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ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ PŘÁTELÉ,

nastávají nejkrásnější měsíce v roce, našim 
dětem začínají prázdniny a nám začíná 
po náročné a únavné době období zaslou-
ženého odpočinku a relaxu. Ať už budete 
léto prožívat na zahrádce nebo při sportu, 
ať už budete procházet našimi lesy anebo 
zavítáte do přímořských letovisek anebo 
třeba navštívíte některé zdejší kavárny či 
hospůdky, buďte u toho spokojeni a šťast-
ni a všechny starosti hoďte za hlavu. 
Vždyť jsme si jich také za poslední dobu 
užili více než dost.

Chod naší městské části je zajištěn neu-
stále, a proto řada investičních a plánova-
ných akcí, které nám pomohou posunout 
Horní Počernice zase o něco dál, bude 
i v tento čas probíhat v plném proudu. 
Jak už bývá o prázdninách zvykem, bude 
se převážně jednat o činnosti zaměřené 
na rekonstrukce a opravy. Dovolím si 
zmínit některé z nich. Na začátku měsíce 
června začala rekonstrukce povrchů atle-
tické dráhy, vnitřního fotbalového hřiště 
a sektoru pro skok daleký ve sportovním 
areálu FZŠ Chodovická. Jsem si vědom, 
že v době, kdy se sport, který byl koro-
navirem zásadně omezen, pomalu vrací 
k životu, dochází v naší městské části 
k uzavření jednoho z největších venkov-

ních sportovišť. Bohužel, všechny rekon-
strukce jsou plánované na několik měsíců 
dopředu a v době, kdy byl stanoven ter-
mín oprav, nikdo z nás nepředpokládal, že 
dojde k paralyzování veškerého sportovní-
ho dění. Děkuji návštěvníkům a hostům 
areálu za trpělivost. Výsledek rekonstrukce 
bude stát za to a bezpečně zlepší sportovní 
podmínky nám všem. Přestavba by měla 
být podle plánu dokončena koncem srpna 
letošního roku.  

Asi nejviditelnější akcí bude realizace 
projektu půdní vestavby na Základní 
škole Spojenců, která dětem na této škole 
vytvoří kvalitnější a dostupnější zázemí 
pro jejich vzdělání a odbornou přípravu. 
Těšit se též můžete na rozšíření kapacity 
prostor DDM Horní Počernice v prosto-
rách Mateřské školy Chodovická. Dobrou 
zprávou je i to, že se začátkem července 
dočkají obyvatelé ulice Třebešovská ob-
novy a rekonstrukce chodníku. Všechny 
tyto práce jsou spojeny s jistými dočasný-
mi omezeními a nepohodlím. Mějte proto 
prosím trpělivost a pevné nervy, toleranci 
a shovívavost – podobné akce se nikdy 
nevyhnou komplikacím s dostupností, 
prašností apod. Tolik pro informaci struč-
ný výtah toho nejdůležitějšího. Dovolte 
mi však ještě poděkovat všem, kteří se 
na přípravě investičních akcí jakkoli po-
díleli a podílejí. Chtěl bych upozornit, že 

to nikdy není práce jednotlivce, či nějaké 
skupinky, ale všech, spolupráce celého 
týmu lidí.

Na závěr mého sloupku bych se s vámi 
rád podělil o dlouho očekávanou událost. 
S potěšením konstatuji, že se po dlouhých 
deseti letech podařilo dosáhnout nema-
lého úspěchu v podobě pravomocného 
vydání stavebního povolení na výstavbu 
tělocvičny v Jívanské ulici. První část 
projektové etapy je úspěšně ukonče-
na a v rámci té druhé, nejpodstatnější 
a nejsložitější, bude zapotřebí zajistit její 
financování. Opatřit nemalé finanční pro-
středky v tzv. postkoronavirové době, kdy 
česká ekonomika je postižena koronavirovou 
krizí, nebude úplně tak snadné. Jsme však 
optimisté, a i když to bude obtížné, uděláme 
všechno pro to, aby tělocvična brzy stála.

Jsme na začátku prázdnin, na začát-
ku doby dovolených a odpočinku. Přeji 
nám všem, malým i velkým, abychom 
si oddechli a vymanili se ze stereotypu 
všedního a ustaraného života a dělali to, 
nač nemáme celý rok čas. Dobijte a na-
čerpejte pozitivní energii a ze všech svých 
cest se domů, do Horních Počernic, vraťte 
spokojení a plní elánu!

Klidnou a pohodovou dovolenou  
vám přeje

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

VÝDEJ DEZINFEKCE  
NA RUCE ZDARMA
VÝDEJ DEZINFEKCE NA RUCE ZDARMA BUDE PROBÍHAT V TĚCHTO DNECH:

v měsíci červenci - ve středu 22. 7. od 16.00 do 18.30 hodin
v měsíci srpnu - ve středu 19. 8. od 16.00 do 18.30 hodin.

PŘIJĎTE – SKAUTI ZE STŘEDISKA OHEŇ HORNÍ POČERNICE  
NA VÁS BUDOU ČEKAT V TÉTO LOKALITĚ:

Úřad městské části Praha 20, Mezilesí, parkoviště před úřadem.

Děkujeme našim skautům a dobrovolníkům, kteří dezinfekce plní  
a pomáhají s jejich distribucí!

Za celý tým radnice:  
Petr Měšťan, starosta



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

Přípravy na zpracování nového Strategického plánu rozvoje MČ 
Praha 20 jsme zahájili počátkem května. Smyslem strategického 
plánu je zmapovat rozvojové problémy a potřeby území 
Městské části Praha 20 a na jejich základě stanovit rozvojové 
priority na příští desetiletí. Vše především s ohledem na naše 
rozpočtové možnosti.
Cílem je, aby aktivity, které bude MČ 
v příštích deseti letech realizovat, napl-
ňovaly rozvojovou vizi Horních Počernic, 
reagovaly na stěžejní problémy a potřeby 
městské části, nepřetěžovaly rozpočet MČ 
a aby na sebe účinně navazovaly. 

„Každá obec se musí rozvíjet. Tím chci 
říci, že je zapotřebí reagovat na aktuální 
požadavky společnosti, na moderní trendy 
a na měnící se potřeby občanů. Proto 
vás občany Horních Počernic žádám, 
abyste se zapojili do tvorby Strategického 
plánu, který je pro zvýšení kvality života 
v Horních Počernicích nezbytný. Stanete 
se významnými spolutvůrci a hybateli 
při plánování rozvoje obce. Vaše názory 
a podněty jsou jedním z důležitých ná-
strojů pro efektivní a účelné investování. 
Díky tomu se tak budeme moci přiblížit 
ke splnění vašich očekávání,“ říká starosta 
Mgr. Petr Měšťan.

Strategický plán připravuje tým odborní-
ků ve spolupráci s pracovníky a vedením 
úřadu městské části. Do přípravy doku-
mentu bude ovšem zapojena i široká veřej-
nost. První možností zapojení veřejnosti 
je účast na právě spuštěné anketě, jejímž 
smyslem je vyhodnotit spokojenost oby-
vatel s různými aspekty života v městské 
části a určit rozvojové priority MČ z po-
hledu občanů. Anketní lístek je přiložen 
v tomto vydání Hornopočernického 
zpravodaje a po jeho vyplnění jej můžete 
odevzdat na recepci Úřadu městské části 
Praha 20, ulice Jívanská 647 a Jívanská 
635 (budova u nádraží). Anketní otázky 
je také možné vyplnit on-line na: www.
pocernice.cz/homepage/strategicky-plan/. 
Do ankety je možné se zapojit do  
31. července 2020. 

Další možností občanů k zapojení 
se do tvorby Strategického plánu bude 

veřejné projednání, které se uskuteční 
v listopadu tohoto roku. Na veřejném 
projednání bude představena rozvojová 
vize, která stanoví, jaké by měly být 
Horní Počernice k roku 2030 a dále 
představena opatření, jejichž prostřed-
nictvím by se tato vize měla naplnit. 
Občané dostanou na veřejném pro-
jednání prostor k diskusi navržených 
opatření a k námětům na jejich úpravy 
či doplnění. 

Informace o vznikajícím Strategic-
kém plánu budou průběžně zveřejňová-
ny na internetových stránkách městské 
části i v Hornopočernickém zpravodaji. 
 

Josef Mareš,  
Veronika Jáně, ÚMČ

PŘIPRAVUJEME NOVÝ 
STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE MČ PRAHA 20
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Průzkum	názorů	občanů	Městské	části	Praha	20	

Městská	část	Praha	20	aktuálně	zpracovává	Strategický	plán	rozvoje	Městské	části	Praha	20,	který	bude	
udávat,	jakým	 směrem	 by	 se	 měla	 městská	 část	 v	následujících	 10	 letech	 ubírat.	 Nyní	 máte 	 možnost	 zapojit	
se	 svým	názorem	do	přípravy	tohoto	dokumentu.	

Dovolujeme	si	Vás	touto	cestou	požádat	o	vyplnění	dotazníku,	který	má	identifikovat	klady,	zápory	života	
v	městské	části,	stejně	tak	i	náměty	k	jeho	zlepšení.	Dotazníkové	šetření	je	anonymní	a	zabere	cca	15	minut.	

Vyplněný	dotazník	odevzdejte	na	recepci	Úřadu	městské	části	nejpozději	31. 7. 2020	nebo	ho	můžete	vyplnit	
i	elektronicky	na	https://72021.vyplnto.cz.		

Děkujeme	za	jeho	vyplnění.	

Charakteristika	respondenta	

1. Kolik	je	Vám	let.
☐ 15-29	let
☐ 30-49	let
☐ 50-64	let
☐ 65	a	více	let

2. Uveďte,	prosím,	Vaše	nejvyšší	dosažené	vzdělání.
☐ Základní
☐ Středoškolské
☐ Vysokoškolské

3. Uveďte,	prosím,	ve	které	lokalitě	MČ	žijete.
☐ Chvaly
☐ Svépravice
☐ Čertousy
☐ Horní	Počernice
☐ Počernice	sever
☐ Počernice	východ

4. Uveďte,	prosím,	jaký	je	Váš	aktuální	status.	Vyberte
jednu	či	více	možností,	event.	vypište.

☐ student/ka
☐ zaměstnanec
☐ OSVČ/podnikatel
☐ na	mateřské/rodičovské	dovolené
☐ v	důchodu
☐ nezaměstnaný

Hodnocení	podmínek	městské	části	pro	kvalitu	života	

A. Jaká	jsou	podle	Vás	3	největší	pozitiva	Městské	části	Praha	20,	tj.	co	se	Vám	konkrétně	na	životě	v	MČ	líbí?

1. pozitivum

2. pozitivum

3. pozitivum

B. Jaké	jsou	podle	Vás	3	největší	problémy	Městské	části	Praha	20,	tj.	co	se	Vám	konkrétně	na	životě	v	MČ	nelíbí?

1. problém

2. problém

3. problém
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C. Kterým	 oblastem	 by	 měla	 MČ	 Praha	 20	 přednostně	 věnovat	 pozornost?	 Vyberte	 1-3	 z	Vašeho	 pohledu
nejzásadnější.

☐ investice	do	budov	v	majetku	MČ

☐ komunikace,	chodníky

☐ zeleň,	veřejná	prostranství

☐ sociální	a	zdravotní	služby

☐ bezpečnost	v	MČ

☐ parkování

☐ sportovní	vyžití

☐ kulturní	vyžití

☐ péče	o	historické	dědictví

☐ podmínky	pro	podnikání

☐ společenský	a	spolkový	život

☐ bezbariérovost

D. Níže	je	uvedeno	několik	aspektů	života	Městské	části	Praha	20.	U	každého	z	nich,	prosím,	vyjádřete,	do	jaké
míry	jste	v	současné	době	spokojen/a	s	daným	aspektem	na	stupnici	velmi	spokojen/a	až	velmi	nespokojen/a. 
Pokud	se	Vás	daný	aspekt	netýká	 (např.	hodnocení	MŠ,	v	případě,	 že	nemáte	malé	děti).	
Vybrané	hodnocení  zakřížkujte	v	příslušném	řádku	X.

Hodnocení	

Aspekt	života	 velmi	
spokojen/a	

spíše	
spokojen/a	

spíše	
nespokojen/a	

velmi	
nespokojen/a	

nerelevantní/	
nemohu	
posoudit	

Předškolní	vzdělávání	

Základní	vzdělávání	

Středoškolské	vzdělávání	

Možnosti	sportovního	vyžití	

Možnosti	kulturního	vyžití	

Možnosti	volnočasového	vyžití	

Zeleň,	parky	a	volnočasové	plochy	

Komunitní	život	(spolková	činnost,	…)	

Čistota	a	stav	veřejných	prostranství	

Péče	o	památky	

Nabídka	obchodů	a	služeb	

Dostupnost	zdravotních	služeb	

Dostupnost	a	kvalita	sociálních	služeb	

Veřejná	doprava	

Stav	a	údržba	komunikací	

Stav	a	údržba	chodníků	

Podmínky	pro	cyklisty	

Bezbariérovost	veřejných	budov	

Bezbariérovost	veřejných	prostanství	

Dopravní	zatížení	

Parkování	

Bydlení	(kvalita	a	dostupnost	bytů))	

Podpora	individuálního	bydlení	(nabídka	
pozemků	pro	výstavbu	RD)	
Nabídka	práce	ve	MČ	a	blízkém	okolí	

Podmínky	pro	podnikání	

Ochrana	životního	prostředí	(ovzduší,	hluk)	

Dostupnost	úřadu	MČ	a	komunikace	s	ním	

Pocit	bezpečí	

Činnost	městské	policie	

Situace	s	odpady	(sběrná	místa	tříděného	

odpadu,	…)	

Sociálně	vyloučení	občané	(Romové,	

cizinci,	lidé	bez	domova)	

Informovanost	o	dění	v	městské	části	

Prezentace	městské	části	navenek	



RADNIČNÍ ZAHRADA 
JE OPĚT OTEVŘENA
STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉM LÉTĚ PRO VÁS 
OTEVÍRÁME RADNIČNÍ ZAHRADU, KDE 
MŮŽETE STRÁVIT VOLNÉ CHVÍLE.

PO a ST 8.00 – 18.00 hod.
ÚT a ČT 8.00 – 16.00 hod.
PÁ  8.00 – 14.00 hod.

6 | 7

AKTUALITY

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – pečovatele/ku 
v Odboru sociálních věcí a školství, 5. platová třída, nástup dle 
dohody. Bližší informace na 
https://www.pocernice.cz/urad/nabidka-zamestnani/.

SPRÁVCE/ÚDRŽBÁŘE domu s pečovatelskou službou v Odboru 
sociálních věcí a školství, 4. platová třída, zkrácený úvazek, služební 
byt v objektu, vhodné pro aktivního důchodce. Nástup dle dohody, 
bližší informace na https://www.pocernice.cz/urad/nabidka-
zamestnani/ nebo na tel.: 271 071 640.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICI OSPOD – zástup za MD v Odboru 
sociálních věcí a školství, 11. platová třída, bližší informace na 
https://www.pocernice.cz/urad/nabidka-zamestnani/.

PODPORA PODNIKATELŮ  
A KULTURA V HORNÍCH  
POČERNICÍCH ZASE OŽÍVÁ
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

přestože restriktivní opatření v souvislosti 
s koronavirem jsou, doufejme, za námi, 
dozvuky pandemie pocítíme ještě dlouho. 
Krize se nehodnotí jen podle toho, jak 
zvládneme začátek, ale je důležité stále 
vytrvat, aby negativní ekonomicko-soci-
ální dopady byly co nejmenší. Složité je 
to především pro živnostníky a drobné 
podnikatele, kteří přišli v důsledku ome-
zení o značné příjmy. Hlavní město Praha 
i naše městská část se jim snažíme pomoci 
nejrůznějšími úlevami a aktivitami.

•  Městská část odpustila podnikatelům  
2 nájmy v jejich provozovnách.

•  Poskytli jsme inzerci zdarma ve speci-
álním tištěném katalogu podnikatelů, 
který je v červenci distribuován do va-
šich schránek.

•  Za pomoci podnikatelů jsme aktualizo-
vali rejstřík podnikatelů na webu.

•  Vytvořili jsme galerii podnikatelů 
na Facebooku, kam se můžete stále 
připojit a sousedé vás mohou podpořit 
i pouhým sdílením.

Toto samotné ale nestačí, ani stačit ne-
může. Nejvíce bude záležet na vývoji celé 
společnosti, jak rychle se vrátíme k nor-
málu. Jak rychle dokážeme nakupovat 
jako dřív, využívat služby jako dříve nebo 
navštěvovat restaurace a kulturní akce. 

A právě kultura v Horních Počernicích 
znovu ožívá. Divadlo, knihovna i Chval-
ský zámek se postupně vracejí k běžnému 
režimu. Při příležitosti rozvolnění opatře-
ní pro divadla a kina se 10. 6. 2020 konaly 
2 charitativní koncerty Můzy pro Motýly 
a koncert Michaely Noskové na podpo-
ru charitativní organizace Debra, která 
pomáhá dětem usnadnit život s nemocí 

motýlích křídel. Pořídili jsme pro vás 
z obou koncertů videozáznam. Pokud se 
tedy ještě necítíte na to vyrazit ven za kul-
turou, posaďte se a užijte si muzikálové 
hvězdy z pohodlí vašeho domova. Záznam 
najdete v průběhu července na našem 
webu, Facebooku a YouTube.

Současná doba není pro nikoho 
jednoduchá. Prosím, pomáhejte svým 
blízkým a seniorům a podpořte drobné 
podnikatele a živnostníky z vašeho okolí, 
potřebují vás.

Společně překonáme nástrahy nepříz-
nivých situacích. Hleďme prosím do bu-
doucna s nadějí, aby se život v naší zemi 
vrátil zase k prosperitě a pevnému zdraví.

Závěrem bych vám chtěl popřát krás-
né první letní dny a především pevné 
zdraví.

S úctou
Zbyněk Římal, váš radní

Hnutí ANO
Zbynek_rimal@pocernice.cz



INFORMACE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

DOTACE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 NA „KORONAVIROVÉ VÝDAJE“

Rada městské části poskytla svým základním a mateřským ško-
lám, DDM, Chvalskému zámku, knihovně a Kulturnímu centru 
HP účelové dotace na prevenci vůči koronaviru, a to v celkové 
částce 476 tis. Kč. Prostředky byly určeny např. na generátory 
ozonu, desinfekci, infračervené bezkontaktní teploměry nebo 
na pořízení zařízení pro distanční výuku. Finance byly poskyt-
nuty z dotace hl. m. Prahy.

PŘESUN 0,9 MIL. Kč NA VYBAVENÍ PARKU  
HOUSLOVÝ KLÍČ

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 jsou alokované vlast-
ní prostředky na investiční akci Park Houslový klíč ve výši 
110,0 tis. Kč. S ohledem na to, že na II. etapu projektu (kom-
pletní vybavení parku herními prvky, relaxační zónou a mobili-
ářem s předpokládanými náklady ve výši cca 17 mil. Kč) nejsou 
v rozpočtu dostatečné finanční prostředky, převedla RMČ částku 
900 tis. z jiných zdrojů, aby bylo možné do parku umístit ales-
poň lavičky a odpadkové koše.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK  
A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO  
VÝSLEDKU PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Radní městské části schválili účetní závěrky a rozdělení hos-
podářského výsledku svým základním a mateřským školám, 
DDM, Chvalskému zámku, knihovně a Kulturnímu centru HP. 
Rada ve všech případech respektovala požadavky ředitelů těchto 
institucí. S ohledem na to, že některé žádosti byly podány 
před vyhlášením nouzového stavu, poskytli jsme ředitelům 
PO možnost své původní návrhy upravit, čehož někteří sku-
tečně využili.

DOTACE  
2020

Od 26. května do 30. září přijímá Úřad městské části Praha 20 
žádosti o individuální dotace dle zásad schválených zastupitel-
stvem. První finanční prostředky rozdělovala rada městské části 
v pátek 12. června, dalším žádostem vyhovělo zastupitelstvo 22. 
června. Děkuji všem členům komisí i úředníkům městské části 
za pomoc při procesu schvalování jednotlivých žádostí.

MAJETEK

ODSVĚŘENÍ KOMUNIKACÍ NAVAZUJÍCÍCH  
NA MOST NA SVĚCENCE

Na základě dopisu generálního ředitele Technické správy ko-
munikací hl. m. Prahy, a. s. požádala městská část o odsvěření 
komunikací navazujících na most Na Svěcence, v rozsahu úseku 
komunikace Na Svěcence, Do Svépravic, dle optimalizace oblast-
ního správce s propojením mostu na síť komunikací ve správě 
TSK, a. s. spojujících naší městskou část a Dolní Počernice. 
V případě úspěchu dojde k významné úspoře výdajů při údržbě 
komunikace, městská část pak nebude muset hradit ani rekon-
strukce těchto úseků komunikací.

