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ZA NAŠÍM ZDRAVÍM
DO CHVALSKÉ STODOLY

V pondělí 7. září 2020 od 17 hodin bude našim  
hostem MUDr. Taťána Bretyšová  
– lékařka provozující Centrum léčby bolesti. 

Tématem setkání bude:  
“Moderní trendy v oblasti léčby bolesti.“

Těšíme se na Vás!

Radní Petr Růžička Vás srdečně zve

CHVALSKÝ ZÁMEK

29. 8. až 22. 11. Leonardo – cesta 
do tvořivé mysli renesančního génia 
Leonarda da Vinciho 

 denně od 09.00 do 18.00 hod.

29. 8. až 4. 10. 
Filmový svět Miloše Fikejze

 denně od 9.00 do 18.00 hod. 

11. 9., 18. a 25. 9. Hudební festi-
val u sv. Ludmily  od 19.30 hod.

12. 9. Tajemná noc na zámku
 mezi 18.00 a 21.00 hod. 

13. 9. Tradiční Svatoludmilská 
pouť na Chvalské tvrzi

13. 9. Kapela Vltava: koncert 
na zámeckém nádvoří  od 19.00 hod.

25. 9. až 27. 9. Prodloužený 
Detektivní víkend na zámku aneb 
pátrej na vlastní pěst!

 od 9.00 do 18.00 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

7. 9. Za naším zdravím do Chvalské 
stodoly  od 17.00 hod.

12. 9. a 26. 9. Burza rybiček
 od 9.00 do 12.00 hod.

DIVADLO

4. 9. Umění vraždy  od 19.30 hod.

5. 9. Vizionář a záskok 
 od 18.00 hod.

6. 9. Zažít divadlo jinak aneb na-
dechni se pro město  od 15.00 hod.

9. 9. Čtyři světy  od 18.00 hod.

10. 9. Šarlatán  19.30 hod. 

12. 9. Trollové: Světové turné 
 od 17.00 hod.

16. 9. Osm eur na hodinu
 od 19.30 hod.

17. 9. Ženská pomsta  od 19.30 hod.

19. 9. Princezna zakletá v čase 
 od 17.00 hod.

20. 9. Expediční kamera 
 od 18.00 hod.

22. 9. Benátky pod sněhem 
 od 19.30 hod.

24. 9. Štěstí je krásná věc 
 od 19.30 hod.

26. 9. Mulan  
 od 19.30 hod.

29. 9. Emoční wellness 
 od 19.30 hod.

30. 9. Bábovky  od 19.30 hod.

DDM

13. 9. Turistický výlet

19. 9. Cyklovýlet

20. 9. Výtvarná dílna s Fimo 
hmotou  do 12. 30 hod. 
a od 13.30 do 18.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ 
CENTRUM

každou středu Bezplatná psycholo-
gická poradna  od 13.00 do 17.00 hod. 

každé úterý Bezplatná právní 
poradna  od 13.00 do 17.00 hod.  

každé úterý Bezplatné otevřené 
hodiny angličtiny s rodilým mluv-
čím  od 14.30 do 15.15 hod.

každé úterý Pro žáky 1. stupně ZŠ 
- procvičování komunikačních doved-
ností v AJ  od 15.15 do 16.00 hod. 

od 3. 9. Kurz Studia Bible 
 od 19.30 do 21.00 hod. každý 

první a třetí čtvrtek v měsíci

od 22. 9. Kurz Prožitkového 
malování  od 17.00 do 19.00 hod. 
každé první a třetí úterý v měsíci 

od 30. 9. Kurzy AJ pro veřejnost 
 každou středu od 17.15 do 20.20 hod. 

17. 9. Přednáška: Hubené a tlusté 
myšlení  od 18.00 do 19.00 hod.

24. 9. Seminář: Krize jako příleži-
tost I.  od 18.30 do 21.00 hod.

MUMRAJ

1. 9. – 4. 9. Dny otevřených 
dveří a ukázkové hodiny  od 8.00 
do 12.00 hod. + út a čt odpoledne

do 4. 9. 
Bojovka o pirátský poklad

do 4. 9. Letní otvíračka cowor-
kingu  od 8.30 do 12.30 hod.

10. 9. až 8. 10. Trénink paměti 
(nejen) pro seniory  od 15.00 
do 16.30 hod.

do 14. 9. Zápisy na 2020/21

17. 9. Jak mluvit s dětmi o smrti
 od 18.00 do 19.00 hod.

22. 9. Otisky do keramické 
hlíny  19.30 hod.

OSTATNÍ

1. 9. Tvoříme zprávy a příběhy - Ve-
letrh volného času – na louce u ZŠ 
Ratibořická  od 9.00 do 14.00 hod.

