věřili jeho výzkumu a jako tehdy malá
firma si vzali vysoký úvěr na další výzkum,
na jehož konci stál první lék zpomalující nemoc AIDS u lidí nakažených HIV s názvem
Viread. Tento lék obsahuje účinnou látku
tenofovir, který právě objevil profesor Holý

a je součástí i dalších antivirotik. Tento
úspěch přinesl americké firmě nejen slávu,
ale samozřejmě i obrovské obraty, díky nimž
za licenční poplatky a patenty získal Ústav
organické chemie a biochemie Akademie
věd od americké společnosti již mnoho
miliard korun a další finance dále přicházejí. Díky tomu si může náš ústav dovolit
velké investice do výzkumu dalších léků.
Například za lékem Remdesivir stojí další
česká osobnost, a to Tomáš Cihlář, který
je v současné době viceprezidentem Gilead
Sciences a stál právě v čele týmu, jenž
vyvinul tento lék.
Lenka Bartáková, redaktorka
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Těšíme se na vás opět v našem znovuotevřeném DDM!
Zároveň pro vás již připravujeme nové kroužky na školní rok
2020/2021. Více informací najdete na našich webových
stránkách: www.ddm-hp.cz.

NABÍZÍME:
CYKLOVÝLETY

Na 13. 6. a 20. 6. 2020
pro vás chystáme
cyklistické vyjížďky
po okolí Prahy s nácvikem přejezdů terénních
nerovností. V případě
hezkého počasí možnost
výletu do hor na singltreky. Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky.
ZNOVUOTEVŘENÍ DDM

Jsme velmi rádi, že od 11. 5. 2020 jsme mohli znovu otevřít
všechny kroužky, u kterých to bylo vzhledem k pokynům
MŠMT možné, a že opět můžeme nabízet dětem a dospělým
aktivity pro volný čas. V nabídce máme i dvě nové aktivity v přírodě, všeobecný sport (sportovní aktivity na čerstvém vzduchu)
a geocaching (hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá
v hledání ukrytých „pokladů”). Činnost zájmových útvarů měla
být v tomto školním roce původně ukončena k 12. 6. 2020. Abychom účastníkům nahradili co nejvíce zameškaných kroužků,
rozhodli jsme se prodloužit pravidelnou zájmovou činnost
až do 26. 6. 2020.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Zápis nových členů do kroužků bude probíhat od 15. 6. 2020.
Pokud se budete chtít přihlásit, zaregistrujte se do našeho online klientského centra - tím se vyhnete dlouhým frontám
v DDM v prvních zářijových dnech. V jednoduchém formuláři, který najdete na https://
ddm-hp.iddm.cz/registrace, si založte svůj
klientský účet. Jeho prostřednictvím
se od 15. 6. 2020 budete moci zapsat
do vámi vybraného kroužku. Podrobný
návod najdete na https://www.ddm-hp.
cz/klientske-centrum. V případě potíží
můžete zavolat na tel.: 281 925 264,
605 700 772 nebo napsat na e-mail:
farkasova@ddm-hp.cz.
Pro potvrzení rezervace už pak jen
v nejbližším možném termínu doručte přihlášku do DDM (pro rezervace provedené do 31. 8.
doručte přihlášku nejpozději do 1. 9. 2020). Poté proveďte
úhradu za kroužek. V případě nedoručení přihlášky nebo platby
bude rezervace v kroužku zrušena a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.
V době letních prázdnin (kdy jsme na táborech) můžete přihlášku zanechat ve schránce DDM. Během letních měsíců může
dojít k doplnění nabídky kroužků, případně i k dalším změnám,
proto doporučujeme sledovat naše stránky i v průběhu prázdnin.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2020

TURISŤÁK

14. 6. vyrazíme opět na oblíbený turistický výlet. Naším cílem
budou tentokrát Klánovice a cestou si vyzkoušíme si hru zvanou
geocaching. Ta spočívá v hledání skryté schránky, o níž jsou
známy její zeměpisné souřadnice, pomocí GPS.
Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách.