PRODEJ MAJETKU

Zastupitelé schválili na svém jednání dne 25. května prodeje 
několika pozemků městské části (především z důvodu jejich ne-
potřebnosti nebo z důvodu potřeby sjednocení vlastnictví stavby 
a pozemku pod stavbou) v celkové výši 5 475 tis. Kč. Transakcí 
s nejvyšší hodnotou je prodej několika pozemků Správě železnic, 
státní organizaci za celkovou kupní cenu ve výši 4 673 tis. Kč 
z důvodu zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťo-
vého úseku Mstětice (mimo) – Praha - Vysočany (včetně)“.

ŽÁDOST O SVĚŘENÍ „PEPINOVA POLE“

Zastupitelé schválili podání žádosti na hl. m. Prahu ve věci 
svěření pozemku KN parc. č. 4454/18 o výměře 14 683 m2, 
druh pozemku – orná půda v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha, do správy MČ Praha 20. V dané věci již proběhlo jednání 
s ředitelem Odboru evidence majetku MHMP Ing. Martinem 
Kubelkou, Ph.D.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020
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AKTUALITY

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ  
OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ  
A SPOLKOVÉ ČINNOSTI – LÉTO
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ, 

po náročných jarních měsících plných 
nejistot přišlo konečně léto a dětem 
zasloužené letní prázdniny. Červen byl 
pro mnohé žáky, studenty a pochopitelně 
i rodiče velmi náročným. Po dlouhém 
a velmi zmatečném očekávání se nakonec 
konaly přijímací zkoušky na střední školy, 
maturity a státní závěrečné zkoušky. Ty se 
dokonce týkaly i mě osobně. Doufám, že 
se všem zmíněné zkoušky povedly na vý-
bornou! V další cestě ve škole, v práci 
nebo osobním životě přeji hodně štěstí 
a životní radosti.

Dále bych vás již tradičně informoval 
o novinkách v oblasti sociálních věcí, 
zdravotnictví a spolkové činnosti.

V sociální oblasti jsem ve spolupráci 
s paní místostarostkou Evou Alexovou, 
paní vedoucí Monikou Brzkovskou a Od-
borem sociálních věcí a školství započal 
práci na novém Katalogu nejen sociálních 
a zdravotních služeb, který vychází z pů-
vodního katalogu z roku 2014. V katalogu 
budou včetně důležitých kontaktů také 
informace o poskytovatelích sociálních 
a zdravotních služeb v Horních Počerni-
cích. Mým předpokladem je, že katalog 
by mohl vyjít v tištěné podobě po finální 
revizi a grafických úpravách na začátku 
školního roku 2020/2021. S ohledem 

na četné dotazy ohledně naší oblíbené 
služby Senior auto vycházíme z vládní-
ho plánu rozvolnění opatření přijatých 
v souvislosti s řešením pandemie v oblasti 
sociálních služeb a službu Senior auto 
znovu obnovujeme ke dni 22. června. 
Pokud tedy nedojde k dalším vládním 
změnám či úpravám. Službu si můžete 
objednat telefonicky na tel.: 773 450 721. 
Pro využití služby je nutné mít vyplněnou 
žádost, kterou můžete nalézt na webových 
stránkách: www.pocernice.cz/obcan-2/
senior-auto nebo ji s vámi ochotně vyplní 
na našem Odboru sociálních věcí a škol-
ství na adrese Jívanská 635.

Ve zdravotní oblasti jsme se zúčastni-
li pod záštitou radní Mileny Johnové 
na MHMP 5. kolegia radních pro sociální 
věci a zdravotnictví, kde jsme se sešli 
i s ředitelem pražské VZP panem Janem 
Bodnárem. Za naši městskou část jsme 
požádali o podporu formou uzavření 
smlouvy s LRS Chvaly a ambulancí Léčby 
bolesti MUDr. Šimona Kozáka, aby tyto 
služby mohl využívat co největší možný 
počet našich občanů. Pana ředitele jsme 
také požádali o podporu pro naši měst-
skou část ve větší snaze přivádět nové lé-
kaře a vytvářet nové ordinace praktických 
lékařů, pediatrů, zubařů a dalších. 

V rámci ochrany zdraví klientů naší 
pečovatelské služby, návštěvníků Sociál-

ního odboru, ale i všech jejich pracovníků 
proběhlo plošné testování pracovnic v so-
ciálních službách na nový koronavirus. 
Všechny testy vyšly negativní, tj. všechny 
jsou zdravé.

 
Ve spolkové činnosti mě těší, že v květnu 
došlo ke slavnostnímu otevření a tedy 
ukončení kampaně Plechové domky pro 
naše mamky v rámci Azylového domu 
Horní Počernice, kde proběhla kompletní 
rekonstrukce jedné z budov sloužící pro 
matky s dětmi. Jsem rád, že jsem mohl 
být u toho, a že naše městská část dlou-
hodobě spolupracuje právě se Střediskem 
křesťanské pomoci. To například posky-
tuje možnost krizového pokoje pro rodinu 
z Horních Počernic, která by se dostala 
do tíživé životní situace. V neposlední 
řadě mám radost, že jsme v rámci Rady 
městské části Praha 20 podpořili žádost 
o podporu VII. hudebního festivalu 
u kostela sv. Ludmily v Praze na Chva-
lech. 

PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ  
A NIČÍM NERUŠENÉ LÉTO!

Petr Růžička, váš radní
Petr_ruzicka@pocernice.cz

www.facebook.com/pet.ruzicka

ODPUŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO 
V PODNIKATELSKÝCH 
PROSTORÁCH

Rada městské části rozhodla (s ohledem 
na vyhlášení nouzového stavu na zákla-
dě usnesení Vlády ČR ze dne 12. března 
2020) o odpuštění nájemného za pronájem 
prostor sloužících k podnikání za měsíce 
duben a květen 2020. Dopad do rozpočtu 
bude činit maximálně 260 tis. Kč.

KULTURA

VÝROČNÍ ZPRÁVY KULTURNÍCH 
INSTITUCÍ

Rada městské části projednala výroční 
zprávy Chvalského zámku, Kulturního 

centra Horní Počernice a Knihovny  
Horní Počernice.

7. ROČNÍK HUDEBNÍHO 
FESTIVALU U SV. LUDMILY 
V PRAZE NA CHVALECH

Rada městské části schválila poskytnutí 
finančního daru Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly 
ve výši 50 tis. Kč na částečné pokrytí 
nákladů na pořádání tohoto hudebního 
festivalu. Festival zaštítí pan starosta Petr 
Měšťan.

ÚHRADY TESTŮ NA COVID-19 
PRO ÚČINKUJÍCÍ DIVADELNÍ 
SOUBORY

Rada městské části schválila poskyt-
nutí účelové dotace ve výši 100 tis. Kč 
za účelem úhrady testů na Covid-19 pro 
divadelní soubory, které budou účinko-
vat v období června 2020 v 8 divadelních 
představeních v Přírodním divadle Dády 
Stoklasy. Finance byly opět poskytnuty 
z dotace z hl. m. Prahy.

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí na webu městské části 
plánujeme rozšířit o pozvánky na akce 
spolků a jiných aktivních občanů. Bližší 
podmínky představíme na webu městské 
části.

Vilém Čáp, 
I. místostarosta
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

první červnový den obdržel Odbor 
životního prostředí a dopravy, který je 
silničním správním úřadem, koncept 
mimořádné mostní prohlídky mostu 
Božanovská. Z ní vyplývá, že do mostní 
konstrukce masivně zatéká, v konstruk-
ci degraduje beton a místy je odhalená 
betonářská výztuž. Na mostních  římsách 
degradují prefabrikáty a hrozí opadávání 
betonu na dálnici D11. Na sedmistupňové 
škále hodnocení stavu mostů (I nejlepší, 
VII nejhorší) je most na stupni VI. Proto 
bude nutné snížit zatížitelnost mostu, a to 
osazením svislého dopravního značení B13 
(zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost přesahuje 3,5 t) s doplněním 
textovou značkou E13 s textem: mimo 
jediné vozidlo BUS MHD nebo místní 
zemědělské techniky. 

Současně TSK, a. s. připravuje žádost 
o demolici mostu Božanovská, která by 
podle informací Ing. Aleny Kašparové, ve-
doucí oddělení mostních staveb TSK a. s., 
měla proběhnout ještě do konce letošního 
roku. Prodleva mezi demolicí stávajícího 
mostu a zahájením stavby mostu nového 
bude v řádech měsíců. 

Most Bořetická, po němž vede cyklo-
stezka do Klánovic, je v majetku Státního 
pozemkového úřadu a v současné době je 
dlouhodobě pronajat Ředitelstvím silnic 
a dálnic. Z mimořádné mostní prohlídky, 
kterou ŘSD zadalo, vyplývá, že most je 
v uspokojivém stavu.   

Třetím z mostů, který se na katastru 
Horních Počernic klene nad dálnicí D11, 
je most Na Svěcence. V lednu letošních 
roku Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
schválilo odsvěření tohoto mostu z ma-
jetku MČ Praha 20 do majetku hlavního 
města (usnesení ZHMP číslo 13/37 ze 
dne 23. 1. 2020). Nouzový stav zabránil 
fyzickému předání mostu, které nicmé-

ně očekáváme v brzké době. Na základě 
mimořádné mostní prohlídky byla snížena 
zatížitelnost tohoto mostu na 20 tun.

Koncem roku 2018 TSK zástupce měst-
ské části poprvé informovala o neutěše-
ném stavu zdejších mostů, zvláště pak 
mostu Bystrá. Podle tehdejších prognóz 
mělo dojít k urychlené demolici mostu 
Bystrá. Vzhledem k tomu, že stále probí-
hají jednání mezi TSK a ŘSD o budoucí 
podobě mostu (která musí respektovat 
záměr budoucího zkapacitnění D10 na 6 
pruhů), tak k demolici naštěstí stále ne-
došlo. Nicméně na mostě je výrazně ome-
zen provoz – veškerá doprava je svedena 
do středu mostu a řízena pomocí světelné 
signalizace, protože zde silně degradují 
mostní římsy a hrozí opadávání betonu 
na dálnici D10. Na mostě je omezen prů-
jezd vozidel s okamžitou hmotností nad 
3,5 t s výjimkou autobusů MHD. Jen díky 
této výjimce zůstává zatím trasa autobusu 
209 mezi Horními Počernicemi, Satalice-
mi a Letňany beze změny. 

Kvůli snížené zatížitelnosti mostu 
Bystrá není možné využívat most pro 
nákladní dopravu. Veškerá nákladní 
doprava do Satalic přijíždí přes ulici Bu-
dovatelskou. Již v roce 2019 byla omezena 

zatížitelnost mostu Ve Žlíbku na 12 tun.  
TSK připravuje projekt opravy mostu 
Ve Žlíbku. Při opravě by měly být sneseny 
degradující římsy a nahrazeny novými. 
Sanována by měla být i mostovka a svislé 
části nosné konstrukce. Pokud budou 
projektové práce a následný výběr zhotovi-
tele probíhat bez problémů, měly by práce 
na opravě mostu Ve Žlíbku začít na podzim 
2020 a potrvají přibližně do konce června 
2021. Po provedení těchto prací bude možné 
most využívat bez omezení zatížitelnosti.

U mostu na dálnici D0 nad Chlumec-
kou diagnostika prokázala, že je ve špat-
ném stavu. Na sedmistupňové škále 
hodnocení stavu mostů dosahuje mostov-
ka stupně IV a pilíře a podpěry stupně V, 
ŘSD navrhuje postupnou demolici mostu 
po polovinách, aby byl zachován provoz 
na této části Pražského okruhu i na Chlu-
mecké ve 2 + 2 pruzích. S výjimkou 
vlastní demolice mostu, ukládání nových 
nosníků a betonáže spřahující desky bude 
doprava po mostě, i když v omezeném 
režimu, zachována. Stavba bude probíhat 
2 stavební sezony; předpoklad zahájení 
stavebních prací je jaro 2021.  

Eva Alexová, místostarostka

HORNOPOČERNICKÉ MOSTY
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ZASTUPITELÉ

Kritika k demokracii patří

25. 5. se konalo první zastupitelstvo od změ-
ny vedení městské části. Protože v závěru 
minulého roku zastupitelstvo prakticky ne-
fungovalo, bylo třeba vypořádat se i s tisky, 
které čekaly na schválení již několik měsíců.

S ohledem na to, že mi únorové ZMČ 
svěřilo několik zásadních gescí (mj. finance, 
majetek a legislativu), předkládal jsem na za-
stupitelstvu převážnou většinu tisků. V roz-
poru se stávajícími zvyklostmi jsem se také 
rozhodl, že své vlastní tisky budu předkládat 
sám a příslušný úředník mě bude v případě 
potřeby v diskusi doplňovat. Domnívám se, 
že se jedná o vhodnější model, než tiše sedět 

a nechat úředníka, aby za politika tisk uvedl, 
vydiskutoval a fakticky mu umetl cestu 
k jeho hladkému schválení. Pro politika je to 
samozřejmě těžší, ale myslím, že by to právě 
tak mělo být.

V některých svých tiscích jsem si před 
zasedáním zastupitelstva všiml formálních 
chyb. Na všechny formální nedostatky jsem 
proto kolegy sám upozornil a namísto scho-
vávání se („že chyby udělali úředníci“, „že 
to má zařídit úřad a tajemník“ nebo snahy 
na nedostatky v tiscích neupozorňovat) jsem 
se za ně (jako předkladatel) omluvil. Kole-
gům z opozice děkuji za oprávněnou kritiku 
– v rámci porad s úředníky jsme učinili 
příslušné kroky a budeme tak činit i v bu-

doucnu, bude-li to třeba. Pokud by opoziční 
kolegové chtěli, mohli sami na konkrétní 
nedostatky upozornit ještě před jednáním 
zastupitelstva (materiály mají k dispozici tý-
den dopředu), ale neučinili tak… Rozumím 
jim, také jsem byl v opozici.

Kolegům děkuji za bohatou diskusi a ně-
kolik opravdu cenných připomínek k zása-
dám pro poskytování dotací nebo k řešení 
dopravní situace obyvatel Chval – jsem rád, 
že je i tato problematika zajímá.

S přáním krásného léta, úctou a pozdravem 

Za Počernice JINAK Vilém Čáp, 
I. místostarosta

Vážení čtenáři, vzpomínejte!

Je to již více než půl roku, co jsme si 
připomínali 30. výročí sametové revoluce 
v listopadu 1989, která přinesla tolik zásad-
ních změn v naší společnosti, v české zemi. 
Nemohu se zbavit pocitu, že jsme tu oslavu 
v Horních Počernicích tak trochu „odflákli“. 
Připomínal jsem to na podzimních zase-
dáních zastupitelstva, nebylo to nic platné, 
nikdo nereagoval, vzpomínky zapadly, akcí 
bylo pramálo. Na rozdíl od jiných měst nebo 
pražských městských částí.

Řeknete si, nic se nestalo, nikdo neutrpěl. 
Ani radnice, ani kronikář, ani čtenáři HPZ. 
Mnoha lidem to ale přišlo líto, proč jsme si 

nepřipomněli, jak to tenkrát na konci roku 
1989 a začátkem 90. let v Horních Počerni-
cích vlastně bylo. A tak mi dovolte, abych se 
pokusil, tak trochu „s křížkem po funuse“, 
rozdýchat čtenáře, pamětníky, aby se nebáli 
připomenout něco z událostí, které i u nás 
změnily život. Vzpomínky staré třeba 30 let!

Rád bych vzpomněl na konec roku 1989, 
kdy u nás vznikaly v mnoha závodech 
a podnicích stávkové výbory. Nebýt jich, 
nevzniklo by později ani Občanské fórum, 
nenastaly by změny ani na zdejší radnici. 
A tak připomenu, že stávkové výbory vznikly 
z vůle zaměstnanců podniků Energovod, 
VÚ materiálu, Obvodní podnik služeb, VÚ 
biofaktorů, Chema, Pragotron, Drůbežnictví 

Xaverov, Drůbežářských závodů Xaverov, 
Komenium, Armabeton, Elektrosignál, Chi-
rana, Střední učiliště VS, Vojenské stavby, 
TJ Sokol, Fruta, Teplotechna, Metrostav, 
Kovoslužba i Čs. cirkusy a variété. Mnozí 
z vás již ani ty názvy podniků nepamatuje. 
Nevadí. Připomeneme si je znovu. A rád 
bych vyzval ty občany, kteří stáli v čele 
stávkových výborů, aby promluvili, napsali 
své vzpomínky, zážitky. Budu rád za každý 
příspěvek, sám mám z počátku devadesátých 
let dost dokumentů, se kterými bych rád 
veřejnost v dalších číslech HPZ seznámil. 
Budu rád, když mně s tím pomůžete.

Za ODS – NHP Ivan Liška, zastupitel 

Lokalita Horní Počernice východ a možnosti řešení

Vážení a milí Hornopočerničtí, také vás znepokojuje budoucí 
výstavba v rozvojových lokalitách naší městské části? S hrů-
zou sledujete deklarované kapacity navýšení počtu obyvatel 
některými politickými uskupeními? V přemíře negativních 
zpráv a ohromujících čísel nenacházíte možné řešení? Nebo 
jste přesvědčeni, že jedinou možností je změna Územního 
plánu ve smyslu návratu zastavitelných ploch na ornou půdu?

Na nereálnost této změny jsme upozorňovali. Záměr nikdy 
nezískal potřebnou politickou podporu ze strany jednotli-
vých zastupitelských klubů MHMP. Změnu také od počátku 
nedoporučoval Odbor územního rozvoje MHMP jakožto 
pořizovatel územně plánovací dokumentace pro území hl. m. 
Prahy, a to hlavně kvůli případným žalobám a soudním spo-
rům s majiteli parcel a změnu podmiňoval souhlasem všech 
vlastníků dotčených pozemků.

Snaha bývalého vedení o tuto změnu, i přes znalost těchto 
souvislostí, vedla pouze k pozastavení naší snahy o zadání 
Územní studie, která by koordinovala rozvoj této lokality. 
S ohledem na majetkoprávní vztahy a na podmínky výstav-
by dané platným Územním i navrhovaným Metropolitním 
plánem skutečně v této lokalitě v budoucnu hrozí neřízená 
výstavba ohromného rozsahu. Proto nadále trváme na svém 
stanovisku, že je potřeba v této věci jednat konstruktivně 
a vycházet z reálných možností, které nám současně platná 
legislativa a politické rozložení na MHMP umožňují.  

Územní studie je dle všech dostupných informací jedi-
ným možným nástrojem pro regulaci a koordinaci výstavby, 
jelikož nevyžaduje souhlasy vlastníků pozemků a je přitom 
závazná. Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území 
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Za Šanci pro Počernice 
Kristine Karhanová 

především charakter, výšky a využití zástavby, koncepci veřejných 
prostranství a parků a řešení veřejné vybavenosti včetně dopravní 
a technické infrastruktury. 

Pokud nechceme další výstavbu sídlištního typu, ale citlivě nava-
zující na původní strukturu Horních Počernic, jinou možnost, než 
je uzemní studie, nevidíme.

Přeji krásné letní dny!



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

ZASTUPITELÉ

BUĎTE V OBRAZE

www.pocernice.cz

www.facebook.com/UMCHorniPocernice/

www.ezpravodaj.pocernice.cz

SMS infozprávy

Informace o Horních Počernicích sledujte zde

Připomínky k výstavbě Nový Zeleneč, Hry na chodník a čaro-
vání se slovy

Ráda jsem podpořila kolegyni, zastupitelku Společně pro Počer-
nice a bývalou radní pro výstavbu a územní rozvoj Karlu Polydo-
rovou v podání připomínek ke stavebnímu záměru Nový Zeleneč. 
Podle něho se mají v Zelenči postavit byty pro až 3 500 nových 
obyvatel.

Karla ještě jako radní ve spolupráci s odborníky připomínkovala 
územní řízení ke stavebním záměrům a řízení dle zákona EIA 
(o ochraně přírody a krajiny). Díky tomu byly připomínky podá-
vané za naši městskou část velmi profesionální. Nyní připravila 
s odborníky námitky proti nové výstavbě v Zelenči, která pro naši 
městskou část bude znamenat další zátěž v oblasti dopravy 
a životního prostředí. Podaly jsme je společně na Krajský úřad 
Středočeského kraje a zveřejněny budou na portálu Cenia EIA.

V rámci participativního rozpočtu jsme spolu s Karlou 
Polydorovou podpořily přípravy projektu Hry na chodník. Pod 
vedením Hanky Štěpánkové ho připravují rodiče počernických 
školáků, kteří se inspirovali skvělým projektem Terezy Vašnov-
ské. Projekt rozvíjí hrubou motoriku dětí, podporuje fantazii, 
vede k pohybu a není finančně náročný. V rámci veřejného 
prostoru působí navíc esteticky, protože obyčejný plácek nebo 
chodník promění v magické, barevné místo. Náš kolega zastu-
pitel Jiří Šebek spolu se sousedy podal návrh na vytvoření wor-
kouto-parkourového hřiště v blízkosti Biologických rybníků 
ve Svépravicích. Půjde rovněž o další prvek pro aktivní život 
v Horních Počernicích.