6. 9. Slib vikáře Benjamina 
Kalety – Sbor Církve bratrské, 
Ve Žlíbku 168/8  od 15.00 hod.

9. 9. Veletrh sociálních služeb – 
areál Chvalské tvrze  od 9.00 do 17.00 hod.

10. 9. Veletrh středních škol – 
areál Chvalské tvrze  od 9.00 do 14.00 hod.

19. 9. až 20. 9. Zažít město jinak:  
 19. 9. - od 13.00 do 17.00 hod. Počernice v pohybu - areál  

FZŠ Chodovická

 19. 9. - od 19.30 hod. Letní kino Big Lebowski – rybník Eliška
 20. 9. - od 13.30 do 16.00 hod. Sousedské slavnosti – kaplička 

ve Svépravicích
 20. 9. - od 14.00 do 21.00 hod. Počernice v přírodě 

– rybník Eliška a přilehlý les. Celovíkendovka – geocaching 
(info DDM) a šifrovací hra (info Mumraj)  od 13.00 hod.

KALENDÁŘ AKCÍ
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ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

1. ZÁŘÍ – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN  
VELIKÁ SVÁTEČNÍ UDÁLOST  
PRO VŠECHNY PRVŇÁČKY

V úterý 1. září 2020 úderem osmé hodiny 
ranní oficiálně vstoupí do života našich 
dětí, vnoučat i pravnoučat nový školní rok 
2020/2021. Dveře školy se otevřou, školní 
lavice se v mžiku zaplní a všem školákům 
a studentům začnou nové školní povin-
nosti. Tato chvíle je zvláště významnou 
a velkou událostí pro všechny prvňáčky 
a jejich rodiče. Start povinné školní do-
cházky je pro všechny žáčky prvních tříd 
mimořádně svátečním dnem!

Je mou milou povinností a zároveň ra-
dostí popřát rodičům šťastného a spokoje-

ného školáka! Vám všem, velkým, malým, 
těm nejmenším přeji, abyste se ve škole 
cítili dobře, našli v ní spoustu dobrých 
kamarádů, chodili do ní s radostí a abyste 
ve svém třídním učiteli našli dobrého 
rádce, oporu, spřízněnou duši a laskavého 
průvodce vším, co se máte naučit. Buďte 
zvídaví a nikdy se nebojte ptát, naslou-
chejte a sbírejte informace, rozvíjejte se 
a přijímejte nové zkušenosti. Přeji vám, 
aby nejen tento školní rok byl takový, 
že na něj budete rádi vzpomínat. Milí 
prvňáčci, milí žáci, milí studenti, škola je 
připravená, všichni vám držíme palce!

 Děkuji všem paním učitelkám, pánům 
učitelům, paním ředitelkám, pánům ředi-
telům a dalším pracovníkům škol včetně 

AKTUALITY

kuchařek a uklízeček. Každý školní rok 
nechávají všichni společně za sebou veliký 
kus práce. Práci, kterou dělají v rámci 
své pracovní doby, ale hlavně i práci nad 
rámec svých pracovních povinností, to 
vše jen proto, aby pro děti i pro rodiče 
připravili krásný vstup do nového škol-
ního roku. Jako učitel vím, jak náročná 
profese učitelství je, jak nesnadné je 
zvládat každodenní úskalí tohoto po-
volání, které formuje budoucí generace. 
Dovolte mi, abych i já vám směl popřát 
do nového školního roku především pevné 
zdraví, klidnou a spokojenou mysl, plno 
elánu a času na odreagování se. Přeji vám, 
abyste již nikdy ve svém profesním životě 
nemuseli přesunout celý svůj učební 
plán do on-line světa a realizovat výuku 
v rámci virtuálních učeben a stát tak tváří 
v tvář skutečnosti, že se budete potkávat 
se svými žáky jen přes skla počítačových 
obrazovek.

Petr Měšťan, starosta

INFORMACE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

KLIMATIZACE V KNIHOVNĚ

Rada městské části schválila převod finančních prostředků MVK 
Horní Počernice ve výši 297,7 tis. Kč z rezervního fondu do fon-
du investic. Schválila také následné čerpání z fondu investic 
za účelem pořízení klimatizace do prostor budovy, a to včetně 
montáže.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  zařadila do rozpočtu částku 232 tis. Kč získanou z rozpočtu 

hlavního města Prahy v rámci Programu prevence sociálního 
vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2020;

2)  přesunula částku 600 tis. Kč na realizaci odvodnění objektu 
„bývalého Sklenářství“;

3)  zařadila do rozpočtu částku 2 213,2 tis. Kč – 100 % podílu 
městské části na celkové daňové povinnosti HMP na dani 
z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019;

4)  zařadila do rozpočtu částku 1 215 tis. Kč - podíl z obdrženého 
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení.