MUMRAJ

KONZULTAČNÍ CENTRUM

Milí přátelé Mumraje,
máme velkou radost, že situace umožnila,
aby i Mumraj znovu ožil.
V květnu jsme se zaměřili na bezpečný
provoz. Vybavili jsme zázemí a upravili
rozložení kurzů a kroužků tak, abychom vás
co nejvíce chránili. Podařilo se nám rozjet
většinu z původně naplánovaných aktivit.
Přejeme vám hodně zdraví a sil do dalších
dní.
Barbora Zálohová a Hana Holá
vedení Mumraje z.s.

slavíme
foto: archiv Mumraje

20 let

ZÁPISY DO KURZŮ A KROUŽKŮ
na 1. pololetí 2020/21
on-line od 20. 6. 2020
• ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD 2 LET
• POHYBOVÉ KURZY: HATHA
JÓGA, JÓGA PRO ZDRAVÁ
ZÁDA, LÉTAJÍCÍ JÓGA (pro děti
I. st. ZŠ, mládež, dospělé)
• UMĚLECKÉ KURZY: KERAMIKA
(pro rodiče s dětmi, pro děti),
VÝTVARKA (pro děti, mládež,
dospělé), DĚTSKÝ PĚVECKÝ
SBOR ROKYTKA, ZPÍVÁNÍ PRO
RADOST, ZUZANA BARTOŠOVÁ
HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI
• JAZYKOVÉ KURZY: NĚMČINA,
AJ KONVERZACE (pro dospělé)
Široká nabídka pro celou rodinu.
HLEDÁME LEKTORY
JSI LEKTOR, KTERÝ BY RÁD
PŘEDÁVAL, CO UMÍ?
HLEDÁME PRÁVĚ TEBE.
Chybí vám v Horních Počernicích
kroužek pro děti nebo dospělé,
který byste chtěli vést? Podpoříme vás v seberealizaci. Zajistíme
prostory, propagaci, pomůcky,
materiál a úžasné kurzisty.
Pište Hance na :
hana.schovancova@domumraje.cz

NAJDETE NÁS NA FB

facebook.com/domumraje.cz

dobročinný

Náš tým konzultantů je i nadále připraven,
aby vám pomohl a podpořil v nelehké situaci. Konzultace se odehrávají přes telefon,
e-mail, skype, messenger nebo již osobně.

BAZAR

PRÁCE A PODNIKÁNÍ – JAK
ZJISTIT NOVINKY A ZMĚNY
• pracovně-právní témata
• daně a účetnictví
• marketing, propagace, sociální sítě

12. 6.

DÍTĚ A RODINA – JAK PEČOVAT
A PODPOŘIT RODINU A VZTAHY
V DOBĚ OMEZENÍ
• výchova a vzdělávání dětí
• IT podpora domácího vzdělávání
• mezigenerační a partnerské vztahy
• těhotenství, porod, kojení

PŘÍJEM VĚCÍ:
st 10. 6. 9.00–12.00
čt 11. 6. 9.00–12.00 a 15.00–19.00

OSOBNÍ ROZVOJ – JAK SE DOSTAT
DO NADHLEDU
• koučink, kariérní poradenství
• výživové poradenství
Registrace: konzultace si domluvte přímo
s konzultnaty. Kontakty naleznete na webu
www.domumraje.cz
Cena: 100 Kč/1 hod. (zvýhodněnou cenu
můžeme poskytnout těhotným ženám
nebo rodičům nezletilého dítěte)
COWORKING*
Nabízíme unikátní prostor, kde můžete
nerušeně pracovat , zatímco se vám profesionální chůvy postarají o vaše děti.
Kdy: po–pá 8.00–12.30 + út, čt 15.00–18.00
K dispozici máte: sdílenou kancelář,
rukodělnou dílnu či studio péče o tělo
(masážní lehátko, kosmetika), zasedačku,
notebook, šicí stroj, overlock
Cena: 63–100 Kč/hod. včetně hlídání
Více informací: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz
SEMINÁŘ
DO ZAMĚSTNÁNÍ NEBO DO
PODNIKÁNÍ PO RODIČOVSKÉ*
17. 6. od 19.00 do 22.00
Už brzy vám končí rodičovská dovolená a vy
začínáte plánovat návrat do práce? Přijďte
nalézt odpovědi na náš praktický seminář.
Lektorky: Ing.Lucie Krausová,
Mgr Hana Salačová Svobodová
Cena: 100 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
*Aktivita 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.