I v opozici se snažíme dělat pro Horní Počernice co nej-
víc. Pobavilo nás proto tvrzení Ing. Čápa v HPZ o tom, jak 

chce s opozicí konstruktivně spolupracovat. Zřejmě ale jen 
na papíře radničního časopisu. Na zastupitelstvu jsme se 
ptali, zda nám jako nejsilnější opoziční straně a vítězi voleb 
bude nabídnuto předsednictví finančního výboru? Sdělil, že 
ne. Jsem ráda, že jsme v době našeho vedení radnice místo 
opozici nabídli. Neměli jsme totiž co skrývat.

Přeji všem krásné léto a buďte zdraví!

Za Hnutí občanů Počernic 
Alena Štrobová, 

zastupitelka
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Léto již hýří všemi barvami
senioři milí,
přejeme, abychom se veselili
a žili v normálu.
Vir ale drží a odchází pomalu!
Děkujeme za solidárnost všem,
co se o nás starají,
karanténa není kantiléna zpěvná,
krásná melodie!
Bez té se seniorům hůře žije!
Až u Ludmily budou zvony znít,
Počernice snad všechny viry odplaví!
... a psychika se uzdraví!

Autor: A. Paseková 

Všem seniorům přejeme krásné, 
klidné léto a pevné zdraví. 
 
Na shledání po prázdninách v naší 
klubovně se za výbor těší:

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

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. Maxi-
málně vítáme děti do jednoho roku věku. 
Pozvánka není posílána automaticky. 
V případě zájmu přihlašujte děti narozené 
v období

1. 4. 2020 – 31. 5. 2020 do 30. 9. 2020. 
Další termíny budou následovat. 

Přihlášku na Vítání občánků naleznete 
na https://www.pocernice.cz/potre-
buji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo při 
osobním vyzvednutí na Odboru živnos-
tenském a občanskosprávních agend, 

č. dveří 100. Do přihlášky je nutné 
napsat také příjmení matky, protože 
v mnoha případech není totožné s pří-
jmením dítěte a pozvánku by nebylo 
možné doručit. Vítáme děti pouze 
z Městské části Praha 20. Vítání občán-
ků není povinné, je to ryze dobrovolná 
akce. Vítání občánků se koná v Obřadní 
síni Chvalského zámku, Na Chvalské 
tvrzi 857, II. patro. 

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

16. 7. 2020 OSLAVÍ PANÍ 
NEDVĚDOVÁ BOŽENA  
90. NAROZENINY. 

VŠE NEJLEPŠÍ A HLAVNĚ 
HODNĚ ZDRAVÍ 

PŘEJE DCERA S RODINOU

DNE 2. SRPNA TO BUDE  
20 LET, KDY NÁS OPUSTIL 
p. KAREL NOVÁK. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ  
MU VĚNUJÍ VZPOMÍNKU 

MANŽELKA A SYNOVÉ

BLAHOPŘEJEME
V ČERVENCI:
Boubal Petr
Budský Zdeněk
Červenková Věnceslava
Čtvrtníčková Milada
Doušová Anna
Drbohlav Miloslav
Dvořáková Jaroslava
Ekrt Zdeněk
Fabiánek Miroslav
Grublová Helena
Habrun Jaroslav
Hampejs Karel
Hubený Ladislav
Hussar Pavel
Hýžďalová Hana

Jiroutová Alžběta
Kabourková Jaroslava
Killer Jindřich
Kleinberg Bohumil
Kleinbergová Viera
Kludská Anna
Kokoška Václav
Koubová Emilie
Kožíšek Miloslav
Kožíšková Milada
Králíčková Zdeňka
Krausová Jiřina
Kristenová Hana
Křivánková Vlasta
Kunstová Božena
Lagronová Eva
Liška Jan
Lišková Eva
Man Karel
Markup Václav
Matušů Antonín
Mertlová Jaroslava
Mirtlová Miluše
Moravcová Květoslava
Műllerová Libuše
Navrátilová Karolína
Nedvědová Božena
Nováková Miloslava
Nováková Zdeňka
Novotný Zdeněk
Pazderka Evžen
Pirklová Eva
Rais Josef
Raisová Milena
Riegert Vladimír
Schovanec Karel
Šebestová Jaroslava

Šerý Josef
Šimáňová Máří Magdalena
Šlechta Lubomír
Šonka František
Šrubař Jiří
Štaflová Alena
Toman Karel
Toncar Bohumil
Zástěrová Jana
Zemánková Mária
Zouzal František

BLAHOPŘEJEME
V SRPNU:
Bartošková Zdeňka
Benešová Eva
Böhm Miroslav
Havelková Marie
Hlaváčková Luďka
Honetschlägerová Ludmila
Housková Naděžda
Hubená Marie
Hurtová Věroslava
Chvojová Adéla
Jindrová Alena
Kejlová Věra
Kopáčová Bohumila
Košinová Dagmar
Krausová Helena
Křížek Jiří
Kučera Karel
Kulhavá Miroslava
Minarčiková Jaroslava
Nováková Iva
Nováková Jindřiška
Nový Jiří

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 spole-
čenské 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 

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

Pavlík František
Peřinová Marie
Petrovická Marie
Pisingerová Jiřina
Růžičková Hana
Rychtaříková Alexandra
Ryjantová Zdenka
Schovancová Hana
Siváková Julie
Slachová Eva
Sokol Josef
Soukup Josef
Straková Božena
Stránská Mária
Sýkorová Božena
Šafaříková Marie
Šára Zbyněk
Šlechtová Alena
Štěpánek Bohuslav
Tomáš Štefan
Urbánková Věra
Urchsová Hanna
Valíček Julius
Vébr Stanislav
Vinšová Věra
Volianská Eva
Volkeová Ludmila
Zápotocký Rudolf
Žáčková Růžena

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ  
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
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AKTUÁLNÍ 
INFORMACE  
O PROJEKTU  
MAP II  
VZDĚLÁVÁNÍ

UDĚLENÍ STÁTNÍHO 
OBČANSTVÍ

Projekt MAP II 
vzdělávání MČ Praha 
20 (reg. číslo CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17
_047/0009117) se 
nám přehoupl do své 
druhé poloviny. 
V první polovině 
projektu jsme se 
věnovali aktualizaci 
analytické části MAP 
a teď přichází na řadu 
aktualizace jeho 
strategické části.

V květnu jsme diskusi nad tímto tématem 
otevřeli v pracovních skupinách MAP, kte-
ré se sešli on-line. V této diskusi budeme 
pokračovat i během červnových setkání 
pracovních skupin a celou aktualizaci Stra-
tegického rámce MAP dotáhneme během 
letních měsíců a v září bude předložen 
ke schválení Řídícímu výboru MAP.

V září připravujeme ve spolupráci s po-
černickými organizacemi, které se věnují 
volnočasovému vzdělávání dětí a žáků, již 
4. ročník Veletrhu volného času. Veletrh 
se bude konat první školní den a bude-
te mít možnost se seznámit s aktuální 
nabídkou volnočasových aktivit v Horních 
Počernicích. Na veletrhu bude k dispozici 
i aktuální brožura – Nabídka Formální-
ho a neformálního vzdělávání a sportu 
pro děti a mládež do 15 let v Horních 
Počernicích, která nabízí ucelený přehled 
všech aktivit a organizací pro školní rok 
2020/2021.

Pro žáky především 8. a 9. ročníků připra-
vujeme Veletrh středních škol.

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

Pokud se chcete aktivně zapojit do pro-
jektu MAP např. formou členství v pracov-
ních skupinách a podílet se na zlepšování 
kvality vzdělávání v Horních Počernicích, 
kontaktujte nás prosím na adrese:  
projektmap@pocernice.cz. 

Projektový tým MAP II

Dne 9. 6. 2020 se stal státním 
občanem České republiky 
pan Valerij Tokmakov, občan 
Ukrajiny. Pan Tokmakov bydlí 
v Horních Počernicích od roku 
2013. Pracuje ve firmě Doosan 
Bobcat EMEA jako Account 
Coordinator. Zajímá se o čes-
kou historii a kulturu, rád vaří, 
hraje tenis, fotbal a rád chodí 
na výlety s přáteli.

Martina Procházková,  
matrikářka

DNE 29. ČERVENCE UPLYNOU ČTYŘI ROKY 
OD ÚMRTÍ PANÍ IVANY KOČIŠOVÉ. DĚKUJEME 
VŠEM, CO JI ZNALI, ZA TICHOU VZPOMÍNKU. 
MANŽEL ĽUBOŠ S RODINOU.
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Mzda 100 - 200 Kč / hodinu
Kontakt: roman.oralek@seznam.cz                Tel.: 602 321 261

     vhodné i pro OZP

ZMĚNY V NOŠENÍ  
ROUŠEK
Vývoj epidemiologické situace v České republice zůstává ve většině regionů i nadále 
příznivý. Pracovní skupina pro rozvolňování karanténních opatření při Ministerstvu 
zdravotnictví proto doporučila další rozvolnění. Dojde kromě vybraných regionů 
ke zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, k navýšení kapacity pro 
konání hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u zařízení stravovacích služeb. 
Mimořádná opatření se přesouvají na regionální úroveň.

Již od 1. července nastane díky příznivé 
epidemiologické situaci dlouho očekávané 
zrušení plošné povinnosti nosit roušku či 
jinou ochranu úst a nosu ve všech ven-
kovních i vnitřních prostorech. Opatření 
se nově budou přijímat jen na regionální 
úrovni. Povinnost nošení roušek tak 
zůstane výhradně v lokálních ohniscích, 
abychom předešli dalšímu šíření nákazy.

V regionech se zhoršenou epidemio-
logickou situací (aktuálně v Praze), bude 
povinné nošení roušky přes nos a ústa při 
jízdě v taxislužbě, na vnitřních hromad-
ných akcích, na venkovních hromadných 
akcích při vzdálenosti do 1,5 metru 
od jiné osoby, v prostorech kin, v diva-
dlech a při jiných kulturních a sportov-
ních akcích, v prostorech zdravotních 
a sociálních zařízení. Ochranu nosu 
a úst budou mít dále povinnou zaměst-
nanci služeb péče o tělo např. kadeřní-
ci/e, dále zaměstnanci zařízení stravo-
vacích služeb a jiných provozoven při 

kontaktu s klienty na vzdálenost do 1,5 
metru a bez jiné ochrany, např. bariéry 
z plexiskla na pultu.

Další významnou změnou s počátkem 
července je také povolení provozu zařízení 
stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00 
hodinou a možnost konzumace občerstve-
ní v prostorách hlediště a sálu. I v tomto 
případě by se povolení pravděpodobně 
netýkalo lokálních ohnisek nákazy.

Od pondělka 22. června se navyšuje 
kapacita účastníků pro konání hromad-
ných akcí z 500 na 1000 osob, povoluje se 
provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad 
bez limitu návštěvnosti a ruší se také 
rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů 
mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, 
zámků a podobných zařízení. Provozy se 
tak navrátí ke svému běžnému provozu.

Další důležitou změnou od pondělí 22. 
června je povolení veletrhů a dalších hro-
madných akcí s maximální účastí do 5000 
osob ve stejný čas.

V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH AKCÍ 
JE NEZBYTNÉ ROZDĚLIT 
NÁVŠTĚVNÍKY DO SEKTORŮ 
S VLASTNÍM ZÁZEMÍM 
(NAPŘÍKLAD TOALETY, 
OBČERSTVENÍ, VCHOD APOD.) 
A S MAXIMÁLNÍM POČTEM 1 000 
OSOB NA JEDEN SEKTOR. 

Příznivé změny nastávají i pro lázeňský 
sektor. Od 22. června se ruší opatření, 
které ukládá poskytovatelům lázeňských 
služeb povinnost poskytovat skupinové 
léčebné procedury za účasti nejvýše 10 
osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro 
společné stravování lázeňských hostů. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

KORONA VIRUS INFO

1. 9. od 9 hodin
louka u ZŠ Ratibořická

4. ROČNÍK VELETRHU 
VOLNÉHO ČASU
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OTÁZKY A ODPOVĚDI  
KE ZVÝŠENÍ DANĚ  
Z NEMOVITOSTI

Na základě četných dotazů k této problematice 
přinášíme stručnou informaci ke zvýšení daně 
z nemovitosti na území hl. m. Prahy. Městská část 
nárůst daní neiniciovala ani proti němu aktivně 
nevystupovala – k příslušnému návrhu obecně 
závazné vyhlášky neuplatnila žádné připomínky 
a akceptovala ho rozhodnutím Rady městské části 
Praha 20 dne 11. 7. 2019.

Kdo a jak rozhodl o zvýšení daně z ne-
movitosti? Byla to městská část – její 
rada nebo zastupitelstvo?

O zvýšení daně z nemovitosti rozhodlo 
v září 2019 obecně závaznou vyhláškou 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Tedy nikoliv 
Zastupitelstvo nebo Rada městské části 
Praha 20.

Kam půjdou finanční prostředky, které 
se naberou „navíc“?

Podle zákona o rozpočtovém určení 
daní je příjemcem výnosu daně z nemovi-
tosti ta obec, na jejímž území se nemovi-
tost nachází. V rámci Prahy je výnos daně 
příjmem městské části, na jejímž území se 
nemovitá věc nachází. Tedy, byť zvýšení 
daně z nemovitosti na území Horních 
Počernic fakticky neschvalovaly orgány 
městské části, polepší si rozpočet městské 
části.

Kdo na zvýšení daně z nemovitosti „vy-
dělá“ a kolik?

Dle předpokladů pražského magistrátu 
by se celopražský výnos (který se rozdělí 
mezi jednotlivé městské části) měl zvýšit 
o 305 101 408 Kč. Z této částky by se 
rozpočtové příjmy Městské části Praha 20 
měly navýšit cca o 15 315 726 Kč. Reálný 
výnos ale samozřejmě záleží na skutečném 
objemu výběru daně.

Mohla městská část nějakým způsobem 
zabránit zvýšení daně z nemovitosti?

Prakticky nikoliv. Výpočet daně se 
skládá ze základu daně a jejího násobení 
různými koeficienty (místní, komerční 
a velikostní). Místní koeficient byl zastu-
piteli hl. m. Prahy zvýšen (z hodnoty 1) 
na hodnotu 2, což je zásadní pro výpočet 
daně, protože se tímto koeficientem vypo-

čítaná daň (již násobená komerčním nebo 
velikostním koeficientem) znovu násobí. 
Na tento krok neměla MČ žádný vliv.

Komerční koeficient (spadají sem gará-
že, stavby pro podnikání, ostatní plochy 
a nádvoří a další) zůstal na své původní 
hodnotě 1,5.

U velikostního koeficientu byla poprvé 
umožněna jednotlivým MČ volba jeho 
hodnoty (5; 4,5; 3,5; 2,5; 2). Původní 
hodnota byla 5 a některé MČ si tuto hod-
notu ponechaly, jiné snížily. Městská část 
(usnesením rady městské části ze dne 11. 
7. 2019) akceptovala návrh hl. m. Prahy 
- sníženou hodnotu 2,5, která zajistila, 
aby daň zůstala na původních částkách 
alespoň u obytných nemovitostí a staveb-
ních pozemků. Městská část mohla zvolit 
i nižší hodnotu (2), v takovém případě by 
se výnos z daně u obytných nemovitostí 
a stavebních pozemků na našem území 
snížil (dle odhadů) cca o 20 %. Tuto mož-
nost ale nezvolila, stejně tak jako žádná 
z pražských městských částí.

Kam se můžu obrátit, pokud se mi vy-
měřená daň zdá neadekvátní?

Výpočet daně je složitá a individuální 
záležitost. V dané věci je možné se obrátit 
na Finanční úřad pro hlavní město Prahu 
- Územní pracoviště pro Prahu 9.

Proč posílá složenku finanční úřad a ne 
městská část, když je výnos daně vlastně 
jejím příjmem?

Daň vybírá podle platné legislati-
vy finanční úřad a následně ji posílá 
do rozpočtu obce (hl. m. Prahy). Praha 
ji na základě své obecně závazné vyhláš-
ky přeúčtovává jednotlivým městským 
částem.

Kdo byl iniciátorem zvýšení daně  
z nemovitosti na území hl. m. Prahy?

V důvodové zprávě k usnesení Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy, kterým ke zvýšení 
daně z nemovitosti fakticky došlo, je uve-
deno mj. následující: „Zavedení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tých věcí, které starostové městských částí 
opakovaně požadují, je jedním z možných 
způsobů pro dosažení zvýšení příjmů 
rozpočtů městských částí hl. m. Prahy.“ 
Konkrétní osoby ale uvedeny nejsou.

Kdo ze zastupitelů hl. m. Prahy zvýšení 
daně z nemovitosti podpořil? 

Návrh prošel nejtěsnější většinou – 
33 hlasy. Z přítomných zastupitelů ho 
podpořili především zastupitelé Pirátů, 
Prahy SOBĚ a někteří zastupitelé 
z klubu Spojené síly pro Prahu (TOP 09, 
STAN a KDU-ČSL). Návrh nepodpořili 
zastupitelé ODS, ANO 2011 a někteří 
členové klubu Spojené síly pro Prahu 
(TOP 09, STAN a KDU-ČSL). V přijatém 
usnesení zároveň zastupitelé uložili Radě 
hlavního města Prahy využít zákonodárnou 
iniciativu HMP a připravit návrh 
na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 
ke schválení ZHMP.

S přispěním Ekonomického odboru ÚMČ 
Praha 20

Vilém Čáp, I. místostarosta 
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ZKONTROLUJTE SI PLATNOST 
OSOBNÍCH DOKLADŮ

O nový občanský průkaz či cestovní pas můžete 
požádat na všech obecních úřadech obcí s roz-
šířenou působností, v Praze na Úřadech měst-
ských částí Praha 1 až Praha 22, tedy i na radnici 
v Horních Počernicích. Žádost o nový občanský 
průkaz přijímá správní oddělení – pracoviště 
evidence obyvatel a osobních dokladů, které sídlí 
v přízemí „hlavní“ budovy radnice v následujících 
úředních hodinách:

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Úterý 8.00 – 12.00

Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Čtvrtek 8.00 – 12.00

Pátek 8.00 – 11.00

Pracovištěm evidence obyvatel 
a osobních dokladů projdou denně 
desítky žadatelů, proto dbáme na do-
držování zvýšených hygienických 
standardů. Vedle běžných opatření 
jako například požadavek na zakry-
tí úst a nosu rouškou (s výjimkou 
okamžiku pořízení fotografie v uza-
vřených fotokabinách), požadujeme 
po každém vydesinfikování rukou při 
vstupu na toto pracoviště. Prostory 
pro veřejnost jsou také pravidelně 
desinfikovány ozonem a fotokabiny 
jsou několikrát denně desinfikovány 
germicidními UV-C lampami. 

DO ZAHRANIČÍ MŮŽETE  
I S OBČANSKÝM PRŮKAZEM

Univerzálním cestovním dokla-
dem je sice cestovní pas, který je 
platným cestovním dokladem pro 
všechny státy světa, nicméně do řady 
evropských zemí vám postačí 
cestovat jen s občanským průka-
zem. Občanský průkaz má platnost 
cestovního dokladu ve všech státech 
Evropské unie, státech Evropského 
hospodářského prostoru (např. Nor-
sko, Island) a v některých dalších 
evropských státech, se kterými byla 
uzavřena bilaterální dohoda (např. 
Albánie, Švýcarsko, Gruzie). Nic-
méně vždy doporučujeme ověřit si 
předem podmínky vstupu na strán-
kách Ministerstva zahraničních věcí 
(www.mzv.cz).

Pokud do zahraničí cestují děti, 
byť i v rámci rodiny, musí mít každé 
dítě vystaven platný cestovní doklad. 
Občanský průkaz i cestovní pas 
je možné vystavit dítěti prakticky 
hned po narození. Za dítě mladší 

patnácti let žádá o vystavení občan-
ského průkazu nebo cestovního pasu 
jeho zákonný zástupce, kterým je 
zpravidla rodič a je třeba předložit 
rodný list dítěte, pokud je žádáno 
o jeho první osobní doklad. Foto-
grafie všech žadatelů, tedy i dětí, je 
pořizována na místě podání žádosti. 
Na občanský průkaz ji může pořídit 
i fotograf, který má k tomu smlouvu 
s Ministerstvem vnitra a odešle po-
řízenou fotografii datovou schrán-
kou na úřad, u kterého bude žádost 
podána.

OBČANSKÝ PRŮKAZ  
I CESTOVNÍ PAS JDE POŘÍDIT 
DO DRUHÉHO DNE

Standardní lhůta pro vystavení 
občanského průkazu i cestovního 
pasu je 30 dní od podání žádosti. 
Pokud však na doklady spěcháte, 
je možné je nechat vyrobit ve zkrá-
cené lhůtě do pěti pracovních dní, 
případně i do následujícího pra-
covního dne. Doklady vyhotovené 
do druhého dne si občan vyzvedává 
na specializovaném pracovišti Mi-
nisterstva vnitra, Na Pankráci 72, 
Praha 4. Doklady vyrobené v pě-
tidenní lhůtě si můžete vyzvednout 
na stejném úřadě, kde jste žádost 
podali. Zrychlené vydání občanské-
ho průkazu či pasu je zpoplatněno 
správním poplatkem od 300 Kč 
do 6 000 Kč, podle věku žadatele 
a rychlosti výroby dokladu.