HARMONOGRAM PRACÍ PRO SESTAVENÍ  
NÁVRHU ROZPOČTU 

Rada městské části schválila harmonogram prací pro sestavení 
návrhu rozpočtu městské části na rok 2021. Harmonogram má 
ambici schválit rozpočet na rok 2021 ještě v tomto toce a vy-
hnout se tak rozpočtovému provizoriu.

NOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

Rada městské části schválila novou pojistnou smlouvu o pojiště-
ní hospodářských rizik u pojistitele Kooperativa pojišťovna, a. s. 

GRANTY 2020 
Rada městské části projednala na svých jednáních v červenci 
a srpnu několik desítek podaných žádostí o granty – v drtivé 
většině případů rozhodne o vyplacení finančních příspěvků 
zastupitelstvo městské části.

INVESTICE 

TŘEBEŠOVSKÁ ULICE

Rada hl. m. Prahy vysoutěžila za cca 24 mil. Kč zhotovitele re-
konstrukce stávající komunikace v ulici Třebešovská – v úsecích 



mezi křižovatkou s ul. Rožnovskou po křižovatku s ul. Komá-
rovskou, a to v celkové délce 919,4 metrů. Předmětem jsou také 
rekonstrukce chodníků, vjezdů, ochrany a úpravy podzemních 
inženýrských sítí, parkovacích stání, zeleně a úpravy chodníků 
kolem stávajících stromů a výsadby nových stromů. Součástí 
bude nové i svislé dopravní značení. Stavební práce mají trvat cca 
7 měsíců ode dne zahájení realizace.

MAJETEK

VÝPOVĚĎ A NOVÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA  
PRO PIZZERII

Rada městské části na návrh stávajícího nájemce ukončila 
smlouvu o pronájmu budovy pizzerie v areálu Chval. Po splnění 
zákonného procesu uzavřela rada dne 22. července novou smlou-
vu se stávajícím nájemcem, a to na 15 let při hrazení nájemného 
ve výši 50 tis. Kč/měsíc.

LEGISLATIVA

SOUDNÍ SPOR S TJ SOKOL

Rada městské části v pondělí 3. srpna odsouhlasila smlouvu 
o spolupráci s TJ Sokol Horní Počernice, z. s. Spolek městské 
části po vzájemné dohodě uhradil částku 300 tis. Kč a městská 
část následně zadala pokyn advokátní kanceláři ke zpětvzetí 
podané žaloby. Končí tak několik let se vlekoucí soudní spor. 
Děkuji všem za ochotu dovést jednání ke zdárnému konci.

ODMĚNY ČLENŮM KOMISÍ A VÝBORŮ,  
KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ZMČ

Rada v pátek 26. června schválila vyplacení odměn osobám, 
které působily v komisích a výborech a nebyly členy ZMČ, a to 
formou darovacích smluv.

 Petr Měšťan, starosta 
Vilém Čáp, I. místostarosta

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VYPISOVANÉ V ROCE 2020

DALŠÍ „VĚTŠÍ“ AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2020 (SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2020)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY STRUČNÝ POPIS Cena  
bez DPH

Cena 
včetně DPH

Rozšíření kapacity DDM v hos-
podářském pavilonu objektu 
MŠ Ratibořická č. p. 2299, Horní 
Počernice

Ve stávajícím nevyužívaném hospodářském pavilonu MŠ Ratibořická 2299, který 
sloužil jako zázemí mateřské školy, byly vytvořeny nové prostory pro DDM, zároveň 
byla přemístěna prádelna MŠ. DDM zde bude mít novou společenskou místnost, denní 
místnost, pracovny, sklady. Prostory budou vybaveny novým nábytkem.

3 342 054 4 043 886

Stavební úpravy ZŠ Spojenců 
1408 (půdní vestavba)

Budou provedeny stavební úpravy dosud nevyužívaného podkroví budovy ZŠ Spo-
jenců 1408. Vznikne zde odborná učebna, dvě malé učebny, kabinety, umývárny a WC 
žáků a personálu, úklidová komora a technická místnost. Dle uzavřené smlouvy o dílo 
práce probíhají od června 2020 do června 2021.

13 800 000 16 698 000

Stavební úpravy části 2.NP 
objektu č.p. 2807, Lipí 4a, Praha 
20 – Horní Počernice, spojené 
se změnou užívání na bytovou 
jednotku

V objektu místního hospodářství Lipí 2807 v prostoru, který byl využíván jako archiv, 
bude vytvořena nová bytová jednotka o dispozici 2+kk. Vzhledem k tomu, že byt je 
umístěn v uzavřeném areálu místního hospodářství, se bude jednat o služební byt pro 
zaměstnance ÚMČ Praha 20.