15.00–19.00

• věnujte nám věci na prodej
• letní dětské i dospělé oblečení
• dětské boty
• hračky
• sportovní potřeby
• věci, prosíme, jen v dobrém
stavu, aby ještě někomu udělaly
radost
• přijďte nakoupit za symbolické
ceny
• podpoříte tím provoz Mumraje
v této nelehké době
Podrobné info najdete na webu.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
LETNÍ ŠKOLIČKA pro děti 3–6 let
3–7. 8. od 7.30 do 17.00
Letní Školička využívá Montessori
pedagogiku. Letošní téma je „Na vlnách
dobrodružství“. Děti čeká týden plný her,
zábavy a tvoření. Na konci týdne bude
karneval s cestou za pokladem.
Cena: 2.900 Kč (v ceně celodenní strava)
LÉTAJÍCÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti 7–12 let
3–7. 8. od 7.30 do 17.00
„Na vlnách dobrodružství“ se bude
odehrávat letošní létající tábor. Na děti
čeká naše unikátní atrakce, létající sítě.
Děti si užijí každý den spoustu zábavy,
houpání, létání, kotoulů a dalších psích
kousků. Budeme také vyrábět, hrát hry
a chodit na výpravy po okolí.
Cena: 3.100 Kč (v ceně celodenní strava)
RODINNÉ A KOMUNITNÍ
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6
Praha 9 – Horní Počernice

Více info k programu a rezervace u Hanky:

hana.schovancova@domumraje.cz
nebo 775 720 585
WWW.DOMUMRAJE.CZ
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NAPLŇ PYTEL
A DEJ SI PIZZU
V květnu jsme vyhlásili dobrovolný jarní
úklid Počernic. Zapojit se mohl úplně
každý, kdo měl chuť a energii udělat
něco záslužného pro přírodu a své okolí.
Vytipovali jsme několik lokalit, kde
byly připravené pytle včetně rukavic.
Ten, kdo nám zaslal fotografii ze sběru, obdržel poukázku na vyhlášenou
počernickou pizzu. Bohužel to, čeho
jsme se obávali, se potvrdilo, a to sice,
že se nám pytle ze stanovišť opakovaně ztrácely, bez cíle sběru odpadků.
Není třeba k tomu více dodávat, je to
smutné, ale ne zas tak překvapující.
Moc děkujeme všem, kteří se
do akce zapojili. Věříme, že to má
smysl.
Veronika Jáně, koordinátorka

Naplň pytel
a dej si
pizzu
Narážíte při procházce na odpadky? Říkáte si,
kdo to tady mohl jen tak pohodit? Vadí vám to?
Vyhlašujeme dobrovolný úklid Počernic, zapojit se mohou
jednotlivci i rodiny, tak aby byla splněna aktuální pravidla
pro pohyb a pobyt osob na veřejnosti vyhlášených vládou.
Ve vytipovaných lokalitách na vás budou čekat pytle včetně rukavic.
Pokud pytel naplníte odpadky a pošlete nám fotografii z úklidu na adresu
veronika_jane@pocernice.cz, obdržíte od nás poukázku na vyhlášenou
počernickou pizzu! Odměníme deset nejrychlejších sběračů.