S ukončením nouzového stavu skon-
čila též výjimka Ministerstva vnit-
ra, dle které bylo možné na území 
České republiky dočasně prokazo-
vat totožnost i propadlými doklady. 
Ověřte si, zda náhodou v peněžence 
nenosíte občanský průkaz, jehož 
platnost již zanikla. Pokud se chys-
táte na zahraniční dovolenou, infor-
mujte se na stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí (www.mzv.cz) 
o aktuálních podmínkách vstupu, 
ale také nezapomeňte zkontrolovat 
platnost svých cestovních dokladů. 
Nezapomeňte, že řada mimoevrop-
ských států vyžaduje minimální plat-
nost cestovního pasu ještě několik 
měsíců po skončení pobytu.
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HLEDEJTE PRAŽSKÉ MOTÝLY, VYZÝVAJÍ 
ODBORNÍCI VEŘEJNOST. PŘISPĚJETE 
VZNIKU PRVNÍHO ATLASU DENNÍCH 
MOTÝLŮ HLAVNÍHO MĚSTA
Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na úze-
mí hlavního města Prahy. Do mapování se letos může zapojit kdokoliv – stačí 
motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou nebo upřesněním 
místa a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist 
nebo na facebookové stránky „Hledejte pražské motýly“. „Výrazný úby-
tek motýlů je v posledních desetiletích pozorován po celé Evropě. Jaká je 
situace konkrétně v Praze, kde se historicky vyskytovalo na 75 % všech druhů 
denních motýlů ČR, to nevíme. Lidé nám tak mohou pomoci vytvořit atlas 
rozšíření denních motýlů Prahy,” řekl entomolog Oldřich Čížek ze spolku 
Hutur, který zaštiťuje projekt mapování spolu s Národním muzeem, Fakultou 
životního prostředí ČZU v Praze a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

„Chceme posoudit současný stav ohro-
žení denních motýlů, kteří žijí na území 
našeho hlavního města. Proto jsme se 
rozhodli zpracovat vůbec první atlas 
rozšíření denních motýlů Prahy, který po-
může odborníkům i veřejnosti v ochraně 
pražských motýlů. Díky finanční podpoře 
od Magistrátu hl. m. Prahy tak v roce 
2020 mapujeme výskyt denních motýlů 
po celé Praze. Při hledání motýlů se ale 
nedostaneme všude – třeba na soukromé 
zahrádky, do vnitrobloků či do průmys-
lových areálů. Navíc není v našich silách 
navštívit absolutně všechna místa v Praze. 
Proto se obracíme na veřejnost s prosbou 
o zapojení do hledání motýlů,“ vysvětlil 
situaci Čížek. 

„Aplikace iNaturalist podle fotografie 
sama nabízí určení pozorovaného druhu 
a její ovládání je velmi intuitivní. Pou-

ze s mobilním telefonem se tak mohou 
obyvatelé Prahy zapojit do vědeckého 
výzkumu, ať už v parku, na výletě nebo 
třeba na cestě do práce,“ vysvětluje 
RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Příro-
dovědeckého muzea Národního muzea. 
„Rozhodli jsme se projekt podpořit 
oceněním nejlepších pozorovatelů, mimo 
jiné návštěvou běžně nepřístupného 
entomologického depozitáře Národního 
muzea. Soutěží se hned ve dvou kategori-
ích: o největší počet uložených pozorování 
a o největší počet zaznamenaných druhů,“ 
říká dále Ivo Macek.

A KDE HLEDAT V PRAZE MOTÝLY? 
„Naprostá většina pražských motýlů žije 

v přírodních územích, která jsou přísně 
chráněna. Ale Praha, to není jen síť rezer-
vací. Máme tu parky a zahrady, městskou 

zeleň, okolí Vltavy i okrajové části Prahy, 
ve kterých se prolíná zemědělská krajina 
a velkoměsto. Jenže o motýlech v těchto 
místech zatím nevíme prakticky vůbec 
nic,“ řekl entomolog Tomáš Kadlec z Fa-
kulty životního prostředí ČZU v Praze, 
který se podílí na systematickém mapová-
ní pražských motýlů. 

Jedním z partnerů mapování denních 
motýlů v Praze je i Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. „Kromě toho, že 
poskytneme pozorování uložená do Nále-
zové databáze ochrany přírody spravované 
AOPK ČR, podpoříme mapování motýlů 
v Praze zahrnutím do našeho projektu 
Bílá místa, který je věnován cílenému 
mapování neprozkoumaných lokalit,“ řekl 
Karel Chobot.

„V Praze se dlouhodobě snažíme pro-
vádět péči o zeleň i s ohledem na motýly. 
Vytvořit vhodné podmínky pro život 
motýlů v samotném centru města je 
ale často složité. Vždy se snažíme najít 
kompromis mezi požadavky veřejnosti 
a prostorem pro přírodu. Proto jsme vel-
mi zvědaví na výsledky projektu. Budeme 
tak moci zhodnotit naše dosavadní kroky 
v péči o pražskou přírodu,“ řekl Jiří Rom, 
specialista péče o chráněná území z Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.

Lada Jakubíková,  
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Foto: Marek Vojtíšek Foto: Marek Vojtíšek Foto: Marek Zlatník

OHNIVÁČEK ČERNOČÁRNÝ

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) 
je novým přírůstkem do fauny denních 
motýlů Prahy. Jedná se o snadno určitel-
ný druh. A protože se v Praze pozvolna 
šíří, lze při pomoci veřejnosti očekávat 
nálezy z řady nových lokalit. Nejčastěji jej 
můžeme zastihnout na vlhkých loukách či 
v okolí vodních toků, kde rostou šťovíky, 
na kterých se vyvíjejí jeho housenky. 

VŘETENUŠKA POZDNÍ

Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) patří 
k našim nejbarevnějším zástupcům čeledi 
vřetenuškovitých. Díky tomu je snadno 
poznatelná. Na území Prahy se nachází 
jen velmi málo lokalit s jejím doloženým 
výskytem. Potkat ji můžeme např. na su-
chých stráních s porosty máčky ladní 
v přírodní rezervaci Prokopské údolí 
nebo v přírodní památce Baba.

PERLEŤOVEC STŘÍBROPÁSEK

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) 
je naším běžným a prakticky nezaměni-
telným druhem denního motýla. Znalost 
rozšíření tohoto běžného motýla v Praze je 
v současnosti velmi nízká. Dospělce nejčas-
těji zastihneme, jak sají nektar na osluně-
ných lesních loučkách, světlinách či lesních 
cestách. Vyskytuje se také na křovitých 
stráních, náspech železnic atp. 
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PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 
VOK A BIO NA II. POL. 2020

MÍSTA MÍSTO PŘISTAVENÍ ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1. MÍSTO PARKOVIŠTĚ U KŘIŽOVATKY 20. 9. VOK 18. 10. VOK 13. 12. VOK

MEZILESÍ - BĚCHORSKÁ 19. 7. VOK 23. 8. VOK 11 .10. BIO 8 .11. BIO

ZA BENZINOVOU PUMPOU 15. 11. VOK

2. MÍSTO RATIBOŘICKÁ 20. 9. VOK 18. 10. VOK 13. 12. VOK

U ODBOČKY K DDM 19. 7. VOK 23. 8. VOK 11 .10. BIO 8 .11. BIO

A ZUŠ 15. 11. VOK

3. MÍSTO KŘIŽOVATKY JEŘICKÁ 6. 9. VOK 4. 10. VOK 29. 11. VOK

CHVALKOVICKÁ 2. 8. VOK 25 .10. BIO 1. 11. VOK

22 .11. BIO

4. MÍSTO KŘOVINOVO NÁM. 2. 8. VOK 6. 9. VOK 4. 10. VOK 29. 11. VOK

25 .10. BIO 1. 11. VOK

22 .11. BIO

BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva 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)

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 NABÍZÍ  
OBČANŮM K PRODEJI PALIVOVÉ 
DŘEVO.

Krácené kmeny o délce 25 až 100 cm (mix 
bříza, akát, jasan, vrba, lípa) různého prů-
měru: 250 Kč (cena s DPH) za 1 m3.

Maximální množství na jedno číslo popis-
né (v Horních Počernicích) je 1 m3.
Odvoz dřeva není zahrnut v ceně.

Žádost o odkup dřeva lze podávat 
od 1. 7. 2020 až do odvolání do podatelny 
Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647 nebo 

ODBORY

zaslat e-mailem na adresu: 
Vojtech_Simacek@pocernice.cz.

ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT: 
Požadované množství, jméno a příjme-
ní žadatele, adresu, kontaktní telefon 
a e-mail.
Žádosti budou vyřizovány postupně, jak 
budou přicházet, do vyčerpání zásob.

 
Jana Hájková,  

radní



Tohle už se díky VÁM povedlo realizovat:

PUMPTRACK LEZECKÁ STĚNA PARK POZNÁNÍ

HLASUJTE  
pro přihlášené  

projekty a rozhodněte 
o vítězi! 

Celkem se o vaši přízeň uchází čtyři podané návrhy.
Co byste řekli na poutavější fasádu knihovny? Nebo co takhle zábavné počernické chodníky 

se spoustou aktivit pro děti? Pergolu u Mumraje nebo Počernice ozdobit street artem?

Hlasovat můžete pomocí QR kódu, dále elektronicky na www.pocernice.cz v záložce 
Participativní rozpočet, www.facebook.com/UMCHorni Pocernice/; osobně  

na podatelnách Úřadu městské části Praha 20, ulice Jívanská 647 a Jívanská 635,  
kde budou připraveny hlasovací tablety.

Více info na www.pocernice.cz  
v záložce Participativní rozpočet

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020
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U autobusové zastávky 
Xaverov a skladů Big 
Box vede podél silnice 
Ve Žlíbku chodník, který,  
co si budeme nalhávat, 
mimo pěších užívají také 
cyklisté, kteří se dále napojí 
na cyklotrasu do Klánovic, 
Běchovic a dále. 

Tento chodník byl velmi zarostlý a po do-
mluvě s rodinou Špačkových, kteří jsou 
vlastníci zmiňovaného pozemku, pracov-
níci Živnostenského odboru MČ Praha 20 
společně s Odborem místního hospodářství 
chodník parádně vyčistili od prorůstajícího 
plevele. V ten samý den, kdy probíhala údrž-
ba chodníku Ve Žlíbku, se odehrával úklid 
napříč Počernicemi, kdy se úředníci ze všech 
odborů městského úřadu chopili zahradnic-
kého náčiní a pytlů na odpadky a přispěli 
tím k tomu, aby se nám všem v Počernicích 
žilo zase o trochu lépe.
 
Děkujeme všem aktérům za aktivní účast.

Veronika Jáně, koordinátorka

VYJÁDŘENÍ PANÍ 
DANY BOCHOVÉ 
K NELICHOTIVÝM 
KOMENTÁŘŮM 
NA FACEBOOKU 
HORNÍCH POČERNIC

zíme a krmíme koně. Chodník je vybudovaný bez našeho souhlasu 
a pro naše účely nepotřebný. Přesto jsme ho nezrušili a nechali 
k užívání obci s tím, že nemáme možnost tuto komunikaci jakkoliv 
udržovat. Dokonce jsme byli poškozováni, protože na pozemek se 
touto cestou dostávali lidé, kteří rozjezdili naši trávu na čtyřkolkách, 
a nám chyběla úroda pro koně. Snažíme se spolupracovat s obcí, 
staráme se o les, který byl napaden kůrovcem. Náklady jsou v řádech 
stovkách tisíců. Určitě se do něj všichni rádi chodíte projít, projet 
na kolech. Naše pozemky slouží obci jako městská zeleň. Několik let 
poskytujeme zdarma pozemek obci na provozování kompostárny. 
Diakonii v Horních Počernicích jsme darovali pozemek v hodnotě 
1,6 milionu korun. A samozřejmě platíme ročně do obecní pokladny 
více jak 100 000 Kč na daních z nemovitostí, které z velké části užívá 
veřejnost. Naše koně a pracovníci jezdí zdarma do školek na dětské 
dny, kde se děti mohou s koňmi seznámit, projet se na nich. Jsem 
přesvědčená, že vycházíme obci vstříc a snažíme se být prospěš-
ní a velmi mě mrzí nařčení, že za peníze daňových poplatníků se 
pracovníci místního úřadu starají o soukromé pozemky, protože to 
není pravda.

Dana Bochová

Jsem ráda za rodinu Špačkových, že jsme některým spoluobčanům 
udělali radost, že mohou naše pozemky využívat k procházkám nebo 
projížďkám na kole. Pozemek, na kterém se nachází zmiňovaný 
chodník, využíváme k pěstování travního porostu a následně sklí-

ZPRŮCHODNĚNÝ CHODNÍK

Před... ... a po.



KINO V DIVADLE

Během letních prázdnin budeme promítat 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 19.30 hod. 

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

VÁŽENÍ DIVÁCI,

divadelní sezona je u konce, chtěla bych 
vám poděkovat za vaši přízeň během celé 
sezony a za podporu v době, kdy jsme 
byli nuceni divadlo uzavřít. Toto období 
nebylo pro nikoho lehké a my pevně vě-
říme, že už je vše špatné za námi. Na září 
pro vás připravujeme bohatý divadelní 
i filmový program. Můžete se těšit na in-
scenace, které již slavili na našem jevišti 
úspěch, i na úplně nové tituly, které 
teprve budou mít počernickou premiéru. 
Jsme si jisti, že s vaší pomocí dokážeme 
do divadla opět vrátit život a budeme se 
společně setkávat v hledišti stejně, jako 
tomu bylo před pandemií koronaviru. 
Abyste se nemuseli ničeho obávat, opat-
řili jsme generátory ozonu, kterými před 
každým pořadem dezinfikujeme veškeré 
společenské prostory. 

Jak jistě víte, divadla mají v létě prázd-
niny, my ale zavřeno mít nebudeme. Naše 
kino bude v červenci i srpnu promítat 
dvakrát týdně, máte se tedy na co těšit. 
Filmoví producenti nabídku rozšiřují po-
stupně, sledujte tedy prosím náš program 
na webu a sociálních sítích, kde vždy 
naleznete nejaktuálnější informace.

Přeji vám za celé Divadlo Horní Počer-
nice krásné léto.

Barbora Jelínková,  
ředitelka divadla

DIVADLO

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

úterý 7. 7. v 19.30 hod.
BOURÁK
Scénář: Petr Jarchovský
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Ivan Trojan, Kristýna Boková, Jiří Macháček, Kateřina Winterová,  
Petra Nesvačilová, Kryštof Hádek, Jaromír Dulava a další

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému 
teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. 
Příběh se odehrává v 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. Když zavřou i herny, tak jí dojde, že musí zasáhnout a donutit 
mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! Nebo všechno poletí do luftu. 
Vstupné: 120 Kč

čtvrtek 2. 7. v 19.30 hod.
3BOBULE
Scénář: Matěj Podzimek (Metanol, Dukla 61)
Režie: Martin Kopp
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo 
Deák, Lumíra Přichystalová, Radim Novák, Marian Roden, Michal Isteník, Šimon 
Klacl, Anna Krejčířová, Prokop Zach, Karel Roden, Tomáš Měcháček, Roman Luknár 
a další

Příjemná letní podívaná, která volně navazuje na to nejlepší z prvního dílu Bobulí. 
Honza a Klára se stali rodiči a majiteli vinařství, starostí mají nad hlavu. Kromě man-
želství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství, zamezit krádežím ve vinicích a nenechat 
se zatáhnout do průšvihů starého kamaráda Jirky. Klára navíc bojuje s předsudky okolí, 
které nevěří, že jako žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce.
Vstupné: 130 Kč
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Příměstský tábor  
od 3. do 7. srpna  
od 8.30 do 16.30 hod.  
v KS Domeček (Votuz-
ská 12, Horní Počernice) 
pro děti od deseti let. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VEDE REŽISÉR-
KA EVA ČECHOVÁ, KTERÁ SE BUDE 
S DĚTMI VĚNOVAT IMPROVIZACI. 

Improvizace je jednou z technik, které 
pomáhají rozvíjet schopnosti komunikace 
a argumentace. Vyžaduje zažít skuteč-
nou pozornost, přítomnost, propojení 
s druhými, umění vzít partnerův návrh 
do hry, stejně jako schopnost pracovat 
s chybou a navázat na ni. Umění vyjedná-
vat a schopnost společně tvořit a spolu-

pracovat. To vše se hodí nejen na jevišti, 
ale také v životě. 

Výstupem tábora bude veřejný IMPRO 
zápas v pátek 7. 8. od 18.00 hod., který je 
improvizací s jasnými pravidly. Na jevišti 
uvidíte slet krátkých improvizačních her 
na divácká témata, hlavního rozhodčího, 
který provází celé představení a komuni-
kuje s publikem. Rozhodčí píská fauly, 
které jsou vlastně takové komunikační 
kotvy:. „Ber do hry, co ti kolega nahrává!“ 
„Respektuj postavu/status, poslouchejte 
se!“ „Nech partnera zazářit!“ „Vyhni se 

IMPRO 
TÁBOR

klišé!“ „Buď čitelný/srozumitelný!“ Jsou to 
vlastně zpětné vazby. A pomáhá to té hře, 
tvorbě příběhu. Rozhodčí je improvizátor 
v roli a má za úkol sledovat, aby hra byla 
férová.  

Zveme vás také na závěrečné představení 
příměstského divadelního tábora vede-
ného Nikou Novákovou.  
V pátek 31. července v 18.00 hod.

PŘIHLÁSIT DĚTI NA PŘÍMĚSTSKÝ 
IMPRO TÁBOR MŮŽETE NA E-MAIL: 
DIVADLO@DIVADLOPOCERNICE.CZ.

čtvrtek 9. 7. v 19.30 hod.
SAMOTÁŘI OBNOVENÁ PREMIÉRA 
PO 20 LETECH
Režie: David Ondříček
Hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov 
nejml., Labina Mitevska, Ivan Trojan, Jiří 
Macháček, Mikuláš Křen, Dana Sedláko-
vá, Hana Maciuchová, František Němec, 
Emma Černá, Tatiana Dyková, Zdeněk 
Suchý, David Matásek

Kultovní komedie přichází v obnovené 
premiéře po dvaceti letech od svého vzni-
ku do kin v digitálně restaurované verzi.
Sedm mladých lidí se na konci devadesá-
tých let pokouší praktikovat cosi, čemu se 
dříve říkalo milostný vztah. A tak na sebe 
milostně narážejí a nechávají se unášet 
napříč dlouhodobějšími či krátkodobějšími 
vztahy, které je dovedou zpět do samoty. 
Jiří Macháček získal za roli okouzlujícího 
„huliče“ Jakuba Českého lva.
Vstupné: 100Kč

úterý 14. 7. v 19.30 hod.
3BOBULE
Režie: Martin Kopp
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lu-
káš Langmajer, Miroslav Táborský, Braňo 
Deák, Lumíra Přichystalová, Radim No-
vák, Marian Roden, Michal Isteník, Šimon 
Klacl, Anna Krejčířová, Prokop Zach, Karel 
Roden, Tomáš Měcháček a další
3Bobule přinášejí slunce a pohodu do kin. 
Realita, smutek, krásno a opravdovost 
staví 3Bobule minimálně na stejnou příč-
ku jako první díl.
Honza s Klárou mají problémů nad hlavu 
– vedle manželství řeší krádeže na vinicích. 
Klára bojuje s předsudky okolí. Honza se 
po letech setkává s neodolatelným kumpá-
nem Jirkou. Ten se nadšeně hrne na návště-
vu, aby pomohl se sklizní, které samozřej-
mě vůbec nerozumí. Přitom se Honzovi 
zapomene zmínit, že zároveň prchá před 
dluhy. Jirkova přítomnost dokáže spolehlivě 
vnést do života všech okolo vítaný i nevíta-
ný rozruch.
Vstupné: 130 Kč

čtvrtek 16. 7. v 19.30
MEKY
dokument/ ČR, SK/ P/ 80 min.
režie: Šimon Šafránek
hrají: Miro Žbirka
Byl to tehdy jeden z největších šoků naší 
populární hudby, po čtrnácti nepřetržitých 
vítězstvích Karla Gotta v anketě Zlatý slavík 
mu tuhle nejprestižnější hudební cenu 
Československa vyfouknul plachý brýlatý 
outsider, zpěvák Miro Žbirka z Bratislavy. 
Psal se rok 1982, Meky zažíval svou vlastní 
beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. Co 
všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, 
kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do mo-
mentu, kdy svůj život odhalil filmařům? 
Vstupné: 120 Kč

Další program najdete na našich  
webových stránkách  
www.divadlopocernice.cz.