969 000 1 114 350

Změna užívání bytu na učebnu 
FZŠ Chodovická 2250/36

V budově FZŠ Chodovická 2250 se nacházela bytová jednotka, která byla v roce 2019 
zrušena a byly vybourány příčky, aby mohl prostor být využit pro potřeby školy. V roce 
2020 zde vznikla nová učebna určená především pro výuku pracovní výchovy a příro-
dopisu. Ve větší části učebny budou umístěny lavice s katedrou a tabulí. V menší části 
učebny byl vytvořen prostor pro skladování pomůcek. V učebně jsou i 3 umyvadla.

589 918 713 801

Lehké užitkové vozidlo o celk. 
hm 3,5 t v provedení třístranný 
sklápěč

Dne 24.7.2020 byla uzavřena kupní smlouva na pořízení nákladního vozidla IVECO 
DAILY 50C16Z D s termínem dodání do 27.11.2020 964 960 1 167 602

BD Mezilesí 2060 - výměna 
stoupacích potrubí

Bude provedena kompletní výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace, vzducho-
techniky a úprava instalačních jader včetně výměny podlah, obkladů, elektroinstalace 
s větráním, sanitární techniky a úpravy prostoru s WC na stávajícím objektu Mezilesí 
2060, který slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek.  Práce 
budou probíhat v září a říjnu 2020.

4 789 103 5 507 468

Oprava oplocení areálu MŠ 
Chodovická 1900 včetně příjez-
dové branky

Oplocení areálu MŠ Chodovická  bylo místy havarijní, zatím byly řešeny pouze lokální 
opravy. Oplocení bude řešeno od budovy MŠ Chodovická až po trafostanici. V rámci 
oprav dojde k opravě stávajících sloupků a podezdívky a ke kompletní výměně pletiva 
a dodání nové branky a automatických vrat při vjezdu ke kuchyni MŠ. 

401 148 485 389

Oprava proskleného atria ZŠ 
Stoliňská 2440

Byla provedna výměna prosklené fasády ZŠ Stoliňská 2440. Původní klasická dřevěná 
rámová konstrukce již byla na konci své životnosti a představovala zvýšené nároky 
na pravidelnou údržbu. Nově zvolená hliníková konstrukce fasády bude trvanlivější 
a odolnější proti povětrnostním vlivům.

437 785 529 720

Oprava podlahy v ZŠ Ratibo-
řická 1700

Byla provedena povrchová úprava podlahové plochy chodby ve 3. nadzemním podlaží  
v ZŠ Ratibořická 1700.

237 380 287 230

Výměna oken v ZŠ Bártlova Jedná se o 3. etapu výměny oken v ZŠ Bártlova 83, došlo k výměně oken  v tělocvičně, 
učebně a herně. 

140 208 169 652
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AKCE DOKONČENÉ V LÉTĚ 2020

DALŠÍ „VĚTŠÍ“ AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2020 (SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2020)

Park Jizbická Na dosud nevyužitém území mezi ulicemí Jizbická, Komárovská, Markupova, Češovská 
a školou v Chodovická byl vytvořen park „Houslový klíč“ s cestami ve tvaru houslového 
klíče. Je dokončena první etapa, při níž byly vytvořeny cesty, opěrná zeď, oplocení, 
vodovodní přípojka a napojení pítek na areálový vodovod, veřejné osvětlení, vsakovací 
průlehy, krajinářské úpravy. Dále byly instalovány lavičky a odpadkové koše. Oploce-
né plochy jsou připraveny v dolní části parku pro dětské hřiště a v horní části pro psí 
hřiště.

12 501 794 15 127 170

Modernizace venkovního spor-
toviště v areálu základních škol 
Prahy 20 (atletický ovál)

V letních měsících probíhala rekonstrukce venkovního sportoviště v areálu základních 
škol Chodovická - Ratibořická (atletický ovál, výměna povrchu fotbalového hřiště 
a úprava skoku do dálky). V průběhu realizace došlo na základě revize skutečného 
stavu a požadavků objednatele k úpravě rozměrů fotbalových branek (menší o rozmě-
rech 5 x 2 m - do daného prostoru vhodnější), kořeny stromů, které zničily povrch, byly 
vyřezány a nový povrch je opatřen protikořenovými zábranami zamezujícími prorůstání 
kořenů od přilehlých stromů do skladby povrchu  oválu, čímž se prodlouží životnost 
rekonstrukce a zabrání budoucím škodám.