Startujeme 1. 5. 2020 na Svátek práce.
Více info na www.facebook.com/UMCHorniPocernice/ a www.pocernice.cz/.
Akce trvá do 31. 5. 2020
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JE DOBŘE, ŽE SE HMYZÍ
DOMEČKY A HMYZÍ
HOTELY OBJEVUJÍ
STÁLE VE VĚTŠÍ MÍŘE
Vídáme je v soukromých zahradách
i veřejných parcích.
Spolek Chvalská beseda se nechal inspirovat a svůj první hmyzí
hotel vyrobil a umístil
v parku v Mezilesí.
U jednoho však nezůstalo. V květnu věnoval spolek zastoupený Natašou Hadačovou, Janem Brunnerem a Přemyslem
Frýdou další přístřešek pro brouky, motýly i včely do naší
radniční zahrady. Vlastní iniciativa pomáhat přírodě nás
velmi potěšila a děkujeme za ni! Až půjdete Jívanskou ulicí
kolem zahrady Úřadu městské části, zastavte se a nechte se
uchvátit pohledem na malé hmyzí obyvatele tak, jako my.
Radost a potěšení ze smysluplné práce spolku Chvalská
beseda rozhodně nechybí, už dnes mají plány na výrobu dalšího hmyzího obydlí. Tentokrát jej věnují dětem z Mateřské
školky U Dráčka. A tak už se mohou těšit, jak si hmyzí život
prohlédnou přímo z první ruky a možná se dozví i to, co se
v knížce nedočtou.
Jana Hájková, radní MČ
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HORA „ŘÍP“ – OBRAZ
PANÍ EMÍLIE KRAJŇÁKOVÉ
V minulém čísle HPZ jsem vám, počernickým čtenářům, představil, co nového během nuceného uzavření
škol vzniklo na školní chodbě. Obraz Vesmíru a Strom
knihovník sklidil u každého zasloužený obdiv. Zatímco
vyučující denně, s obětavostí pedagogickému poslání
vlastní, několik hodin ONLINE vyučují, tak ani některé
naše paní vychovatelky a asistentky nezahálely.
Bylo vám však v minulém čísle také
slíbeno, že se pro vás další velké překvapení chystá. Tedy správněji napsáno - již
bylo dlouho nachystáno, jen se připravovala vlastní realizace. Paní Krajňáková
chtěla, aby chodbu zdobilo něco s úzkou
vazbou k našemu národu, k vlasti, něco,
co by navazovalo na ten Vesmír, který
zdobí vstup do druhého patra školní budovy. Proto si paní Krajňáková opatřila
všechny dostupné knihy s pověstmi se
vztahem k Čechám, aby právě v obsahu
pověstí hledala námět pro znázornění jakéhosi středobodu našich dějin.
Nakonec se dostala až k téměř mystické
hoře Říp, aby opět v nadčasové symbolice dala jasný impulz k uvědomění si,
kdo jsem a kde jsou naše kořeny. Nic
na obraze není náhoda, vše má svůj hluboký smysl a důvod, proč právě v daném
místě se na obraze nachází. Místem realizace se stalo odpočívadlo na schodišti
do prvního patra. Pokochejte se tedy
společně s námi alespoň na fotografii,
co velkolepého nám toto obtížné období
přineslo. V době běžného provozu školy

by se uvedené dílo nepodařilo nikdy
realizovat. Za zmínku stojí i skutečnost,
že obraz malovala paní Krajňáková, ale
řadu podkladů vytvářely její věrné žačky, které si pro svou tvorbu vychovává;
je to paní asistentka Tománková a paní
asistentka Strejčková. Moc děkujeme
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naší „Milce“ za toto nádherné dílo,
stejně jako paním asistentkám, které
stejně jako v minulosti starým mistrům
umění pomáhali učedníci, tak nyní
i ony vytvářely uvedené dílo. Závěrem
ještě patří poděkování panu Tomáši
Warausovi za velmi ochotné a bezplatné
zapůjčení lešení, které bylo pro rozsáhlost obrazu nezbytné. Lešení měla
nakonec škola i s dopravou a sestavením. Děkujeme!
Určitě pro vás najdeme, po uvolnění
aktuálního koronavirového opatření,
příležitost vám skutečný obraz ukázat.
Pokud chcete vidět, jak dílo vznikalo,
podívejte se na naše webové stránky:
www.zschvaly.cz.
Martin Březina,
ZŠ Stoliňská

ŠKOLY

Jsou to již dva měsíce, kdy
jsme my, pedagogové, i naši
žáci opustili školu.
Tentokrát ale nebyly důvodem letní
prázdniny, naopak
– místo odpočinku se před nás
postavily mnohé
výzvy. Dnes už
můžeme říct, že
jsme se s nimi
dokázali popasovat se ctí.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