Během prázdnin budou na programu také 
české filmové premiéry Havel,  
Štěstí je krásná věc nebo Šarlatán.
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6. září 2020 vás zveme 
na tradiční zahájení nové 
divadelní sezony. Příjemné 
nedělní odpoledne pro 
všechny naše diváky, velké 
i malé, i pro ty, kteří si 
do počernického divadla zatím 
nenašli cestu.
Program najdete v průběhu léta na našich webových stránkách 
www.divadlopocernice.cz. Už teď můžeme slíbit, že nebude chybět 
divadelní pohádka pro děti, oblíbené workshopy, výborné občerst-
vení a samozřejmě divadlo v plenéru.

PŘIJĎTE ZAŽÍT DIVADLO JINAK, POTKAT SE SE SOUSEDY 
A UŽÍT SI PŘÍJEMNÝ DEN MEZI PŘÁTELI.

ZAHÁJENÍ NOVÉ 
DIVADELNÍ 
SEZONY
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SPORTHISTORIE

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 137
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

V další velké kapitole našeho společného 
putování historií dnešní Městské části Pra-
ha 20 navážeme na hlavní události rozvoje, 
uváděné na pokračování ve Zpravodajích 
od roku 2008. Připomeneme si z dalších 
doprovodných záznamů dochovaných 
kronik a dokumentů dokreslujících život 
a osudy našich předků. Budeme připomí-
nat i osobní příhody jako perličky.

Nejstarší historie osidlování našeho území 
je dokládána množstvím archeologických 
nálezů od mladší doby kamenné, i v průbě-
hu všech dalších vývojových etap. Na je-
jich nález, odborné vyzvednutí a následné 
uložení na archeologickém pracovišti nebo 
v muzeu měla nemalý vliv také obětavost 
našich občanů (amatérů archeologů) a je-
jich nadšení a zájem o historii - například 
A. Jelínka a J. Žateckého i dalších pozor-
ných občanů.

I když o vzniku a zakládání prvních 
trvalých osad nejsou písemné záznamy, 
je možno z podoby uspořádání stavení 
v podobě okrouhlice neboli podkovy 
stvrdit osídlení Slovany. Toto osídlení 
bylo prováděno příslušníky jednoho rodu. 
Dospělí v sídle si jako společného správce 
volili ze svého středu vladyku. Podle jeho 
jména byla pak často pojmenována i za-
ložená osada. Pro výběr místa k založení 
sídla byla významným prvkem přítomnost 
vodního zdroje v místě nebo nejbližším 
okolí (vydatný pramen, potok nebo řeka). 
V naší širší oblasti to bylo území dnešních 
Dolních Počernic s velkým potokem. Roz-
rostl-li se v následujícím čase počet členů 
rodu v založené osadě a obhospodařované 
plochy nestačily k obživě, bylo v blízkém 
okolí hledáno místo k založení další osady, 
která někdy bývala i stejně nebo podob-
ně pojmenována. Je pravděpodobné, že 
tehdy k tomu došlo i u nás a byla založena 
nová osada u objeveného silného vodního 
pramene ve stráni v místě vodní nádrže 
na dnešním Křovinově náměstí (základní 
pramen vodoteče Jirenského potoka), opět 
s názvem Počernice. Později k odlišení bylo 
pojmenování rozšířeno (s přihlédnutím 
k terénnímu převýšení místa nové osady) 
na Hořejší Počernice. Uvedený název byl 
použit v dochovaném písemném doku-
mentu z roku 1296 o zakoupení majetku 
rodinou Seybothovou z Prahy. K založení 
osady došlo asi ve století desátém.

Osada Chvaly byla založena také asi ve sto-
letí devátém nebo desátém, když první 
dochovaný písemný záznam o ní z roku 
1088 už uvádí převzetí do užívání šest 

popluží. Další z původních osad Svépra-
vice (Sejpravice) vznikla pravděpodobně 
v období 13. až 14. století. První dochovaný 
písemný záznam o ní z roku 1410 zazname-
nává její vlastnictví Vyšehradské kapitule. 
Dvůr Xaverov je písemně uveden jako 
dvůr Dubice v dokumentu o prodeji z roku 
1651. Od roku 1854 patřil územně do obce 
Svépravice. V období panství Jezuitů byl 
přejmenován po jejich světci Xaveriovi 
na Xaverov. Do širokého povědomí se 
dostal po přechodu do vlastnictví rodiny 
Špačkovy založením chovu ušlechtilých 
koní a později i průmyslovou výrobou 
kuřecích brojlerů.

Po konci systému rodového zřízení, kdy 
představitelem osady byl vladyka, bylo 
společenství lidí v obci (osadě) spravováno 
rychtářem spolu s konšely. Jako ukázka 
systému řízení a hospodaření země může 
být stav za panování knížete Boleslava 
II., kdy byla země rozdělena na pět krajů 
a v jejich čele stál zemský kmet. Kraje byly 
děleny dále na župy, které řídil župan, jemuž 
byl podřízen soudce, lovčí, komoří a správce. 
Každá župa měla svůj župní hrad. Pražský 
kraj měl deset žup. Do žup byly zařazeny 
jednotlivé obce s představitelem rychtářem.

Knížecím příjmem byla soustava daní: 
z míru, za ochranu, ze soudů, obchodů 
a dolů, plat za pozemky a místa pro stavbu, 
platy za župní výsady a případně i další 
berně vypisované podle knížecí potřeby. 
Obdobné daně v menším rozsahu byly 
vybírány na úrovni kraje a župy. V kraji 
Pražském biskup Dětmar zavedl ještě desá-
tek pro církevní potřeby a k výchově kněží.

Za těchto daňových povinností hospo-
dařili poddaní obyvatelé vesnic na svých 
pozemcích. V pozdějších letech vlastníci 
větších ploch pozemků část pronajímali 
(vydávali v purkrecht) k užívání i na delší 
dobu. K roku 1322 byl tak například za-
znamenán pronájem deseti lánů pražským 
měštanem po jednom lánu (lán = 18,41 ha) 
deseti hospodářům v Hořejších Počerni-
cích za poplatek 8 kop grošů pražských 
od každého a smluvní závazek platit z lánu 
ročně 104 pražských grošů a k tomu ročně 
odevzdat 6 kuřat a 60 vajec. Mimo to měli 
povinnost čtyřikrát do roka konat robotu, 
a to jeden den koupat a jeden den střihat 
ovce a po dva dny sušit seno. Ve smlou-
vě bylo ještě uvedeno, že v případe války 
a poplenění vojsky bude jim ze závazku 
přiměřeně uleveno.

Uvádění rychtáře v úřad bylo nazýváno 
„obnova“. Za rychtáře a konšely měli býti 
vybíráni lidé bohabojní a hodnověrní. 

Povinností shromážděných poddaných 
bylo pány, kteří na obnovu přijeli, vinšem 
a ruky podáním přivítat. Opomenutí se 
považovalo za neuctivost a vzdor. Další 
povinností bylo postarat se jim o pohoštění 
a případně také o nocleh. Z časů vrchnos-
ti pánů z koleje Karlovy univerzity bylo 
například zapsáno, že roku 1593 univerzitní 
rektor Trojan domlouval Počernickým 
za to, že ruky nepodali. Když následující 
rok 14. května předstoupil počernický 
rychtář s konšely před probošta s prosbou, 
aby páni mistři přijeli k obnově, bylo jim 
odpovězeno, že toho hodni nejsou a ať se 
sami k obnově do Prahy dostaví a pokutu 
za oběd nebo večeři po půl kopě zlatých 
na osobu složí. Po velkém prošení a sli-
bování nápravy probošt přislíbil s pány 
do Počernic přijet. Tentokrát proběhlo 
vše podle pravidel a po ustavení rych-táře 
a konšelů následovala sešlost poddaných 
v krčmě, kde se páni Mistři každého 
zeptali na to, kolik osil na podzim a kolik 
na jaře, jaká plocha zůstane úhorem a jaká 
ladem, jakou má zásobu obilí ve stodole 
nebo ve stohu, kolik má dobytka a píce 
do nové sklizně. Měl-li kdo více dobyt-
ka než dostatek píce do sklizně, bylo mu 
přikázáno část prodat. Při „ sázení“ rychtář 
a konšelé přísahali:

„Já… přísahám Pánu Bohu všemohoucí-
mu, panu Proboštovi a pánům Mistrům 
kolegiátům koleje císaře Karla IV., pánům 
mým dědičným, že v úřadě rychtářském 
(konšelském) předně cti a slávy Boží hle-
děti budu, dobré velebiti, zlé tupiti, soudy 
spravedlivé jak domácím tak přespolním 
činiti budu.“

K obnově prováděné v roce 1583 bylo po-
znamenáno, že rychtář položiv rychtářské 
právo, žaloval pánům, že při urovnávání 
sporů nejdou mu sousedé dohromady. 
Když se ho na to Mistři ptali, koho dopo-
ručuje za nového rychtáře, odpověděl jim, 
že Brejchu nebo Pernštejnského a pozna-
menal, že Brejcha se opíjí a Pernštejnský že 
ne vždy pravdu mluví. Mistři poté vlastní 
volbou dle uvážení zvolili rychtářem Maška 
a Brejchu zařadili mezi hajné a Pernštejn-
ského mezi čtyři zvolené konšely. Dále byli 
zvoleni ještě dva výběrčí daní a dva určení 
k prohlídce komínů a nazvaní kominíci. 
Toto určení bylo provedeno proto, protože 
bylo zjištěno, že řada chalup je bez komínů, 
a další mají komíny nedobře vystavěné. 
Současně Mis-tři nařídili do čtyř neděl 
chybějící komíny vystavět a nedobře vy-
stavěné nebo poškozené opravit tak, aby se 
zamezilo vzniku požáru.

O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář
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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 proměnil 
v jednu velkou interaktivní hernu! Nevě-
říte? 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. Originál-
ní truhlářské exponáty k nám připutovaly 
z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku 
a slibují zábavu pro celou rodinu. Na zám-
ku si můžete zahrát například minigolf, 
domino či kuželky. Z dílků postavit 
lomený oblouk, pyramidu či pravěké 
nádoby. Trpělivost prověřit při sestavování 
pohádkového orloje, taktiku u bitvy lodí, 

29. 8. – 22. 11. 2020, denně od 9.00 
do 18.00 hod. 

Od 29. srpna až do 22. listopadu 2020 
máte jedinečnou příležitost zavítat 
do světa slavného Leonarda da Vinciho! 
Interaktivní výstava Leonardo z produk-
ce společnosti Objevárium nabízí dětem 
i dospělým prostor pro hravé seznámení 
se s vynálezy, uměním a vědeckou prací 
tohoto italského tvůrce, které před více 
jak 500 lety předběhly dobu svou ge-

POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT!

LEONARDO – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA  
PRO DĚTI ZE SVĚTA UMĚNÍ A VYNÁLEZŮ 
SLAVNÉHO LEONARDA DA VINCIHO

spolupráci u balancovníku a vědomosti ze 
zeměpisu u mapy světa. Přijďte si užít do-
poledne či odpoledne plné her, vždyť kdo 
si hraje, nezlobí! 

Prázdninový bonus: prodloužili jsme 
interaktivní část výstavy Rákosníček, Kře-
mílek a Vochomůrka až do 23. srpna. Čeká 
na vás fotokoutek v Pařezové chaloupce, 
herna u Rákosníčka, animační dílna, kino 
s promítáním Pohádek z mechu a kapradí  
a navíc i čítárna s posluchárnou.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
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 ČERVENEC/SRPEN 2020

nialitou. Interaktivní exponáty umožní 
sestavovat anatomické modely, prověřit 
funkčnost mechanických strojů, budovat 
geometrické struktury či vynálezcův pře-
nosný most, obdivovat model Leonardova 
slavného obrněného vozidla, reprodukovat 
malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským 
mužem či digitálně upravovat a promítat 
obrazy slavné Mony Lisy.

Nenechte si ujít setkání s tvorbou 
geniálního renesančního umělce! Přijďte 
žasnout, obdivovat i inspirovat se.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
29. 8. od 18.00 hod. - Hradozámecká noc pro děti
12. 9. od 18.00 hod.  -  Tajemná noc na Chvalském zámku s pohádkovými postavami 

(pohádková stezka zámkem pro děti)
25. – 27. 9. - Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na vlastní pěst!
17. 10. od 19.00 do 22.00 hod.  - Strašidelná noc na Chvalském zámku (strašidelná 

stezka zámkem pro děti)
28. 10. – 1. 11. - Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na vlastní pěst!
8. 11. od 10.00 do 17.00 hod.  -  Pohádková neděle s čarodějnicí, komentované prohlíd-

ky zámku i výstavy 
13. 11. – 15. 11. - Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na vlastní pěst!
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AKCE PRO VŠECHNY
Pá 10. – Pá 17. 7. a Pá 14. – Pá 21. 8.  
od 9.00 do 18.00 hod.

PRÁZDNINOVÉ DETEKTIVNÍ TÝDNY

A kdo nestihl červnový detektivní příběh, má šanci 
i o prázdninách. Milí detektivové, vyberte si některý z prázd-
ninových termínů a přijďte k nám spolu s rodiči či prarodiči 
pátrat a luštit na pozadí zámeckého příběhu z počátku 19. 
století. Stopy vedou výstavou Pojďte děti, budeme si hrát!, 
zámeckými salonky i sklepením. Akce je vhodná pro školní 
děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku. Další 
nový detektivní příběh vám nabídneme spolu s podzimní 
výstavou LEONARDO.
Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, senior 40 Kč,  
rodinné vstupné 300 Kč.

Ne 19. 7. a Ne 9. 8. od 10.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVÉ NEDĚLE S PRINCEZNAMI – 19. 7. SE ŠÍPKO-
VOU RŮŽENKOU A 9. 8. S POPELKOU

Opět po roce se můžete těšit na prázdninové komentova-
né prohlídky s pohádkovými princeznami. V červenci vás 
zámkem provede Šípková Růženka, se kterou navíc navštívíte 
i tajemnou zámeckou půdu a připomenete si, jak se budí 
princezny. O druhé srpnové neděli se můžete setkat s Popel-
kou a pomoci jí najít její ztracený střevíček. Obě princezny 
představí i výstavu plnou her, a pak už bude na vás, kolik 
času strávíte na naší interaktivní výstavě s příznačným ná-
zvem POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT!

So 29. 8. od 18.00 do 22.00 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC PRO DĚTI:  
nová interaktivní výstava LEONARDO, prohlídky se zá-
meckým malířem i novocirkusové představení s ohněm 
a kejklemi

Nenechte si ujít netradiční zážitek na samém sklonku prázdnin. 
V sobotu 29. srpna o HRADOZÁMECKÉ NOCI pro vás otvíráme 
novou interaktivní výstavu s názvem LEONARDO, která vás zavede 
do světa umění a vynálezů slavného italského génia da Vinciho. Vý-
stavou i zámkem děti i dospělé provede nadaný zámecký malíř Leo-
nardo a na nádvoří se o nevšední atmosféru postará skupina Aventyr, 
parta všestranných umělců. Na děti čeká novocirkusový workshop 
a na všechny skvělá podívaná s ohněm, kejklemi, tancem i akrobacií, 
okořeněná příběhem autora Mona Lisy.

19.00 hod. - kejklířské představení skupiny Aventyr na zámec-
kém nádvoří
Tanec, akrobacie, oheň, kejkle i nový cirkus – to vše nabídne podve-
černí vystoupení všestranných umělců ze skupiny Aventyr. Odvážné 
děti mohou přijmout výzvu – stát se na chvíli kejklířskými učni a užít 
si tak vystoupení doslova na vlastní kůži! Představení trvá 50 minut, 
můžete jej zkombinovat s komentovanou prohlídkou v 18.00, 20.00 či 
21.00 hodin.

18.00 – 22.00 hod. - komentované prohlídky se zámeckým 
malířem Leonardem
Leonardo - vtipný a charismatický umělec, který dokáže okouzlit 
naráz děti i dospělé. Provede zámkem, nechá nahlédnout do svého 
tajemného půdního ateliéru a představí vynálezy o něco slavnějšího 
italského kolegy. Komentované prohlídky se zámeckým malířem 
začínají vždy v celou hodinu od 18.00 do 22.00 hodin, poslední pro-
hlídka ve 21.00 hodin. Rezervujte si včas svoji prohlídku.

18.00 – 22.00 hod. - prohlídky bez průvodce
Máte-li pro strach uděláno, můžete se na prohlídku zámku i výstavy 
vydat bez průvodce.

18.00 – 22.00 hod. - dobroty a laskominy renesanční kuchyně
Budou k prodeji na zámeckém nádvoří. Přijďte ochutnat!

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN
11., 18. a 25. 9. - HUDEBNÍ FESTIVAL u sv. Ludmily
12. 9. -  TAJEMNÁ NOC na Chvalském zámku s pohádkovými 

postavami (pohádková stezka zámkem pro děti)
13. 9. - SVATOLUDMILSKÁ POUŤ na Chvalské tvrzi
13. 9. - Koncert kapely VLTAVA na zámeckém nádvoří
25. – 27. 9.  -  Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej 

na vlastní pěst!
17. 10.  -  STRAŠIDELNÁ NOC na Chvalském zámku (strašidel-

ná stezka zámkem pro děti)
28. 10. – 1. 11.  -  Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb 

pátrej na vlastní pěst!



BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 18. 7. a 15. 8. od 9.00 do 12.00 hod. 
I o prázdninách se můžete těšit na další prodejní výstavu 
akvarijních rybiček. Výstava rybiček spojená s burzou představí 
široké spektrum akvarijních rybiček, krevetek, šneků, akva-
rijních 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.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Od 22. října začínají další kurzy Tanečních pro dospělé. 
Rezervace a více informací na: www.artimo.cz.

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/

AKCE PRO VEŘEJNOST  
ČERVENEC/SRPEN:

STODOLA

SLEDUJTE PROSÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY  
WWW.CHVALSKYZAMEK.CZ/CHVALSKA-STODOLA  
A INFORMUJTE SE O AKTUÁLNÍCH ZMĚNÁCH  
V PROGRAMU. DĚKUJEME. 

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

VÝHERKYNÍ  
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK  

VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC 

KVĚTEN SE STALA  

KAROLÍNKA BAŤKOVÁ. 

BLAHOPŘEJE  

A ZDRAVÍ VÍLA 

OHNIVKA 
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CO JSME ZAČ?
TUHLE OTÁZKU SI KLADOU LIDÉ ODEDÁVNA, POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ OBRAZY,  
JAK SI SVOJI EXISTENCI I PODSTATU VYSVĚTLIT.

Dnes vám nabízím dva obrazy ze začátku Bible: prach 
a žebro. Můžeme se povznést nad to, že jeden ve svém 
bájném jazyce vypravuje o muži a druhý o ženě – oba 
obrazy znázorňují člověka v jeho prazákladu, a tak nám 
mohou něco poodhalit i o vlastní povaze, a oba symboly 
potřebují oživit.
Obraz první: I vytvořil Hospodin Bůh člově-
ka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech 
života. Tak se stal člověk živým tvorem.

Zní to docela poeticky. Sem tam malé 
děti přesýpají hromádky prachu na cestě, 
fascinované jeho jemností a nekonečnem 
částic.

Ale upřímně: Máte rádi prach? Chtěli 
byste z něj něco vyrábět? Málokdo miluje 
chuchvalce za skříní, poprašek knihoven, 
nekonečný boj s vířícím nepořádkem. Prach 
se dá maximálně přesýpat, odfouknout, od-
mést. Tvoří ho půda nesená větrem, zbytky 
ze sopečných erupcí a znečištění. Vzdušný 
prach může ovlivnit vyzařování atmosfé-
ry. Pokud je prach složen z hořlavé látky 
(jako je tomu v případě mouky a uhelného 
prachu), může představovat riziko výbuchu. 
Prach je odpovědný za některé nemoci, jak 
je nepříjemný, potvrdí každý astmatik.  
Co sis to, Pane Bože, vybral za materiál? 

Vypravěč říká, že Hospodin člověka vy-
tvořil, vytvaroval. Tedy dal tomuto prachu 
ze země formu. Čistě gramaticky: v našem 
vyprávění se neříká, z čeho člověk pochází, 
ale čím je: prachem ze země: člověk je pra-
chovitá bytost. Vrací se nám to v známém 
výroku o smrti: „Prach jsi a v prach se na-
vracíš.“ Slovy, že jsi prach, se obvykle sdě-

luje: „Nejsi nic.“ Po prachu se šlape a prach 
je třeba smývat; obtěžuje a je k ničemu. 

A přece. I z toho, co se rozpadá, co nemá 
žádnou pořádnou strukturu, co mnozí 
považují jen za odpad, z toho Bůh tvoří. 

Někdy vedeme nejrůznější spory: „Je 
člověk jen shluk atomů, buněk? Odkdy 
je to jinak? Je lidská mysl jen výsledkem 
neustálého přizpůsobování podmínkám 
evoluce? Jsme „jenom“ chytřejší zvířátka?“ 
Až se někdy zdá, že tím věda člověka snižu-
je, že ohrožuje jeho jedinečnost… Biblický 
vypravěč se s tím nemaže. Na desítkách 
míst se nerozpakuje o svých protivní-
cích i sám o sobě prohlásit: „Jsme jenom 
prach.“ Krutá charakteristika. Ale on tím 
ten biblický obraz nekončí.