5 102 024 6 173 449

Hřiště V Lukách Na pozemku parc. č.  4276/1 V Lukách bylo vytvořeno nové venkovní oplocené 
sportovní hřiště využitelné především pro basketbal, volejbal a fotbal. Dále došlo k vy-
budování příjezdové komunikace, parkoviště pro 3 vozidla, umístění stojanů pro kola 
a laviček. Hřiště je vybaveno i sítí, provozní doba hřiště je březen - duben - 8-18 hodin, 
květen - září 8-21, říjen - listopad 8-17 hodin.

2 265 780 2 741 594

ZŠ Stoliňská Park Jizbická

Hřiště v Lukách

Atletický ovál



INZERCE

Prezentace všech co se věnují 
volnočasovým aktivitám pro děti 
a mládež v Horních Počernicích 

Hry a soutěže pro děti s odměnou, 
nabídka kroužků a dalších volnočasových 
aktivit pro děti a mládež 

VELETRH VOLNÉHO ČASU
9-14h NA LOUCE 
U ZŠ RATIBOŘICKÁ 

VELETRH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 9-17h V AREÁLU 
CHVALSKÉ TVRZE

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL 
9-14h V AREÁLU CHVALSKÉ 
TVRZE

1. 9. 

9. 9. 10. 9. 

Prezentace poskytovatelů sociálních 
služeb v Horních Počernicích

• ukázka hasičské techniky
• rukodělné dílničky nejen pro děti
•  možnost zakoupení výrobků klientů 

sociálních služeb

Prezentace pražských 
středních škol pro budoucí 
studenty

Informace k přijímacímu 
řízení pro školní rok 
2021/2022

Veletrh volného času a Veletrh středních 
škol je fi nancován z Projektu MAP II 
vzdělávání MČ Praha 20.
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AKTUALITY

K PŘEDKUPNÍMU 
PRÁVU  
V LOKALITĚ 
ROBOTNICE...

Zastupitelstvo městské části na svém 
červnovém jednání nepřijalo v této věci 
žádné usnesení. Tématem se opět zabývalo 
na svém mimořádném zasedání v červenci 
– ani zde se nenašla potřebná většina pro 
přijetí některého z předložených návrhů. 
Namísto diskuse na bázi racionálních 
argumentů se téma bohužel stalo před-
mětem politického boje. Proto cítíme 
potřebu shrnout hlavní fakta a vyvrátit 
nepravdy, které se v této věci šíří.

Kdo a kdy oslovil městskou část ve věci 
předkupního práva v lokalitě Robotnice? 
Jakých pozemků se předkupní právo 
týkalo?

Městskou část oslovili 21. května 2020 
prodávající (nebo jejich právní zástupci), 
kteří se rozhodli prodat soukromému 
subjektu pozemky v lokalitě Robotnice 
o výměře 26 603 m2 za celkovou kup-
ní cenu ve výši 85 000 000 Kč, tj. cca 
3 195,12 Kč/m2. Součástí tohoto majet-
koprávního kroku byl i prodej pozemků 
parc. č. 4420/10 a 4420/11 o výměře 
414 m2 – i tyto pozemky jsou ve vlastnic-
tví prodávajících (nikoli městské části). 
Městská část na nich ale vlastní budovy, 
které využívá jako sklady dřeva. Soukro-
mí vlastníci nás oslovili, zda si chceme 
za 85 000 000 Kč koupit celý výše uvede-
ný majetkový soubor – nikoliv „jen“ 414 
metrů pod našimi budovami.

Jaké stanovisko zaujala rada měst-
ské části? Proběhla mezi červnovým 
a červencovým zastupitelstvem nějaká 
jednání?

Rada městské části 12. června hlasy 
všech přítomných radních s uplatněním 
předkupního práva nesouhlasila. Mezi 
červnovým a červencovým ZMČ proběhlo 
jednání s kupujícím souboru pozemků 
o výměře 26 603 m2, dále setkání se 
zástupci prodávajících, kam byli pozváni 
všichni zastupitelé městské části, a to 
proto, aby se mohli zeptat na vše, co je 
k tématu zajímá. Zde jasně zaznělo, že 
prodávající nemají zájem prodat městské 
části „jen“ 414 metrů pod našimi budo-
vami, ale celý celek o výměře 26 603 m2 

za 85 000 000 Kč. Následně se uskutečnilo 
ještě jedno jednání se zástupcem kupující 
strany, tam ale nikdo z opozičních zastu-
pitelů nedorazil.