UČÍME (SE) DISTANČNĚ
studiu na vysoké škole, v zaměstnání nebo v osobním životě.
V současné době se připravujeme na další karanténní krok.
Od 11. května bude podle vládního nařízení umožněna žákům
čtvrtých ročníků kontaktní příprava na maturitní zkoušku v menších skupinách. Všechny hygienické i organizační
podmínky jsou splněny, a tak se naši maturanti mohou hlásit
na připravené konzultace. I nadále však upřednostňujeme
distanční přípravu a konzultace online.
I učitelé vnímají, že ani Teams osobní kontakt nenahradí,
a tak se cyklonadšenci z řad pedagogů po uvolnění pravidel,
tedy v době, kdy se mohlo sejít deset lidí, vypravili na výlet
na kolech. Věříme, že další aktivity, které utužují náš kolektiv,
na sebe i díky uvolnění pravidel nenechají dlouho čekat.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ
Diskuzní prostor, který nám skýtá platforma Teams, umožňuje sdílení dobrých zkušeností i kolegiální pomoc v případě
jakýchkoli nesnází. Za poslední týdny jsme se posunuli od „pouze“ distanční výuky a porad vedení k dalším aktivitám, které
jsou běžnou součástí školního života. Probíhají tak pravidelné
videoschůzky předmětových komisí, sešla se pedagogická rada,
ve své práci pokračuje školní preventivní tým a za obrovského
zájmu žáků – zúčastnilo se jich víc než osm desítek – proběhla
i žákovská rada.
Zvládli jsme i dotazníkové šetření, které z pohledu pedagogů a především žáků hodnotilo distanční výuku. Potěšujícím
zjištěním je to, že studenti jsou s distanční výukou spokojeni,
přesto se někteří z nich těší na výuku klasickou, protože osobní
kontakt se spolužáky i učiteli jim velmi chybí. Mnozí z nich se
ale lépe naučili hospodařit se svým časem a organizovat si povinnosti, což se jim v budoucnu bude nepochybně hodit, ať při
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FZŠ CHODOVICKÁ

Slohová cvičení z českého
jazyka v rámci online výuky přináší nejen možnost
pocvičit se v komunikaci, ale také lidsky sdílet
myšlenky, pocity, radosti
i obavy. Svěřujeme se vzájemně, co nám nejvíce pomáhá překonat karanténní
omezení, na co se nejvíce
těšíme, až svět pandemii
překoná.

STAV NOUZE – KORONAVIROVÁ
KARANTÉNA OČIMA NAŠICH
ŽÁKŮ A JEJICH RODIČŮ
„Nemůžeme sportovat, cestovat, setkávat
se s kamarády a máme strach z nakažení,
o své blízké, strach ze smrti. Tuto situaci
nikdo dosud nezažil a v mnohých z nás
vyvolává paniku.“ (Anička, 9. A)
„Chybí mi legrace ve škole a na trénincích, chybí mi všichni ti kamarádi,
učitelé, trenéři a lidé, které mám ráda.“
(Péťa, 8. B)
„V době karantény se nenudím, mám
pestrý program: učení, sport, relax.
Snažme se všichni dodržovat karanténní
opatření, ať pandemie co nejdříve skončí
a naše životy se vrátí k normálu.“ (Terezka, 9. A)
Velkou podporou pro učitele jsou pozitivní reakce rodičů: „Moc nám pomáháte,

Váš přístup není samozřejmostí. Děkujeme, že nezahlcujete děti, ani nás rodiče.
Učivo je pěkně popsané v prezentacích.
Chci vyjádřit svůj obdiv za to, jak se
dětem věnujete, motivujete, individuálně
hodnotíte.“ (rodiče žáků 7. A).
Všichni si moc ceníme podpory našich
IT kolegů, pana učitele Kittlera a paní
učitelky Špánkové, kteří rozjeli Google
Classroom a pomohli všem, kdo potřebovali podpořit v přechodu k výuce ve virtuálním světě. Těšíme se z toho, že žáci
velmi pěkně plní na dálku zadávané úkoly,
vážíme si spolupráce rodičů.
Už je téměř jisté, že „společně to opravdu zvládneme“.
Učitelé FZŠ Chodovická