Do tohoto prachovitého nic vdechuje 
Bůh dech života. Důsledkem je, že se 
člověk stává živou duší. Člověk je duše, 
nejen má duši, podle tohohle porozumění 
je tady člověk prachovitá bytost, která ale 
je živou duší, díky tomu, že se nadechla 
samotného Božího dechu.

Jako by nás ten Boží dech rozdýchal. 
To lze zobecnit. Dýchání jako nádech 
a výdech je obrazem přijímání a odevzdá-
vání. Život je na tomto principu založen, 
protože kdyby člověk neodevzdával, zemře 

stejně, jako zemře tehdy, když nebude při-
jímat. A tento princip platí v duchovním 
životě: člověk se učí rozličná požehnání 
přijímat i rozdávat – pak se mu otvírá 
život prolamující věčnost.

Obraz druhý: I uvedl Hospodin Bůh na člo-
věka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho 
žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin 
Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu 
a přivedl ji k němu.

To už je o poznání lepší „materiál“. Tal-
mud, starý židovský pramen, to komentuje: 
„Bůh nestvořil ženu z hlavy muže, aby 
mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla 
jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla 
blízko jeho srdci.“ Žebro se také používá 
při popisu stěny chrámu nebo paláce. Tato 
skutečnost dává těm obrazům hluboký 
význam – jako by každý člověk byl katedrá-
lou, jako by si Bůh v těle člověka tvořil svůj 
dům. Je to neskonalá čest – Bůh si buduje 
palác v člověku.

Člověče, co jsi zač? Jsi prach ve vesmíru, jsi 
shluk buněk, jsi plod předchozích generací, jsi 
jeden exemplář ze sedmi a půl miliard tvoreč-
ků druhu Homo sapiens sapiens, co se právě 
pohybují na této planetě. 

Jsi ale také jednou z neopakovatelných sou-
částek toho fantastického mechanismu, kterému 
se říká vesmír. Jsi součástí těla své (jakkoli 
úzké či široké) rodiny, jsi součástí opěrného 
systému, který nese společnost jako žebro klenbu 
katedrály.

Oba obrazy, prach, který se stává duší 
a dýchá a člověčice jako součást člověka 
(a člověk jako součást člověčice) ukazují, jak 
je život prošpikován vzájemností a nesamo-
zřejmostí. Jako naprosto nesamozřejmí tvo-
rové jsme byli počati, vyrůstáme a zrajeme. 
Dostali jsme své jméno, čas a místo. 

Protože ať jsou jednotlivé prameny 
našeho původu jakékoliv, jedno díky tomu 
starému vyprávění smíme přijmout: Bůh 
chtěl. 

Ty dva obrazy vypráví o tom, že chtěl 
ve vesmíru člověka a chtěl na Zemi tebe. 
Proto ti vdechl život, proto chce svým 
dechem okysličit celou tvou bytost, zajímá 
se o tvou prachovitost i vitalitu a posílá 
tě do světa – mezi všechny ostatní buňky 
a organismy – život rozvíjet.

Inspirováno podle Bible  
(Genesis, 2. kapitola)

Alžběta Hanychová, 
farářka Českobratrské církve evangelické



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

U nich dávejte pozor na kvalitu vody. 
Oficiální koupaliště sledují hygienické 
stanice a pravidelně zde odebírají vzorky. 
Před návštěvou si tedy ověřte, zda je voda 
vhodná ke koupání a neobsahuje nebez-
pečné sinice. Ty produkují toxiny a může 
dojít k svědivým vyrážkám, zánětům 
spojivek, případně i k žaludečním nevol-
nostem a střevním obtížím. 

PŘEHLED PŘÍRODNÍCH KOUPALIŠŤ V OKOLÍ HODNOCENÝCH HYGIENICKOU STANICÍ:

KOUPALIŠTĚ STAV  
KE DNI HODNOCENÍ

Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka 11. 6. 2020 Voda vhodná ke koupání

Koupaliště Šeberák 15. 6. 2020 Voda vhodná ke koupání

Rybník Motol 18. 5. 2020 Voda vhodná ke koupání

Koupaliště Džbán 15. 6. 2020 Voda vhodná ke koupání

Koupaliště Hostivař 15. 6. 2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody  
- snížená průhlednost

Koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín 21. 8. 2019 Voda vhodná ke koupání

Betonová nádrž Divoká Šárka 25. 5. 2020 Voda vhodná ke koupání

Lhota 25. 5. 2020 Neměřeno - nebyl zahájen provoz

přírodní koupaliště Vyžlovka 15. 6. 2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - chlorofyl

Proboštská jezera 15. 6. 2020 Voda vhodná ke koupání

rybník Jureček 15. 6. 2020 Voda vhodná ke koupání

jezero Konětopy 25. 5. 2020 Voda vhodná ke koupání - zahájena sezona 2020

jezero Poděbrady 15. 6. 2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody  
- chlorofyl a - 2

Přírodní koupací biotop Mcely 19. 6. 2020 Není v provozu - provoz dosud nezahájen

jezero Ostrá 15. 6. 2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody  
- mírně zvýšená hodnota chlorofylu

Pro aktuální situaci na přírodních koupalištích sledujte stránky Hygienické stanice - pro Prahu: www.hygpraha.cz,  
pro Středočeský kraj: www.khsstc.cz.

JAK ZJISTÍTE PŘÍTOMNOST SINICE
Naberte vodu do průhledné plastové 
láhve, počkejte cca 20 minut s láhví 
na slunci. Pokud k povrchu vystou-
pají drobné zelené částice, jinak bude 
voda čirá, voda obsahuje sinice a v ní se 
nekoupejte. Pokud zůstane rovnoměrně 
zakalená, půjde o řasy a fytoplankton, 
který není toxický.

Letní horka se nejlépe tráví u vody. Děti se vyřádí, dospělí si 
i přes neustálý dohled nad dětmi odpočinou a stráví společné 
chvilky. Na výběr máte z mnoha variant, ať už aquaparky, 
bazény či přírodní koupaliště.

LÉTO U VODY

NEZISKOVKY
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VOLNÝ ČAS

LETNÍ SOUTĚŽ 
O VSTUPENKY 
DO KINA A NA ZÁMEK
Letošní léto bude přece jen jiné, než jak ho známe 
z předchozích let. Lidé budou dovolenou trávit více 
doma a tak budou hledat zábavu v okolí. Právě proto 
jsme pro vás připravili velkou letní soutěž o rodinné 
vstupenky na Chvalský zámek a vstupenky do kina 
v Divadle Horní Počernice.

V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁ?
Každý týden prázdnin na oficiálním Facebooku městské části 
Horní Počernice (www.facebook.com/UMCHorniPocernice/) 
zveřejníme indicie k nalezení „kešky“ s unikátním kódem. 
Jakmile kešku naleznete, pošlete kód na e-mailovou adresu: 
redakce@pocernice.cz.

CO MŮŽETE VYHRÁT?
První správná odpověď vyhraje buď rodinnou vstupenku 
na Chvalský zámek nebo 2 vstupenky do kina v Divadle Horní 
Počernice. 
Každý týden hrajeme o jednu z uvedených cen.

KDE KEŠKY NAJDETE?
Kešky budou rozmístěny v různých koutech Horních Počernic 
tak, aby je dokázaly nalézt i děti. Vždy bude poblíž nějaký zná-
mý bod, který nebude problém najít. 
Přejeme všem čtenářům Zpravodaje, aby se vám naše letní sou-
těž líbila a držíme palce v hledání.
Krásné léto!

výuka a doučování jazyků a dějepisu 
Andresius

učím a doučuji 
angličtinu, němčinu, 
latinu, dějepis  
a další – více na:

andresius@post.cz +420 608 707 319

přijedu za vámi v lokalitě Horní Počernice 
nebo přijeďte do centra Léčba duše – Lipí 
2556/3 (příjemné prostory v těsné blízkosti 
vlakového nádraží)

• průvodcovství po Praze a Kutné hoře
• nabídka dějepisných programů pro školy
• speciálně Muzeum knihtisku-Kutná hora

Mgr. et Mgr.  
Václav Ondráček ThDr.
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CHVALSKÁ BESEDA  
– PANDEMIE  
NÁS NEZASTAVILA
Spolek Chvalská beseda se v Počernicích uvedl koncem 
února velmi úspěšnou akcí s moravským vínem a písnič-
kami. Pak se ale v důsledku pandemie pozastavil život 
v celé zemi a místo velkých akcí ve Chvalské stodole se 
spolek musel věnovat komornějším projektům. 

Nejenže jsme pomohli místním šva-
dlenkám věnováním dvou šicích strojů 
na šití roušek, ale vznikla i desítka pta-
čích budek, z nichž jedna našla své mís-
to ve školce U Dráčka – a jak ukazuje 
přiložená fotografie, brzy dostala i své 

nájemníky. 
Ale! Školka 
má zahradu 
rozdělenou 
na dvě části 
a budka visí 
jen v jedné 
z nich, jenže 
budky me-
zitím došly. 
A tak dostala 
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paní učitelka Jelínková nápad poří-
dit také nové bydlení pro ještě menší 
obyvatele školkové zahrady. Oslovila 
spolek, jestli by dokázali vyrobit hmyzí 
hotel. No, dokázali. A nezůstalo jen 
u jednoho. Hmyzí hotel se mimo jiné 
objevil v parku na sídlišti, v zahradě 
místního úřadu a teď i ve školce v ulici 
Spojenců. A děti už se těší, jak budou 
sledovat své nové sousedy. 

Doufáme, že jste všichni ve zdraví 
přežili vynucenou karanténu, a proto pro 
vás začínáme připravovat další „VESELÉ 
STODOLY“.  První se uskuteční 3. října 
2020 pod názvem „Procházka pražskými 
kabarety a šantány“ a další ještě v letoš-
ním roce 5. prosince 2020 s tématikou 

SKAUTING V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Dne 10. března bylo ústředím Junáka - českého skauta 
oznámeno, že je nezbytné k dalšímu dni pozastavit skaut-
skou činnost, prozatím na dobu neurčitou. Pro nás to byl 
šok. Znamenalo to, že ze dne na den musely všechny 
oddíly rozeslat rodičům našich dětí e-mail s informací, že 
všechny výpravy, na které jsme měli odjet už v pátek, dále 
také schůzky a další akce, jsou do odvolání zrušené.

Skauting má ale tu výhodu, že není jen běžným kroužkem, ale 
daleko více spíše stylem života. Zastavení činnosti tedy nezna-
menalo, že by vedoucí zaháleli, právě naopak! Začali naplňovat 
skautské heslo „Buď připraven!“ a přešli na 

on-line skauting. Jak to probíhalo?
Světlušky téměř okamžitě vytvořily on-line složku, do které 

dětem nahrávaly různé úkoly, videa nebo také namluvené kapi-
toly Foglarovek. Výsledkem těchto činností bylo mnoho fotek 
upečených buchet nebo také odborek, které si děti vyplnily 
s pomocí rodičů. Oproti tomu se skauti rozhodli, že jejich kluci 
budou plnit „koronavirový život“. Co to znamenalo? Byly jim 
posílány úkoly, kterými si mohli oživit a obohatit svůj denní 
program. Jednalo se o ranní rozcvičky, studené sprchy, dny bez 
sprostých slov, šití roušky nebo uvaření jídla pro celou rodinu. 
Vlčatům vedoucí posílali různé úkoly, které kluci mohli plnit 
i z domova. Skautky a roveři se rozhodli pro možnost on-line 
schůzek, díky kterým mohli alespoň část dne trávit se svými 
kamarády. Benjamínci byli takovým prolnutím všech oddílů – 
dětem nahrávali kapitoly knihy Pocahontas, vytvořili fotokou-
tek, ve kterém na dálku sdíleli své zážitky, připravovali chemické 
pokusy, ale také jednou za tři týdny se scházeli s dětmi on-line. 

Pomalu ale jistě z této on-line verze přecházíme do verze 
off-line. Čekají nás totiž tábory, které budou mít trochu jinou 
atmosféru prodchnutou radostí, že se znovu vidíme naživo!

Za skautské středisko: Jan Haken

„Vánoční vůně svařáčku s českou vánoční 
písničkou a koledou“. Samozřejmě vždy 
s dobovými pochoutkami a nápoji. Proto 
se připravte - Chvalská beseda stále jede 
na plné obrátky.

Jan Brunner, 
předseda spolku
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PRO MATKY S DĚTMI 
V NOUZI SE OTEVÍRÁ NOVÁ 
STŘECHA NAD HLAVOU

Jeden z mála azylových domů v Česku, který nabízí útočiště celým 
rodinám, otevřel v pátek 15. května 2020 novou budovu pro matky 
s dětmi. Slavnostní předání se uskutečnilo za účasti starosty Petra 
Měšťana, dalších zastupitelů MČ Praha 20 a mnoha dárců. 
Před rokem jsme oslovili naše partnery s kampaní „Plecho-
vé domky pro naše mamky“, která byla velmi úspěšná a díky 
podpoře dárců jsme byli schopni budovu rychle opravit. Přestože 
byla přestavba dokončena již v květnu 2019, nemohla být celý rok 
uvedena do provozu. Vzhledem k neočekávaným komplikacím 
se otevření budovy protáhlo, čímž se snížila i kapacita našeho 
střediska a možnost ubytovávat samotné matky.  

„Ocitnout se bez přístřeší je samo o sobě velmi stresující, ale 
pokud se jedná o rodinu, která by se kvůli tomu měla rozdělit, 
celá situace je o to horší. Proto poskytujeme ubytování celým 
rodinám a samotným matkám s dětmi,“ říká psycholog a ředitel 
azylového domu Roman Čepelák. 

Azylový dům SKP HOPO v Horních Počernicích od svého založe-
ní před 20 lety podal pomocnou ruku více než 3 000 klientů, kteří se 
vinou svou či osudu ocitli v tíživé životní situaci. Kapacita azylového 
domu je 84 lůžek a maximální délka pobytu 1 rok. Ročně poskytuje 
přístřeší až 200 klientům, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Díky včasné a efektivní pomoci se nám daří vracet lidi zpátky 
do života, aby se mohli cítit plnoprávnou součástí naší společnosti, 
a ne její přítěží.  

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A DÁRCŮM: 
P3 Logistic Parks s. r. o., EUROMOVERS International SA, 
Metrostav, Flow East Foundation, z. s., Barvy a laky Hostivař, a. s., 
Pekařství Moravec, s. r. o., Cycloshein, Consulth Hospital s. r. o., 
Eaton Elektrotechnika s. r. o. a jejich zaměstnanci, The International 
Women’s Association of Prague, Czech Australian New Zealand 
Association o. s, Ing. Renata Pešičková- Pereny, Rotary Club Prague 
International, Team Blue z ČSOB, studenti z SOŠ pro administrativu 
EU, zaměstnanci SAMSUNG Elecronics Czech and Slovac, Vilma 
Cibulková, Divadlo Horní Počenice a všem individuálním dárcům, 
kteří přispěli na nové místo pro život.

Gabriela Selinger, 
SKP HOPO

VŠE V ROVNOVÁZE
RADOST A PÉČE
TĚLO A DUŠE
POHYB A ODPOČINEK

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ:

1. 7. AŽ 13. 9.

P I L A T E S  J Ó G A  K O S M E T I K A  M A S Á Ž E

8:00 Pilates pro zdraví
19:00 Pilates pro zdraví

20:00 Kruhový trénink/tabata

ÚTERÝ
9:00 Jóga pro zdravá záda

19:00 Jóga

8:00 Pilates pro zdraví
19:00 Pilates pro zdraví

 

ČTVRTEK
7:30 Jóga

19:00 Jóga

PONDĚLÍ STŘEDA

www.mpilates.cz
723 073 459 

NUTNÁ
REZERVACE!

LETNÍ
PROVOZ

VE STUDIU
Ani v létě nezahálíme! Všechny naše lekce jsou vedeny zkuše-

nými lektory, kteří vám pomohou správně provádět každý cvik. 
Zaměřujeme se především na prevenci, odstranění bolestí 

zad a krční páteře, posílení ochablých svalů a protažení těch 
zkrácených. Zkrátka uvolnění a protažení celého těla i mysli. 

Zdoňovská 2992, Horní Počernice, Praha 20, zastávka autobusu Svépravice (linky č. 221, 222, 224)
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V ZÁŘÍ PROBĚHNE 
SEDMÝ ROČNÍK  
HUDEBNÍHO  
FESTIVALU 
U SV. LUDMILY  
NA CHVALECH

V uplynulých šesti letech, kdy si zářijový Hudební festival  
u sv. Ludmily na Chvalech získal přízeň hudbymilovného  
publika nejen v Horních Počernicích, vystoupila v místním  
farním kostele sv. Ludmily a v přilehlém Chvalském zámku 
řada významných komorních těles a sólistů.
V letošním roce, kdy je pořádání mnoha 
(nejen kulturních) aktivit ovlivněno, růz-
ně omezováno a někdy i rušeno v důsled-
ku pandemie koronaviru, nebylo jednodu-
ché se rozhodnout, zda se o sedmý ročník 
pokusit. Nakonec padlo rozhodnutí, že se 
budeme snažit festival připravit. Význam-
ným impulsem pro pořádání festivalu 
i v letošním roce bylo odvážné rozhodnutí 
partnerů festivalu poskytnout podporu 
i letos. Bez ní by bylo organizování této 
aktivity nemyslitelné. Pořadatelem festi-
valu je ŘK farnost na Chvalech ve spo-
lupráci s Chvalským zámkem. Letošní 
ročník a také předchozí ročníky 

velkoryse podpořila městská část Pra-
ha - Horní Počernice a pak řada dalších: 
společnost P3 Park Horní Počernice, a. s, 
Restaurace Sezóna, Oční klinika Horní 
Počernice, s. r. o., Květinářství Belle rose, 
s. r. o., Newton Media, a. s. a Pekařství 
Moravec, s. r. o. Záštitu nad sedmým 
ročníkem festivalu převzal starosta MČ 
Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan. 

Na zahajovacím koncertu v pátek  
11. 9. 2020 v kostele sv. Ludmily vystoupí 
s programem „Europa Galante“ komorní 
soubor Collegium Marianum, který se vě-
nuje poučené interpretaci hudby 17. a 18. 

století se zaměřením na české 
a ve střední Evropě půso-
bící autory.      

Druhý koncert 
v pátek 18. 9. 2020 

v sále Chvalského 

zámku bude patřit harfovému kvartetu 
Prah-a-harP, které originalitou svého 
složení představuje unikát nejen v českém 
prostředí. 

Závěrečný varhanní koncert v pátek 
25. 9. 2020 bude opět ve farním kos-
tele sv. Ludmily. Pozvání k účinkování 
přijal významný český varhaník Michal 
Novenko, který před lety značně přispěl 
ke vzniku chvalských varhan v podobě, 
v níž je nyní známe. Svůj koncert v letoš-
ním roce kulatého bachovského jubilea 
nazval „S J. S. Bachem z Čech až na konec 
světa“. Představí Bachovy skladby, které 
mají vztah k českým zemím (nalezené 
v českých archivních pramenech) a pak 
barokní hudbu francouzskou (pro niž byla 
mimo jiné koncepce chvalských varhan 
navrhována) a nakonec hudbu iberskou, 
z onoho příslovečného konce světa. 

Začátek všech koncertů je ve 20.00 
hod., od 19.30 hod. bude před každým 
koncertem příležitost k neformálnímu 
setkání při sklence vína. Vstupenky budou 
v prodeji od 31. 8. 2020 na Chvalském 
zámku a pak na místě hodinu před začát-
kem koncertu. 

Doufáme, že žádná nová zásadní pro-
tiepidemická opatření pořádání festivalu 
nezkomplikují, a že se společně v září 
sejdeme při krásné hudbě.

Za organizátory: Pavel Jansa

Varhaník Pavel Svoboda u chvalských 
varhan při zahajovacím koncertu  
6. ročníku Hudebního festivalu  
u sv. Ludmily na Chvalech
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

V ZÁŘÍ PROBĚHNE 
SEDMÝ ROČNÍK  
HUDEBNÍHO  
FESTIVALU 
U SV. LUDMILY  
NA CHVALECH

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

NAŠI MILÍ ČTENÁŘI,

od 16. 6. 2020 máte nastavenou prodlouženou výpůjční dobu do 31. srpna vzhledem 
k letnímu provozu knihovny.

KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA od 20. 7. 2020 do 9. 8. 2020 VČETNĚ.

Pojďte se včas předzásobit na léto, máme pro vás bohatý výběr knižních novinek.
V každém oddělení si můžete vypůjčit až deset knih.
Od září, doufejme, poběží provoz v knihovně i v KKC opět standardně bez omezení.
Děkujeme vám za vaši ohleduplnost a pochopení v čase koronavirové krize.
Přejeme vám pokojné, ničím nepříjemným nerušené prázdniny a dovolené.