Někteří zastupitelé jsou přesvědčeni 
o tom, že městská část měla předkupní-
ho práva využít a pozemky pod našimi 
budovami o výměře 414 m2 si za 3 195,12 
Kč/m2 „pořídit“. Cena pozemků je 
v Horních Počernicích daleko vyšší 
a městská část by příslušnou částku 
nalezla ve svém rozpočtu…

Pozemky pod našimi budovami městské 
části nikdo nenabízel. I v případě, že by 
městská část tyto pozemky získala, stala 
by se vlastníkem pozemků, ke kterým by 
neměla přístup po vlastních pozemcích. 
Takové pozemky už městská část v jiných 
případech vlastní a má problém s přístu-
pem k nim a s jejich údržbou. Nechceme 
vytvářet další případy, ve kterých bude 
městská část komplikovaně vykonávat svá 
vlastnická práva. Cena 3 195,12 Kč/m2 
je navíc o cca 1 000 Kč vyšší než ceno-
vá mapa v dané lokalitě. Nejsme toho 
názoru, že městská část by měla fungovat 
jako pozemkový spekulant. Za daleko 
podstatnější považujeme např. výkup 
pozemku pro stavbu denního stacionáře 
pro seniory.

Existovala možnost získat pozemky 
o výměře 414 m2, na nichž stojí nemovi-
tosti městské části, i bez souhlasu jejich 
současných vlastníků?

Městská část předmětné pozemky pod 
stavbami nemůže získat jiným způsobem 
než jejich převodem do vlastnictví, a to 
na základě kupní smlouvy nebo smlouvy 
darovací. Z uvedeného tak vyplývá, že je-
dině na základě projevené vůle aktuálního 
vlastníka. Vzhledem k tomu, že aktuální 
vlastník je již smluvně zavázán z uzavřené 
kupní smlouvy převést i pozemky pod 
budovami kupujícímu, není možné se 
současným vlastníkem uzavřít jakoukoliv 
smlouvu, jejímž výsledkem by bylo nabytí 
vlastnického práva k předmětným pozem-
kům. Současný vlastník by porušil své 
smluvní závazky. Jedinou možností, jak 

za této situace nabýt předmětné pozem-
ky, bylo využití zákonného předkupního 
práva.

Změnilo se postavení městské části díky 
tomu, že ve věci využití/nevyužití před-
kupního práva nepřijalo zastupitelstvo 
žádné usnesení? 

Nezměnilo, protože změnou vlastníka 
pozemků nedošlo k žádné změně ve vzta-
hu k městské části. Předkupní právo 
zůstalo zachováno pro případné budoucí 
převody dotčených pozemků a městská 
část nadále vlastní budovy na pozemku 
jiného vlastníka. V případě zamýšleného 
dalšího prodeje pozemků pod těmi-
to budovami bude muset i tento nový 
vlastník nabídnout městské části pozemky 
k uplatnění předkupního práva.

Je pravda, že zastupitelstvo se k této věci 
mělo sejít až v srpnu?

Avizovali jsme, že jednání se uskuteční 
v srpnu. V mezičase ale vyvstala potřeba 
zastupitelstvo svolat kvůli jinému bodu, 
proto nám přišlo logické zařadit na pro-
gram i problematiku předkupního práva 
v lokalitě Robotnice. 

Někteří zastupitelé tvrdí, že nevyužitím 
předkupního práva nahrává vedení rad-
nice developerům. Je to pravda?

V žádném případě. Problematika 
lokality Robotnice není v Počernicích 
žádné novum, bývalá rada v dané věci 
dokonce schválila studii a mohla očekávat, 
že k prodeji 26 603 m2 mezi soukromými 
vlastníky dojde. Situace, kdy se v zastu-
pitelstvu utvoří různé názorové skupiny 
a ani jedna z nich nenajde 13 hlasů pro 
podporu svého stanoviska, je v demokra-
tické společnosti úplně normální. O další 
zástavbě stavebních pozemků v lokalitě 
Robotnice bude rozhodovat zastupitelstvo 
a vedení městské části nemá co skrývat 
nebo tajit.

Petr Měšťan, starosta
Vilém Čáp, 1. místostarosta



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

víkend pro  
Horní počernice

19–20/9 2020

počernice v poHybu 
13.00–17.00 areál FZŠ chodovická

•	 Jízda zručnosti na kolech/odrážedlech, skok do dálky, 
kruhový trénink, opičí dráha, střelba na branku atd.