KARANTÉNA A PRÁZDNINY?
ANI OMYLEM!
GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

Počítač si ani na chvíli neodpočine, lampička nad stolem se div neuvaří, asi takhle to u mě vypadá v karanténě. Ne že bych na počítači surfovala na internetu,
většinu času na něm běží Bakaláři nebo Word.
Taky není moc příjemné, když se každou chvíli napíchnete na špendlík nebo zakopnete
o šicí stroj. Když jsem totiž ze začátku všechno stíhala, šila jsem roušky. Teď už na to
rozhodně nemám čas, ale stejně jsem ještě neuklidila šicí potřeby, přece co kdyby se
chvilka našla, ne? Ta chvilka na sebe ale nejspíš nechá dlouho čekat a stroj poputuje
zpátky do skříně. Vždy si den předem píšu, co musím zítra udělat. Většinou je toho
opravdu hodně. Chybí mi výklad. Je totiž mnohem jednodušší látku pochopit, když
vám ji ve škole vysvětlí učitel, než když ji musíte nastudovat sami.
Úplně nejvíc mi ovšem chybí kamarádi. Za normálních okolností bych s nimi byla
venku, na kole či venčila psa. Teď jsem zavřená doma s rodiči a se sestrou. Ta mě sice
někdy pěkně štve, ale jindy jsem zase ráda, že ji mám.
Moc bych si přála, aby se současná situace co nejdříve zlepšila a koronavirus se nám
co nejdříve podařilo porazit. A to nejen kvůli tomu, abych zas mohla být se svými
kamarády. A taky si ještě přeju jednu věc, o které bych nikdy neřekla, že si ji přát budu
– aby už zase otevřeli školu.
Malvína Bruothová, sekunda A
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Vážení rodiče,
v týdnu od 15. června budou probíhat přijímací talentové zkoušky
pro školní rok 2020/2021. Zkoušky budou organizovány v novém, jiném režimu, než bylo zvykem v minulých letech. Pro
účast na zkoušce musíte nejprve vyplnit online přihlášku, která
je umístěna na školním webu v odkaze „Dokumenty“ – Přihláška
ke studiu. V přihlášce vyplníte obor, vzdělávací zaměření, místo
(pobočku), dále den a hodinu zkoušky, kterou si zvolíte podle
nabídky. Poté vám přijde potvrzení na vámi zadaný e-mail.
Na stejný e-mail vám také pošleme konečný výsledek přijímací
talentové zkoušky.
Jednotlivé dny a místa přijímacích talentových zkoušek:
HUDEBNÍ OBOR

(nutno rezervovat den a hodinu předem)
• Pondělí 15. června od 14.00 do 18.00 hod.
Horní Počernice, Černý Most, Hostavice
• Čtvrtek 18. června od 14.00 do 18.00 hod.
Horní Počernice, Černý Most, Hostavice
• Pátek 19. června od 14.00 do 18.00 hod.
Horní Počernice, Černý Most, Hostavice
VÝTVARNÝ OBOR

(nutno rezervovat den a hodinu předem)
• Pondělí 15. června od 14.00 do 18.00 hod.
Horní Počernice, Černý Most
• Úterý 16. června od 14.00 do 18.00 hod.
Horní Počernice, Černý Most
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

(nutno rezervovat den a hodinu předem)
• Pondělí 15. června od 16.45 do 18.15 hod. - Hostavice
• Úterý 16. června od 14.30 do 16.45 hod. - Horní Počernice
• Středa 17. června od 15.30 do 17.45 hod. - Horní Počernice
• Středa 17. června od 16.45 do 18.15 hod. - Hostavice
Více informací o přijímacích talentových zkouškách na:
www.zus-hp.cz.
Libor Zíka, ZUŠ