Za knihovnu: Božena Beňová

DOČASNÁ ZMĚNA  
VÝPŮJČNÍCH HODIN 
PRO VEŘEJNOST  
od 12. 5. 2020

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

VÝPŮJČKY USKUTEČNĚNÉ  
PO 16. 6. JSOU AUTOMATICKY 
PRODLOUŽENY DO 31. 8. 2020

KURZY V KS DOMEČEK VOTUZSKÁ 12, 
HORNÍ POČERNICE

JAZYKOVÉ KURZY SENSO UNICO

ANGLIČTINA - od začátečníků až 
po konverzaci s rodilým mluvčím

ITALŠTINA - 
od začátečníků až po pokročilé

ŠPANĚLŠTINA - 
od začátečníků 
až po pokročilé

FRANCOUZŠTINA - 
od začátečníků až po pokročilé

RUŠTINA - od začátečníků až po mírně 
pokročilé 

Zápis do jazykových kurzů je možný 
také on-line na: www.sensounico.cz.

KURZY ŠITÍ
Od základů až po pokročilé.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO 
VĚKU – VU3V 
Zahájení výuky v říjnu, téma a termíny 
přednášek připravujeme.

Bližší informace najdete na:  
www.divadlopocernice.cz/domecek. 

Zápis do všech kurzů bude možný také 
od 7. do 10. září vždy od 15.00 do 18.00 
hod. ve foyer divadla.

1. ŽIVOT LEONARDA COHENA –  
SYLVIE SIMMONSOVÁ (PROSTOR)
Knížka přináší vyvážený pohled na pro-
tichůdné aspekty jeho života a hluboce 
zasvěcený portrét talentovaného a odušev-
nělého muže, který stále umí dojmout jako 
nikdo jiný. 

2. OSMÝ ŽIVOT –  
NINO HARATISCHWILIOVÁ (HOST)
V románu vystupuje Aphra Behnová, 
anglická básnířka a překladatelka. Právě její 
špionážní kariéra je námětem románu známé 
spisovatelky Hany Whitton, autorky mnoha 
knižních bestsellerů. Kniha je plná zálud-
ností, zvratů a také romantiky.

3. DOBA KORONAVIROVÁ –  
R. HONZÁK, V. CÍLEK A DALŠÍ (ZEĎ)
Na dvě desítky předních odborníků, lékařů, 
filozofů a publicistů se snaží nalézt odpovědi 
na tyto otázky a nabízí svůj pohled a reflexi 
toho, co se kolem nás i s námi děje. Kniha 

tak předkládá plastický a mnohovrstevnatý 
pohled na proměnu celé společnosti a života, 
kterou najednou zažíváme.  
 
4. FOUKNEŠ DO PĚNY –  
RADKA TŘEŠTÍKOVÁ (MOTTO)
Nebude to lehké, ale bude to jízda. Sbalte 
si do tašky všechna svoje trápení, úzkosti, 
zmatek, křivdy, nevyřčená slova a nevyřešené 
záležitosti a vydejte se spolu s hlavní hrdin-
kou na svoji vlastní cestu. 
 
5. VLAŠTOVKA V BUBLINĚ –  
MARKÉTA LUKÁŠKOVÁ (MOTTO)
Píše se rok 2045, Barbora leží v nemocnici 
a nemoc ji připravuje o poslední vzpomínky 
na minulost, lásku i rodinu. Důkazem, že 
skutečně žila, jsou hlavně její děti – nejistý 
Michal a suverénní Magda, která už stihla 
rozprodat matčin majetek. Díky novému léku 
se ale Bára pomalu vrací. 
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Těšíme se na vás na našich letních pobytových 
i příměstských táborech. Na některých z nich máme stále 
volná místa! Více informací a přihlášky najdete na našich 
webových stránkách www.ddm-hp.cz.

VOLNÝ ČAS

NABÍZÍME:
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA  
NA LETNÍCH TÁBORECH:

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti od 8 let od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020
Na našem výtvarném příměstském táboře si děti vyzkouší 

kreslení zátiší, portréty, kresbu v příro-
dě, vyrobí si vlastní bloky s vazbou 

a plno dalších činností, kde 
mohou uvolnit uzdu fantazie. 

Kromě výtvarných činností 
se budou moci proběhnout 
při sportovních hrách, 
u kterých se nehledí 
na výkon, pouze na zá-
bavu. Tábor je vhodný 
zejména pro děti se 
zájmem o kreslení, jelikož 

budou mít k dispozici dvě 
studentky vysoké umělecké 

školy, které jim rády poradí.

DIVADELNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti od 7 let od 6. 7. 2020 do 10. 7. 2020
Příměstský tábor s divadelní tematikou je pro každého, kdo 
má rád divadlo, baví ho herectví, má kreativního ducha, nebo 
chce jen zkusit něco nového. V průběhu tábora se seznámíte se 
základy divadelního umu a zjistíte, co obnáší zinscenovat krátké 
představení, které na konci budete mít možnost předvést před 
rodiči a kamarády na jevišti divadla v přírodě. Samozřejmě ne-
bude chybět i klasická táborová zábava v podobě společenských 
her, soutěží, výletů a dalších.

VÝTVARNÝ TÁBOR 
pro děti od 6 let od 18. 7. 2020 do 31. 7. 
2020 na chatě Centrum v Bedřichově. 
Tábor je vhodný pro děti, které rády 
tvoří. Budeme kreslit i malovat, vyrá-
bět ze dřívek, šít na stroji, hrát hry, 
ale i trochu sportovat.

STŘELECKÝ TÁBOR 
pro děti od 10 let od 1. 8. 2020 do 8. 
8. 2020 na Masarykově chatě v Dešt-
ném v Orlických horách. Uvítáme 
i děti, které nemají zkušenost se střelbou 
a nenavštěvují kroužek sportovní střelby 
v DDM.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

VŠEOBECNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti od 6 let od 10. 8. 2020 do 14. 8. 2020
Příměstský tábor bude plný her, sportování, chození do pří-
rody, plnění týmových úkolů a těšit se také můžete na výlet. 
Přijďte se seznámit s novými kamarády a překonávat společně 
úkoly. Těšíme se na vás! 

DÁLE V NAŠÍ NABÍDCE NAJDETE:

Sportovní příměstský tábor pro děti 
od 7 let od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020

Sportovní tábor pro děti 9 od let 
od 25. 7. 2020 do 1. 8. 2020 v Ho-
lanech u České Lípy 

Příměstský tábor Okurková 
sezona vol. 4 pro děti od 6 let  
od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020 

OHLÉDNUTÍ
ZÁPIS NA ŠK. ROK 2020/21
Od 15. června probíhá zápis do našich 
zájmových útvarů na příští školní rok 
prostřednictvím našich webových stránek 
www.ddm-hp.cz. Naši dosavadní nabídku 
kroužků jsme rozšířili o kroužky Geoca-
ching, Break dance a Nerf aréna. Během 
letních měsíců může dojít k doplnění 
nabídky kroužků, případně i k dalším 
změnám, na které bychom samozřejmě 
všechny již přihlášené děti upozornili.

PŘEJEME VÁM KRÁSNĚ PROŽITÉ LETNÍ 
MĚSÍCE A MOC SE TĚŠÍME, ŽE VÁS V ZÁŘÍ 
BUDEME MOCI OPĚT PŘIVÍTAT V DDM.
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MUMRAJ

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

Milí přátelé Mumraje,

spolu s dalšími spolky už teď začínáme při-
pravovat velkou akci v rámci slavností Zažít 
město jinak, která se uskuteční 19.–20. 9.  
Součástí bude Mumraj v lese – Pohádko-
vý les, který bývá tradičně v červnu. Moc 
se na tuto akci a na vás těšíme. Přejeme 
vám příjemné léto. Užijte si ho v pohodě 
a ve zdraví.

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

* 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.

LÉTÁME V LÉTĚ

LÉTAJÍCÍ SOUSTŘEDĚNÍ pro děti 
6–12 let – poslední volná místa 
20.–24. 7. nebo 27.–31. 7.  
od 9.30 do 12.00
Tento rok poprvé můžete dopřát svým 
dětem intenzivní týden létání. Náš 
unikát, létající sítě čekají na děti, které 
milují houpání a zábavu, současně nabízí 
možnost zdravého pohybu, při kterém se 
zaručeně žádné dítě nenudí.  
Lektorka: Ilona Větrovská 
Cena: 1.500 Kč (v ceně pití a svačinka)

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.
Lektorka: Daniela Križeková 
Cena: 3.100 Kč (v ceně celodenní strava)

foto: archiv Mumraje

slavíme 
20 let

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete 
nerušeně pracovat, zatímco se vám profe-
sionální chůvy postarají o vaše děti.
Kdy: prázdninový provoz - budeme mít 
otevřeno určitě v srpnu. Sledujte naše webové 
stránky.  
V případě zájmu o cowork i v červenci se oz-
věte Zuzaně:  zuzana.dubova@domumraje.cz
Cena: 63–100 Kč/hod. včetně hlídání

COWORKING*

ZÁPISY DO KURZŮ A KROUŽKŮ 
na 1. pololetí 2020/21 

Letos mějte náskok i vy 
Rezervujte si svůj oblíbený kurz  
či kroužek již teď a mějte jistotu, 
že vám místo neuteče. 
On-line zápisy nebo 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz
 
POHYBOVÉ KURZY: 
• HATHA JÓGA 
• JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
• LÉTAJÍCÍ JÓGA pro děti I. st. ZŠ
• LÉTAJÍCÍ JÓGA AKROBAT pro 

děti I. st. ZŠ, mládež
• LÉTAJÍCÍ JÓGA pro dospělé  

(i s hlídáním dětí)
UMĚLECKÉ KURZY: 
• KERAMIKA pro rodiče s dětmi, 

pro děti od 4 let
• VÝTVARKA pro děti, mládež, 

dospělé
• DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 

ROKYTKA – Beránci 3–6 let
• ZPÍVÁNÍ PRO RADOST od 

10–100 let
• ZUZANA BARTOŠOVÁ hudební 

kurzy pro děti od 4 m.
JAZYKOVÉ KURZY: 
• NĚMČINA pro dospělé
• AJ KONVERZACE pro dospělé
PŘIPRAVUJEME: 
• ANGLIČTINA pro nejmenší 1–3 r.

KAŽDÝ PŘÍSPĚVEK JE PRO NÁS 
VÝZNAMNÝ. DĚKUJEME

POMOCI OTEVŘÍT MUMRAJ 
V PLNÉ SÍLE MŮŽETE I VY

Dopřejte svým dětem příjemný přechod 
mezi rodinnou péčí a nástupem do velké 
školky.
• pro děti od 2 let
• zkušební měsíc v září
• po, st, pá 8.00–12.00
• flexibilní docházka i náhrady
• možnost nástupu i v průběhu šk. roku
• malý kolektiv v přátelském prostředí
• prvky Montessori pedagogiky
• individuální přístup
• pestrý program, všestranný rozvoj dětí
Více info u Renaty: 775 720 588, 
renata.curdova@domumraje.cz
www.domumraje.cz/skolicka/

ZÁPISY DO ŠKOLIČKY

LEKTORA KROUŽKU PRO DĚTI 
VĚDA JE ZÁBAVA
• podpoříme vás v seberealizaci
• zajistíme prostory, propagaci, 

materiál a úžasné kurzisty
Pište Hance na : 
hana.schovancova@domumraje.cz

HLEDÁME 

LEKTORKU DO ŠKOLIČKY
• nástup v září 
• 3–4 dopoledne v týdnu
• práce na DPP/DPČ
• zaškolení do Montessori  

pedagogiky
• přátelský kolektiv s pozitivní 

energií
Pište Renče na : 
renata.curdova@domumraje.cz

DOBROVOLNÍKA KUTILA
• umíte opravovat, montovat, 

šroubovat, vrtat?
• máte vlastní nářadí?
• pomůžete nám nezištně? 
Pište Hance na : 
hana.hola@domumraje.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

foto: archiv Mumraje
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ŠKOLY

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

Kdybych měla porovnat samostudi-
um s normální výukou, myslím, že by 
na tom obě formy výuky byly stejně. 
Nechodit do školy každé ráno v sedm 
hodin je fajn, ale lhala bych, kdybych 
řekla, že mi nechybí sociální kontakt 
a pohyb. Zjistila jsem, že už jen cesta 
na metro a zpátky je důležitou částí dne, 
to se mi prokazuje i častými bolestmi 
zad z neustálého sezení a ležení. Co se 
týče výuky jako takové, doma se učím 
určitě rychleji, ale problém přichází 
poté v předmětech jako je matematika 
a fyzika, kde je nutné slyšet výklad, 
jinak látku nejsem schopná pochopit. 
Toto však už neřeším, jelikož jsme se 
s profesory začali scházet přes Meet. 
Co se týče češtiny, všechnu látku jsem 
naštěstí schopná pochopit i z domova, 

v případě chyby nebo nejasnosti se vždy 
správné řešení dozvím on-line na Meetu 
a mohu ji opravit. Potom, co se to do-
zvím, se mi ještě nestalo, že bych látku 
nechápala, a snad se to ani nestane.  

(Alžběta, 2. B)

Co se týče učení z domova, má své 
výhody i nevýhody. Největší problém 
pro mě stále zůstává donutit se udělat 
zadanou práci. Když jsme byli ve škole, 
vše jsem udělala tam, spolu s profesory 
a mými spolužáky, a když jsem při-
šla domů, zbylo mi jen pár úkolů a ty 
nezabraly moc času. Ale takto z domova 
mám spoustu věcí, které musím udělat 
sama, a často nestíhám, protože se pro-
stě nedokážu donutit a stále mě něco 
rozptyluje. Samozřejmě má to i pár 

výhod, můžu si nastavit vlastní plán 
práce, můžu vstát, kdy chci, pracovat 
můžu kdykoliv a jediné, co musím dělat 
podle školního plánu, jsou termíny 
odevzdání a občas Meety. Ale asi bych 
byla radši, kdyby se školy otevřely.

 (Katka, 2. B)

Jedenáctého března jsem si ještě nedo-
kázal představit, jak se budu připravovat 
do školy, učit se a komunikovat s profe-
sory a spolužáky. Zvykání na nový a jiný 
režim bylo pro mě dost těžké. Najednou 
jsem měl hodně volného času, protože se 
zrušily i všechny akce. Na začátku jsem 
si myslel, že mám celý den spoustu času 
a neuměl jsem si to dobře naplánovat. 
Chvílemi jsem všechno stíhal a občas se 
mi úkolů nahrnulo moc. První práce mi 
taky komplikoval nepřehledný systém 
Bakalářů, ale všichni se učíme. Snažím 
se úkoly udělat v předstihu, nenechávat 
je na poslední chvíli. Většinou se mi 
to daří. Vyhovují mi častější, ale kratší 
úkoly. A navíc když jsou zábavné nebo 
doplněné o video, kvíz. Díky domácí 
výuce jsem se naučil víc pracovat s tech-
nikou a rozplánovat si den.

(Tomáš, 2. B)

Vzniklo jich celkem devět a jejich fungování bylo příjemné a bezproblémové. Od 8. června se 
škola otevřela i pro zájemce 2. stupně, kteří se mohli potkávat jedenkrát týdně při konzultacích 
se svým třídním učitelem i dalšími vyučujícími. Samozřejmou nutností bylo dodržení potřeb-
ných hygienických pravidel a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního 
onemocnění. Náročný úkol pro vedení školy i všechny pracovníky - zvládnout složitou organi-
zaci, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob před školou a v prostorách školy a aby 
nebylo ohroženo zdraví dětí ani dospělých. Podařilo se. Škola v tomto směru velmi dobře obstála 
i v očích návštěvy z MŠMT. Po dnech nejistoty a obav z příštích dnů přišly v červnu pozitivní 
zprávy: distanční výuka splnila svůj účel, učivo bylo probráno, hodnocení na závěrečném vy-
svědčení nejspíš potěšila všechny poctivě pracující žáky, budoucí prvňáčci a jejich rodiče se mohli 
podívat do školy a alespoň trošku si vynahradit formální dubnový zápis do 1. třídy. Stihli jsme 
zrealizovat talentové zkoušky do sportovní třídy a tak 1. září opět vznikne nová sportovní třída 
6. B. I naši deváťáci se rozloučili se základní školou tradičně ve slavnostním prostředí Chvalské-
ho zámku. Takže konec dobrý, všechno dobré. Popřejme si krásné léto a v září na viděnou, snad 
bez dalších překvapení!

Učitelé FZŠ Chodovická

GLOBÁLNÍ KRIZE  
– NEJEN TA  
KORONAVIROVÁ  
ON-LINE  
SOUTĚŽ 8. TŘÍD

Tématem soutěže byla GLOBÁLNÍ 
KRIZE ve všech podobách (koro-
navirová, ekologická, ekonomická). 
Žáci mohli téma zpracovat libovol-
nou formou – úvaha, dokument, 
prezentace, plakát. Zapojili se 
do soutěže ve velkém počtu a vě-
novali se různým projevům globál-
ních krizí. Jejich práce obsahovaly 
nejen fakta o globální krizi, ale žáci 
prezentovali také své osobní názory 
a pohledy, možná řešení a poučení 
z krize, což byl hlavní cíl soutěže. 

B. Vosyková, 
učitelka

CÍLOVÁ ROVINKA NA CHODOVICKÉ
Přání mnoha lidí se vyplnilo. V měsíci květnu jsme byli svědky postupného 
uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Ve škole návrat do lavic odstartovali 
deváťáci, kteří měli možnost od 11. května docházet do školy za účelem přípravy 
na přijímací zkoušky na SŠ. Příprava probíhala jedenkrát týdně ve dvouhodino-
vých blocích z českého jazyka a z matematiky. Od 25. května mohli nastoupit žáci 
1. stupně ke každodenní výuce ve školních skupinách.

FZŠ CHODOVICKÁ

ON-LINE VÝUKA  
Z POHLEDU STUDENTŮ
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ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

VRACÍME SE DO NORMÁLU  
– MATURUJEME!
Ani koronavirus nedokáže zabránit plynutí času, a tak 
se po týdnech distanční výuky dostavili do nově vyhlí-
žejících učeben naši maturanti. Poloviční počet lavic 
ve třídě, v každé pouze jedna židle, v přízemí všech 
budov bezkontaktní dezinfekční zařízení, u recepce 
prohlášení o bezinfekčnosti a všudypřítomné roušky – 
vše je tedy připraveno na zahájení zkoušek dospělosti.

Stejně jako na všech středních školách v celé republice, i u nás se nejprve 
čtvrťáci museli probojovat záludnými úlohami didaktických testů. Už víme, 
že byli opravdu velmi úspěšní a na prstech jedné ruky můžeme spočítat ty, 
kterým budeme držet palce v září. Stejným tempem jako na tobogánu šly 
po sobě další části maturitní zkoušky. Nejprve praktická, která dala nejvíce 
zabrat hodnotitelům, protože ji bylo nutné opravit v opravdu rychlém tem-
pu. A pak už přišly na řadu zkoušky ústní. Od 10. do 24. června předvedlo 
před osmi komisemi své znalosti, ale také schopnost koncentrace a někdy 
i improvizace téměř 240 studentů.

Náročné situace zocelují nejen jednotlivce, ale i celé kolektivy. Do ma-
turitního maratonu jsme totiž i my museli včlenit ještě přijímací zkoušky, 
kterých se zúčastnilo téměř čtyři sta uchazečů. Situace, v jaké se konaly, 
vyžadovala spolupráci všech zaměstnanců školy a jim také patří dík za hlad-
ký průběh celého dne. Věříme, že se u nás uchazečům líbilo a že se na ty 
nejúspěšnější můžeme těšit v novém školním roce, kdy se snad i školní třídy 
vrátí do původní podoby a v lavicích budou moci opět zasednout společně 
staří známí i úplně noví kamarádi.

Dobrá zpráva přišla i pro žáky druhých a třetích ročníků. Zahraniční 
stáže, které se už staly neodmyslitelnou součástí naší nabídky pro studenty, 
se uskuteční i v příštím roce. Pro ty prvně jmenované díky schválenému 
grantu, pro současné třeťáky, kteří na ně nemohli odjet, v mimořádném, 
listopadovém termínu.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ
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ŠKOLY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ŽÁKYNĚ ZUŠ HORNÍ POČERNICE 
NA PRAŽSKÉM JARU
Úspěšné žákyně sólového zpěvu, Amálie Motošická ze třídy Šárky 
Mistrové a Klára Muknšnáblová ze třídy Zdeňky Hejlíkové, byly na zá-
kladě konkurzu vybrány do 2. ročníku stipendijní akademie umělec-
kého vzdělávání MenART, která nabízí nadaným žákům základních 
uměleckých škol a jejich pedagogům setkání s předními osobnostmi 
české umělecké scény.

Mladé zpěvačky pracovaly pod vedením pěvkyně Kateřiny Kněžíkové. Svou celo-
roční práci měly stipendistky možnost předvést v pátek 15. května 2020 na kon-
certě s názvem Salon ZUŠ v rámci festivalu Pražské jaro, který byl živě streamo-
ván na festivalových webových stránkách. Blahopřejeme jim k velkému úspěchu 
a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Šárka Mistrová, ZUŠ

DRAČÍ ŠKOLKA V DOBĚ KORONY

Přesto, že byla školka 
uzavřená, stejně jako 
ostatní školky v měst-
ské části, ticho u nás 
rozhodně nebylo.