•	 nerf střelnice
•	 robotika a 3d tisk
•	 Hasičský sbor Satalice – přehlídka techniky
•	 Malování na obličej 
•	 Skákací hrad, horolezecká stěna, nafukovací atrakce
•	 vystoupení profesionálních tanečníků ze školy tance Artimo
•	 Hrátky s rytmy a bubnování – 13.00–13.30, 14.00–14.30, 

15.00–15.30 a 16.00–16.30
•	 kresba v plenéru  – 13.15–15.00 a 15.00–17.00

Letní kino – big LebowSki 
od 19.30 rybník eliška
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ceLovíkendovkA
•	 geocaching – 18–19/9, 17.00–17.00  

(instrukce na dveřích ddM)
•	 Šifrovací hra v lese nejen pro dospělé – 19–20/9, 17.00–17.00 

(instrukce na webu Mumraje)

SobotA 19/9 neděLe 20/9
SouSedSkÉ SLAvnoSti  
13.30–16.00 kaplička ve Svépravicích

•	 Soutěže pro nejmenší, rukodělný jarmark, soutěž v pečení, 
káva zdarma

•	 dětský sbor rokytka a přípravný sbor beránci –13.30–14.00 
•	 Společné bubnování – Adamovy bubny – 14.00–14.45  a 

15.00–15.45
•	 vyhlášení soutěže v pečení – 15.45

počernice v přírodě 
14.00–21.00 rybník eliška a přilehlý les

•	 Mumraj v lese dobrodružné putování – start 14.00–16.00
•	 deskovky a diabolo s neposedou
•	 branball a plavení na raftu se Skauty 
•	 Malování na obličej, skákací hrad, kušostřelba
•	 pohádkový skřítek – dS na radosti – 14.00–14.30
•	 přípravný sbor rokytky – pramínek – 14.45–15.00
•	 Q² – komorní smycčový soubor – 15.15–15.35
•	 Familyfiddlers - hrají rodiče s dětmi – 15.50–16.20
•	 pohádkový skřítek – dS na radosti – 16.30–17.00
•	 Společné bubnování – Adamovy bubny – 17.00–18.00
•	 kapela neúspěšný atlet – 18.15–19.00
•	 Malá impro šou – dS klimpr 19.30–21.00

Akci 
koordinuJe

Mumraj slaví 20 let
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AKTUALITY

Praha a střední Čechy 100.7 FM  R-REGION

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region

Vážení spoluobčané, 
drazí přátelé, milí školáci, 

srdečně vás zdravím v novém školním 
roce 2020/2021. Věřím, že jste do něho 
vykročili pravou nohou, odpočatí a plní 
načerpané pozitivní energie z letních 
prázdnin. Přeji vám, ať je tento školní rok 
pro vás všechny vydařeným a úspěšným 
školním rokem. Doufejme, že již bez 
koronavirových omezení.

I během léta se událo a domluvilo mno-
ho akcí a novinek, o kterých bych vás rád 
informoval.

V sociální oblasti vznikl nový Katalog 
nejen sociálních a zdravotních služeb 
na území Městské části Praha 20. Katalog 
bude distribuován v rámci našich spolků 
a bude k dispozici k odběru v budovách 
úřadu, u poskytovatelů sociálních služeb, 
v knihovně, Chvalském zámku, divadle 
a ordinacích našich lékařů. Naleznete 
jej také na webových stránkách: www.
pocernice.cz v sekci Oblíbené. Věřím, že 
Katalog se stane cenným rádcem v růz-
ných životních situacích.

Rád bych vás také pozval jménem svým 
a jménem paní místostarostky Alexové 
na 7. ročník Veletrhu sociálních služeb 
MČ Praha 20, který se tradičně koná 
v areálu Chvalské tvrze ve středu 9. září 
od 9.00 hodin. Těšit se můžete na prezen-
taci nejen našich poskytovatelů sociálních 
služeb v Horních Počernicích. Následující 
den proběhne v areálu Chvalské tvrze 
Veletrh středních škol.

Ve zdravotní oblasti mám bohužel 
smutnou zprávu. Na začátku léta nás 
opustila paní doktorka Zdeňka Geráková, 
která měla svou zubní ordinaci ve zdravot-
ním středisku ve Lhotské ulici. Pro Horní 
Počernice to je veliká ztráta a rodině tím-
to vyjadřuji svou upřímnou soustrast.

Na základě doporučení ředitelky praž-
ské Hygienické stanice doktorky Zdeňky 
Jágrové zvažte, prosím, očkování proti 
chřipce, zejména se to týká rizikových 
kategorií. Pro případné objednání vakcín, 
prosím, kontaktujte svého praktického 
lékaře.