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
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9–18
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Servis jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
Tel.: 233 320 960
602 800 920
Email: mbkolo@mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
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zavřeno

w w w.mbkolo.cz
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SPORT

RADOST
V DOBĚ
PANDEMIE

Koronavirus dostihl bez diskuse naprosto všechny, a to včetně sportovců. Velké problémy přinesl i TJ Sokol Horní Počernice, kde na dlouhou
dobu zastavil činnost. Po částečném uvolnění karantény a možnosti venkovního sportování však přinesl i pozitiva. Všechna sportoviště ve Chvalkovické ulici byla po celý den obsazena. Doufejme tedy, že si během karantény našli
lásku ke sportu i lidé, kteří to dříve považovali za zbytečnost či neměli čas a sportoviště budou i nadále plná. O fungování TJ Sokol během pandemie jsme si povídali
s členem výboru Ivanem Liškou.
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Jak narušila koronavirová pandemie
chod TJ Sokol?
Chod TJ Sokol se zastavil téměř zcela.
V nadsázce řeknu, jako celý svět. Ale to
nechci komentovat.
Naše sportoviště se pro veškerý chod
uzavřela, sportovní oddíly svoji činnost
zastavily. To byl začátek března. Postupně
s uvolňováním epidemiologických opatření jsme sportoviště uvolňovali, respektovali jsme vládní nařízení. Ale celý chod
jednoty, spolku zůstal kompletně narušen, zastaven. Na druhé straně mě ovšem
velice potěšil stav, kdy jsme venkovní
sportoviště otevřeli veřejnosti. Takový
„šrumec“ jsem na hřišti v Chvalkovické
snad ještě neviděl. Každý kurt byl po celý
den plný, hrál se tenis, volejbal, nohejbal,
byly obsazené oba beachvolejbalové kurty.
Víte, v té svízelné situaci to byl radostný
pohled. Kéž by takový zájem veřejnosti
o naše sportoviště panoval i po skončení
té pandemie. A samozřejmě jsme dohlíželi
na dodržování hygienických opatření.
Z celého toho březnového a dubnového
mimořádného konání nemám špatný pocit, udělali jsme všechno, co jsme mohli.
A lidé toho maximálně využili. A všechna
sportoviště, kromě beache, jsme lidem
nabídli zdarma.
Kdy začaly tréninky a v jakém režimu
teď probíhají?
Obnovené tréninky a cvičení našich
složek začínají teprve nyní. Věřím, že
k předchozímu řádnému stavu se všechno vrátí až ve dnech po 11. květnu. Ale
pomalu a postupně.
Máte informace, jak se individuálně
připravovali vaši sportovci během karantény?
Přiznám se, že nemám žádnou ucelenou
informaci o všech našich oddílech. Já
bych to snad ani nechtěl mapovat. Nejsme
profesionálové, děláme sport pro radost,
potěší nás občasné prvenství v přeborech,

soutěžích, ale nezavazuje nás to. Ani
žádná evidence, jak se kdo individuálně
připravoval. Myslím, že kdo má sport rád,
udělal pro sebe, co mohl.
Probíhala během karantény údržba prostorů TJ Sokol?
V našem majetku jsou dvě sportoviště - areál v Chvalkovické ulici a tenisový
areál v Otovické. Ten byl využíván nejen
v souladu s vládními nařízeními, ale také
podle toho, jak fungovala nafukovací
hala. Po částečném uvolnění opatření
jsme i halu mohli využívat, ale od počátku dubna, kdy byla
hala demontována, byl
areál ve smyslu vládních
nařízení využíván již plně.
Samozřejmě bez šaten
a sprch. To platilo i pro
areál v Chvalkovické ulici.
Halou zastavěné tenisové
kurty byly upraveny pro
letní provoz. V tělocvičně Chvalkovická ovšem
proběhla poměrně náročná
akce údržby - výměnou
podlahy v nářaďovně byla
dokončena celá akce rekonstrukce podlahy tělocvičny
neděle
z loňského roku. Průběh
akce, kdy bylo nutné
přemístit veškeré nářadí
z nářaďovny, byl naprosto
bezkonfliktní. Ve středu 6.
května jsme akci ukončili
převzetím od dodavatele.
Ještě nás čeká pár dnů
stěhování nářadí, to ale
zvládneme sami a od konce
května už můžeme tělocvičnu plně využívat. I pro
školní tělocviky.