Místo malých „dráčat“ tu pištěla rodinka 
ptáčat, která našla domov v nové pta-
čí budce vyrobené a darované spolkem 
Chvalská beseda. Místo dětí na chodníky 
malovali dospělci. Na šedivých cestič-
kách jsou veselí skákací panáci, labyrinty 
a silnice. Místo virů a bacilů je nablýská-
no a naleštěno. Konec školního roku si 
všichni společně užijeme i navzdory téhle 
divné době.

Kolektiv zaměstnanců  
MŠ U Dráčka v ulici Spojenců

MŠ SPOJENCŮ
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PET CENTER STĚHUJE 
SKLAD, PRODEJNA ZŮSTÁVÁ
Domácí mazlíčci se těší čím dál větší přízni, a tak přibývá i obchodů 
s chovatelskými potřebami. Aktuální kapacita skladu Pet Center v našem 
parku již přestává stačit, a proto se přestěhuje do větší haly v P3 Prague D11 
ve Mstěticích. Prodejna a další služby pro zvířecí 
kamarády ale v Horních Počernicích zůstanou.

Budovu, kterou zdobí obrázky psů, koček 
a dalších domácích mazlíčků, znají asi 
všichni, kdo jezdí po D10. Jak už kontury 
na stěně haly H1 napovídají, sídlí zde Pet 
Center a pod jednou střechou zde najdete 
vše, co si dokážete pro své čtyřnohé 
parťáky představit – krmivo, vodítka 
a obojky, pelíšky, hračky, ale také veterinu 
či psí akademii. 

KDYŽ UŽ NENÍ KAM RŮST
Maloobchodní a velkoobchodní síť zná-
mého prodejce chovatelských potřeb se 
poslední dvě dekády neustále rozšiřuje, 
dnes má v České republice a na Slo-
vensku více než 160 vlastních prodejen 
a přes velkoobchodní partnery je jeho 
sortiment ve stovkách dalších prodejen. 
Jistě si dovedete představit, že zásobo-
vat takové množství obchodů už chce 
opravdu velký sklad, respektive Pet 
Center jich donedávna využíval hned 

několik. Nakonec se rozhodl je všech-
ny sloučit do jednoho místa a jít tzv. 
do většího a modernějšího. 

Nebude se stěhovat nijak daleko. 
Vybral si naše prostory v průmyslovém 
parku P3 Prague D11, který se nachází 
v nedalekých Mstěticích. Bude tam mít 
k dispozici skladovou plochu o velikosti 
7350 m2, což je pro představu plocha 
většího fotbalové hřiště. Výhodou je 
dobrá návaznost na dálnici i spojení 
do centra hlavního města, a zejména 
pak blízkost stávající prodejny v horno-
počernickém parku, která tu zůstane. 

MÍSTNÍ „ZOO“ POKRAČUJE
Prodejna Pet Center v P3 Prague Horní 
Počernice patří k těm největším, má 
rozlohu 1700 m2. Najdete v ní více 
než 200 druhů živých zvířat a asi 5300 
druhů prodejních artiklů, zvláště pak 
rozšířený sortiment granulovaného 

krmiva. Mezi nejexotičtější zvířa-
ta, s kterými se na prodejně můžete 
setkat, jsou drápkaté opičky. Prodejna 
je otevřená každý den včetně víkendů 
od osmi ráno do sedmi večer. Odborně 
vyškolený personál dokáže poradit s vý-
běrem chovatelských potřeb, kvalitních 
krmiv všeho druhu, a samozřejmě také 
s pořízením známých i méně známých 
druhů domácích zvířat. 

Na obchod navazují další služby pro 
domácí mazlíčky, včetně zdravotní péče. 
Na zdejší veterinární klinice pracují 
profesionálové a mají k dispozici dobré 
zázemí. 

INZERCE
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INZERCE

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

www.mbkolo.cz

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

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

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

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

INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., výrobce 
hliníkového zábradlí a lodžiového zasklení 

se sídlem v Horních Počernicích, hledá 
nového kolegu do výroby na pozici: 

DĚLNÍK VE VÝROBĚ / ZÁMEČNÍK 
Náplň práce: 
- dělení, broušení, ohýbání, vrtání 

hliníkového materiálu 
- čtení výrobních výkresů 
- příprava pro svařování 
- kompletace výrobků, příjem a výdej 

zboží 
Požadujeme: 
- samostatnost, zručnost, zodpovědnost, 

trestní bezúhonnost 

Pro více informací volejte 734 351 440  
nebo pište na info@aluminco.cz 
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Býval jsem kdysi členem redakční rady Hornopočernického 
zpravodaje. Bylo to v době, kdy ne nepodstatnou část časopisu 

zabíraly dlouhatánské příspěvky zastupitelů, kteří kritizovali 

jiné zastupitele, ti se v tom samém čísle hájili a vraceli úder 

autorovi původního příspěvku, ten se ohradil a plivnul nazpátek 

a tak to šlo pořád dokola. Zpravodaj toho byl plný. Ale spíš než 

údery a protiúdery to byl obyčejný hnojomet. Musím sebekritic-

ky přiznat, že se nám to v redakční radě moc nedařilo likvidovat. 

Přijali jsme sice jakýsi statut, na kolik slov nebo znaků má kdo 

právo, ale kvalitě to moc nepomohlo. Pak přišly nové volby, nová 

redakční rada a pomaloučku se to začalo zlepšovat, ubylo útoků, 

urážek, špíny. Jenže teď se mi začíná zdát, že se to zase vrací. 

A nejen že se znovu kydá a protikydá, ale přibyla nám novinka 

– dvoustránkové prezentace našich představitelů doprovázené 

velikými státnickými fotografiemi. Udělejte s tím něco a hlavně: 

udělejte ze Zpravodaje zase časopis pro občany Počernic a ne 

pro zastupitele. Sice je „zadarmo“, ale protože je na kvalitním 

hlazeném papíře, tak ani k tomu už se moc nehodí.
P. Frýda

DOPISY ČTENÁŘŮ
Vážená redakce,
každý měsíc dostáváme do poštovních schránek náš 

Hornopočernický zpravodaj, který se nám líbí, konečně 

má pestrost článků, informací, fotografií. Již v minulosti 

jsem do redakce psal a pořád nám tam schází křížovka 

pro starší seniory, kteří si luštěním bystří mozek a dává 

jim to radost do života.

V poslední době však máme výhrady k článkům, kterými 

si vyřizují naši zastupitelé svoje spory, včetně vedení 

naší radnice.
Radnice by měla správně řešit problémy občanů ke spo-

kojenosti nás všech, aby se nám zde dobře žilo. Nechceme 

číst dohadování mezi koalicemi a pomlouvání se navzá-

jem. I výměna na postu starosty působí, že se bojuje mezi 

sebou, kde si někteří chtějí vylepšit své ego již tím, že ti 

odvolaní to dělali špatně a my budeme lepší.

Doporučujeme tyto hrátky dát na web a pokračujte v na-

stolené linii čtivého Zpravodaje.

PhDr. Miroslav Kadlec

DOPISY ČTENÁŘŮ

Horní Počernice
Lipí 2556/3,
193 00 Praha 9

281 865 665

info@ocnioptikahp.cz www.oohp.cz

Dovoz léků domů v nejbližším okolíDovoz léků domů v nejbližším okolí
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Lékárna Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3
193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz
725 537 096

GS Betakaroten
Forte 80+40 kapslí

Arnidol
spray

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

210 Kč

95 Kč

Dermikelp
Zklidňující krém 50g

318 Kč

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

240 Kč

Vitamín D3
80 kapslí

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

GS Betakaroten Forte je doplněk 
stravy s vysokým obsahem 
betakarotenu, který přispívá k udržení 
krásné barvy pokožky zejména při 
intenzivnějším opalování.

Pouze při koupi nových brýlí a při kompletní zakázce, na všech našich pobočkách.
*Akce platí do 31. 8. 2020, nebo do vyprodání zásob.

ZDARMA

prijdte si k nám pro
poukázku na slunecní skla

�
�

'

Otevírací doba
Po - Čt 8:00 - 18:00
Pá 8:00 - 16:00
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Stejně jako ostatní organizované sportovní aktivity i činnost 
atletického oddílu byla ve stavu nouze utlumena. Zrušeny 
byly jak tréninky, tak i závody a veřejné běhy, kterých jsme 
se s dětmi plánovali účastnit.

Od poloviny května však již pokračujeme v trénincích, usku-
teční se letní soustředění i příměstský tábor a v září nás čekají 
závody v rámci Pražského poháru družstev mladších žáků, 
konkrétně 9. 9. a 21. 9. Těchto závodů se mohou zúčastnit děti 
narozené v letech 2007, 2008 a 2009.  

Dne 1. 6. jsme se připojili k výzvě na zahájení  letní sezo-
ny Českého atletického svazu a spolu s dalšími více než 170 
mládežnickými oddíly z celé ČR jsme se zapojili do iniciativy 
na uspořádání oddílových závodů a byli tak spolu s českou at-
letickou špičkou na startu letošní závodní sezony  - uspořádali 
jsme oddílový přespolní běh ve Svépravicích. Závodu se zúčast-
nilo přes 100 našich atletů, od nejmenších až po ty nejstarší. 
Počasí bylo krásné a výkony dětí i atmosféra fantastické. 

Stávající atleti mají přednostní právo si rezervovat místo buď 
v současné skupině, nebo ve starší skupině dle věku, a to nej-
později do 15. 7., po tomto datu není možné garantovat volné 
místo. Zbylá místa budou uvolněna nováčkům - v případě 
zájmu pište na e-mail: atletikahp@email.cz. Skupiny i časy 
tréninků zůstávají stejné – více informací o trénincích a čin-
nosti atletického oddílu najdete na stránkách www.atletikahp.
cz. Přesné termíny začátku tréninků jednotlivých skupin budou 
upřesněny během prázdnin a zveřejněny na našich webových 
stránkách.

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

Dětem i jejich rodičům přejeme příjemné prožití léta i prázd-
nin a s dětmi se těšíme na viděnou opět v září nebo v srpnu 
na soustředění či příměstském táboře. 

Za trenérky: 
Klára Hlaváčková

SPOLU S ATLETIKOU 
NA STARTU

SPORT
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Pro naše nejmenší rybáře jsme poslední sobotu 
v květnu uspořádali tradiční rybářské závody. Aby-
chom naplnili nařízení o dodržování rozestupů, cho-
dili se děti po jednom zapisovat do klubovny. Přišlo 
celkem šestnáct dětí, což nás velmi potěšilo.

Po úvodním slovu a přivítání všech 
účastníků, včetně jejich doprovodu, jsme 
se přesunuli od klubovny ke Koupališti 
a dětem jsme přidělili závodní úseky s ro-
zestupy alespoň patnácti metrů.

Brzy nato začal závod a už všichni čekali 
na ulovení první ryby, za kterou je zvláštní 
cena, stejně jako za nejmenší a největší 
rybu. To netrvalo dlouho a mladí rybáři 
začali zdolávat své úlovky, ale tentokrát 
pouze menší ryby.

Nejvíce děti ulovily perlínů a slunečnic 
pestrých, což je u nás nepůvodní druh, ale 
díky oteplování se jí tady velmi dobře daří.

Dopoledne se udělalo hezky a nikomu 
se po dlouhých týdnech doma ani nechtě-
lo skončit. Ryby nakonec ulovilo jedenáct 
dětí. Nejlépe se vedlo Emmě Dvořákové, 
která ulovila třináct ryb v délce 176 cm 
a stala se tak zárověň i vítězkou katego-
rie o nejlepší rybářku. Druhý se umístil 
Vojtěch Kovařík a třetí místo vybojovala 
Aneta Tůmová. Holky to tedy klukům 
opět nandaly a měly z toho upřímnou 
radost. Za své výkony vítězové obdrželi 
poháry, diplomy a krásné věcné ceny, 
na které nám finančně přispěla naše MČ, 
za což děkujeme. Poděkování patří i panu 
Chvalníkovi, který pro závodníky zajistil 
občerstvení.

Přejeme všem krásné léto a sejdeme se 
opět v říjnu - už po čtyřicáté.

Za výbor M.O.: 
Martin Pachta

KARATE V HORNÍCH POČERNICÍCH
Přicházejí krásné letní měsíce, na které se již všichni dlouho těšíme, při kte-
rých jistě načerpáme plno energie na celý další školní rok. Tento uplynulý byl 
ve své druhé polovině pro nás pro všechny velmi náročný, ale zvládli jsme jej 
v rámci možností nejlépe, jak jsme jen mohli. I proto si zaslouží krátké ohléd-
nutí. A jak to u nás v klubu karate SK KAMIWAZA KARATE vypadalo?

V první polovině školního roku jsme všichni 
pilně trénovali a připravovali se na vrchol 
závodního období, jak v podobě krajských 
soutěží, národních pohárů a finálně Mist-
rovství ČR, tak v případě začínajících či mír-
ně pokročilých karatistů na soutěže, které 
pro ně speciálně pořádáme. Všichni jsme ze 
sebe vydali maximum energie a jsme si jisti, 
že v tom budeme nadále pokračovat.

Úspěšný start do druhé poloviny školního 
roku byl bohužel zbrzděn příchozí epide-
mií, která nás vyhnala z tělocvičen, ale to 
nám nezabránilo trénovat v době karantény 
alespoň doma.

Opět se tak ukázala krása karate, které 
je prostorově nenáročné a cvičit jej může 
opravdu každý. Naši trenéři se snažili našim 
členům poskytnout maximální možnou ná-
hradu v podobě pravidelných videotréninků, 
které často dokázaly přimět k pohybu celou 
rodinu a které se tak těšily velké popularitě. 

I pro nás byla velmi důležitá pozitivní zpětná 
vazba, za kterou děkujeme!

Přes léto se můžeme všichni těšit na tra-
diční letní soustředění a příměstský tábor, 
kde si pravidelně užíváme společná setkání 
napříč všemi lokalitami, spoustu tréninků 
a celotáborových her. 

S příchodem nového školního roku se 
můžeme těšit na novinku v podobě podzim-
ního soustředění a dále na všechny tradiční 
akce. Letos budeme pořádat vrcholnou 
soutěž - MČR Karate pro mládež.

Pokud máte zájem podpořit své dítě 
v pohybové aktivitě, pak můžete navštívit 
internetové stránky www.KARATE1.cz, 
kde bude již brzy zveřejněn rozpis tréninků, 
které budou probíhat od září 2020. Už se 
na všechny velmi těšíme a přejeme za celý 
tým krásné prázdniny.

SK KAMIWAZA KARATE

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ 
ZÁVODY
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GYMNASTKY  
TJ SOKOL  
NEZAHÁLEJÍ

Gymnastická příprava se však nezapře, příkladem  
je Kristýna Bartošová, která zvítězila v závodu  
Modřanský Tarzan ve šplhu na laně.

L. Barešová a Z. Burešová

TENISOVÝ KLUB SOKOL HORNÍ POČERNICE  
NABÍRÁ NOVÉ TENISTY CELOROČNĚ!
Na adrese Otovická 286/109 se v Horních Počernicích nachází 
moderní tenisový areál TK SOKOL Horní Počernice, kde si na své 
přijdou začínající děti, pokročilí tenisté, kteří chtějí svoji hru po-
sunout dále a také dospělí, kteří ocení kvalitní zázemí a perfekt-
ně připravené kurty.

Tenis je v současnosti jeden z nejpopulár-
nějších sportů a v České republice zároveň 
jeden z nejúspěšnějších. Je to také sport 
na celý život, a proto je nesmírně důležité, 
aby začínající tenisté získali správné tech-
nické návyky, díky kterým si budou moci 
tenis užívat a dosahovat v něm očekáva-
ných výsledků.

O to se u nás postarají profesionální 
kluboví trenéři, kteří mají mnohaleté zku-
šenosti s trénováním dětí všech věkových 
kategorií a úrovní.

Máme připravený propracovaný tré-
ninkový systém, který začíná Tenisovou 
školičkou pro děti od 4 let, které se v ní 
naučí správné základy tenisové techniky, 
zlepší své pohybové schopnosti a především 
získají nové kamarády. Tenisová akademie 

navazuje na Tenisovou školičku, je ovšem 
také otevřena všem hráčům bez rozdílu 
věku a úrovně, kteří by rádi využili služeb 
profesionálního klubu, aby svoji hru dále 
zdokonalili. Nadstavbou je Závodní tenis, 
program, kde po dohodě s rodiči naplá-
nujeme individuální program respektující 
potřeby jednotlivých závodních hráčů. 
Veškeré klubové aktivity, včetně Tenisové 
školičky, Tenisové akademie a Závodního 
tenisu, probíhají i v období letních prázd-
nin. Pro klubové hráče dále organizujeme 
příměstské tábory, společné akce s rodiči 
a také celostátní tenisové turnaje. Ve všech 
našich nabízených aktivitách je samozřej-
mostí osobní přístup a konzultace s trenéry 
pro hráče i rodiče. Na vše jako garant do-
hlíží Petr Luxa, sportovní ředitel jednoho 

z nejúspěšnějších českých klubů TK Sparta 
Praha a bývalý profesionální tenista.

Dospělí tenisté mají k dispozici 5 ven-
kovních antukových kurtů v letní sezoně 
a 3 antukové kurty v zimní sezoně. Součás-
tí areálu je i stylová restaurace s kavárnou, 
kterou doporučujeme využít k posezení ať 
už před, nebo po hře.

Areál je také vhodný k pořádání firem-
ních akcí, které vám rádi na míru připra-
víme. Prosím, kontaktujte místopředsedu 
pana Tomáše Bočka, tel.: 608 123 416, 
který vás rád seznámí s možnou nabídkou.

S prostředím klubu a našimi aktivitami 
se můžete seznámit v průběhu celého roku. 
Po celý rok také probíhá nábor nových čle-
nů, a to jak dětí, tak i dospělých. Nábory 
dětí probíhají zpravidla od poloviny měsíce 
dubna v odpoledních hodinách. S aktivi-
tami a prostředím tenisového klubu vás 
seznámí a na osobní návštěvu vás rád pozve 
pan Petr Luxa, tel.: 601 207 717 nebo pan 
Jakub Rosol, tel.: 603 286 460;  
www.tenishornipocernice.cz.

Přijďte se k nám podívat a využijte  
příležitosti připojit se k tenisové rodině  
TK SOKOL Horní Počernice!
 

Za tenisový klub: Jiří Trávníček

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC/SRPEN 2020

Naše sportovní gymnastika má v letošním školním 
roce smůlu. Tréninkový rok začal až v říjnu, neboť  
se opravovala podlaha po vytopení tělocvičny  
Ratibořická a od 11. 3. netrénujeme kvůli covidu.

TENISOVÉ LEKCE S TRENÉREM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

TENISOVÝ VÍKEND S TRENÉREM 

PRÁZDNINOVÉ TENISOVÉ KEMPY S POHYBOVĚ KOORDINAČNÍ PŘÍPRAVOU

MARTIN ŠMOLKA
tel. 606 072 716
vás čeká ve Svatoňovické ulici
Dolní Počernice

VÍCE NA WWW.OAZADOPO.CZ/TENIS-S-TRENEREM
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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

Autoškola TRIUMF H. Počernice  
Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,  
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333

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

Kominictví Němec, 
opravy, čištění, revize,  
775 132 921

Instalatér, topenář, svářeč.  
Odborně, spolehlivě – voda,  
plyn, topení. 
Tel: 775 961 432

Koupím byt či dům  
v Horních Počernicích.  
Tel: 604 617 788

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 - vertikální žaluzie 
na lodžie - seřízení plastových oken 
a dveří. Sítě proti hmyzu Tel: 733720950  
zdenek.janci@email.cz

Mytí oken, koberců a čalounění,
20 let praxe, 604 609 641.

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

Firma se sídlem ve Chvalech hledá 
účetní s nástupem možným okamžitě 
nebo dle dohody. 
Dobré platové i pracovní podmínky,  
25 dnů dovolené. Další informace  
na tel. 267 009 181, 267 009 211,  
email: data@mediaprintkapa.cz

Firma v H. Počernicích hledá 
zaměstnance na třídění tisku pro 
všechny směny – noční, denní 
i odpolední dle výběru. Nezkušené 
zaučíme. Práce jak na pracovní 
poměr, tak i na brigádu, vhodné i pro 
studenty. Velmi dobré pracovní i platové 
podmínky. Stálí zaměstnanci mají nárok 
na 25 dnů dovolené. Nástup možný 
okamžitě nebo dohodou. 
Kontakt pro bližší informace 
267 009 292, mob. 602 480 851

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě CLIMAX.
Mail: p.mikez@hotmail.com, 
tel: 607 719 539

NABÍZÍM LEKCE KYTARY.
Písničky, nauku. Těším se na Vás  
osobně i on-line.
Firsov, t.: 777 909 997   ladaef@seznam.cz

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, Ročník 68, červenec/
srpen 2020 (vychází měsíčně, kromě 
letních prázdnin). Periodický tisk 
územního samo správného celku. 
Náklad 6 400 ks.
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