Plný provoz našich sportovišť i našich
sportovních oddílů očekávám během
čtrnácti dnů.
Na závěr bych chtěl vyjádřit pro všechny naše příznivce, že z důsledků koronavirové epidemie nejsme zničeni, naopak
cítíme na těle i na duši, jak nás sport
drží při životě, jak nás posiluje a jak nás
proti takovým sakramentům brání. Takže
opravdu - sportem ke zdraví. Nazdar!
Lenka Bartáková,
redaktorka

14. června 2020 od 17 hod.

Kdy myslíte, že se bude
moci obnovit plný provoz
Sokola?
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VIRTUÁLNÍ POKOJ.CZ
VIRTUÁLNÍ REALITA PRO TEBE
CESTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVA ZÁŽITKY
SPORT KRESLENÍ 360 VIDEO HRY
WEB : www.virtualnipokoj.cz
TEL : 703 599 685
PROVOZOVNA :
NÁCHODSKÁ 642/124
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE

PRO CELOU RODINU

DOVOZ • PRODEJ • SERVIS
TECHNICKÁ PODPORA

PŘIJMEME
SKLADOVÉ MANIPULANTY
Kontaktujte nás na tel.: 727 925 302 nebo e-mailem: nabor@penny.cz

Bezpečnostní technologie
pro
váš RD, firmu, sklad, provozovnu
(Zajistíme odbornou montáž)
Náš showroom najdete na adrese:

PŘIJMEME
SKLADOVÉ
MANIPULANTY

Plkovská 2934/1, Praha 9, 193 00 (budova B)
Tel: 281 925 363 Mobil:777 242 212
email: obchod@express-alarm.cz

NA VÝDEJ ZBOŽÍ DO
CENTRÁLNÍHO SKLADU
JIRNY A RADONICE

www.expressalarm.cz

Nakupujte hezky česky

• DVOUSMĚNNÝ PROVOZ
• NADSTANDARDNÍ BENEFITY
• PLAT AŽ

31 500 Kč

• PO ZAPRACOVÁNÍ

39 500 Kč
penny.cz
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400
Servis, revize plynových spotřebičů,
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818
Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklizení sklepů, bytů, pozůstalostí a jiné.
Stěhování a doprava. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Kominictví Němec,
opravy, čištění, revize,
775 132 921
Autoškola TRIUMF H. Počernice
Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333
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MČ Praha 20, Ročník 68, květen
2020 (vychází měsíčně, kromě
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Náklad 6 400 ks.
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Koupím byt či dům
v Horních Počernicích.
Tel: 604 617 788
Hájek – zednictví – malířství.
Kompletní rekonstukce bytů, domů,
nebytových prostor. Veškeré zednické,
obkladačské, podlahářské, malířské
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Mob: 777 670 326
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení.
Tel: 775 961 432
Bazény www.greenlion.cz
Internetový prodej a výdejna Jasenná 8,
Horní Počernice.
Vše pro bazény, nejširší sortiment,
garance nejnižších cen na trhu.
S námi postavíte i zrenovujete bazén
nejlevněji.Prodáváme maloobchodně
i velkoobchodně a to i o víkendech
a svátcích.
Tel: 606 436 076

Oprava žaluzií – výměna vodících lanek
– nové žaluzie - seřízení plastových oken
a balkonových dveří. Sítě proti hmyzu.
Tel: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz
Mytí oken, koberců a čalounění,
20 let praxe, 604 609 641.
Koupím (pronajmu) samostatnou garáž
v Horních Počernicích. Elektřina nutná.
Tel. 728 966 952
Pronajmu menší garáž s předzahrádkou
v centru H.P., 2 200 Kč/m.
Tel: 777 263 261
Nabízím externí vedení účetnictví, daň.
evidence, mezd a personalistiky.
Mám 20 let praxi s osobním přístupem.
Cena vždy po dohodě.
Kontakt: 608 955 185,
belivanucto@gmail.com
Žaluzie, rolety, markýzy, sítě CLIMAX.
Mail.: p.mikez@hotmail.com,
tel.: 607 719 539
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