Ve spolkové činnosti jsme na červnovém 
zastupitelstvu podpořili žádost Střediska 

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI,  
ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ  
ČINNOSTI – ZÁŘÍ

křesťanské pomoci v plné výši. Spolupráce 
s Azylovým domem je pro Horní Počer-
nice velmi přínosná. Také mám radost, 
že jsem mohl podpořit komunitní akci 
„ZAŽÍT MĚSTO JINAK“ pod taktov-
kou Rodinného centra Mumraj a dalších 
ve spolupráci s městskou částí. Bude to 
víkend plný zábavy pro všechny věkové 
kategorie. Takže pište si do diáře sobotu 
19. září a neděli 20. září.

Závěrem bych vás velmi rád pozval 
na akci pod mojí záštitou: „Za naším 
zdravím do Chvalské stodoly“ s paní 
doktorkou a odbornicí na léčbu bolesti 
Taťánou Bretyšovou v pondělí 7. září 
od 17.00 hodin ve Chvalské stodole. Akce 
navazuje na původní Zámecké posezení. 
Budu se na vás těšit. 

Přeji všem úspěšný start v novém škol-
ním roce! 

S úctou
Petr Růžička, váš radní

Petr_ruzicka@pocernice.cz,  
www.facebook.com/pet.ruzicka
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Dejme věcem druhou šanci!

Horní Počernice zřídí tzv. RE-USE 
centrum, v červenci o tom jednohlasně 
rozhodli radní městské části.  Symbo-
licky se tak připojíme k Brnu, Hradci 
Králové i Chrudimi, kde už místa pro 
odběr a zpětné využití nepotřebných 
předmětů dávno mají.

Děkuji svým kolegům, že podpořili můj 
dlouhodobý záměr zřídit takové místo 
i u nás ve sběrném dvoře. Především ale 
děkuji panu Bc. Vojtěchu Šimáčkovi, 
jeho kolegům z místního hospodářství 
a paní tajemnici Ing. Monice Brzkov-
ské, kteří již tuto myšlenku realizují. 
Odloženým, ale stále funkčním věcem 
tak brzo budeme moci dát druhou 
šanci!

A jaké věci budeme moci poslat dále?
Jednat se bude zejména o nábytek, 

zařízení a vybavení domácnosti (např. 
nádobí, hrnce, talíře, hrníčky), bytové 
dekorace, hračky, sportovní vybavení, 
jízdní kola, knihy, časopisy.

Jak bude RE-USE centrum fungovat? 
Postup bude velmi jednoduchý a nebu-
de vás to stát vůbec nic. 

Přivezete-li do našeho sběrného dvora 
věc, kterou obsluha vyhodnotí jako vhod-
nou k další nabídce, požádá vás o souhlas.  
Pokud místo likvidace zvolíte „druhou 
šanci”,  o vše ostatní se již postará obsluha 
sběrného dvora. Předmět nafotí, popíše, 
uloží do webové aplikace www.praho.
nevyhazujto.cz a tím se dostane do ce-
lopražské nabídky.

Nabídku pořídit si cenově dostupné 
vybavení do bytu či potřeby pro svou 

rodinu a zároveň redukovat objem 
odpadu z domácností jistě uvítá nejeden 
z nás. Vybraný předmět si zájemci 
ve webové aplikaci zarezervují a zdarma 
vyzvednou ve sběrném dvoře. Pokud 
budou chtít, mohou svým dobrovolným 
finančním příspěvkem podpořit Chrá-
něné bydlení na Xaverově. Zřízení cha-
ritativní sbírky a její transparentní účet 
nyní prochází schvalovacím procesem 
na  Magistrátu hlavního města Prahy.

Podpora RE-USE center je inovativ-
ní trend, který se stále více prosazuje 
v městech v zahraničí i v Česku. Těší 
mě, že Horní Počernice v této věci 
nezůstávají pozadu.

Za ANNO 
Jana Hájková,  

radní MČ

Nevyužití předkupního práva na od-
kup pozemků na Robotnici

Na jednání zastupitelstva dne 22. 7. 
2020 byl do programu zařazen bod 
o využití předkupního práva na po-
zemky, na kterých stojí dvě budovy, 
které vlastní MČ Praha 20. Vlastníci 
pozemků mají uzavřenou smlouvu s ji-
ným soukromým subjektem o prodeji. 
Ze zákona má MČ předkupní právo 
k těmto pozemkům. Tento článek rea-
guje na osočení koaličních zastupitelů 
opozičními kolegy na Facebooku.

Předem je důležité sdělit, že se 
nic nemění tím, že se 12 zastupitelů 
rozhodlo nevyužít předkupního práva. 
Budovy nadále zůstávají v majetku 
MČ a předkupní právo tím nezaniká. 
Na jednání zastupitelstva 22. 7. se vedla 

diskuse k tomuto tématu a hlasování 
dopadlo tak, že nebylo přijato žádné 
usnesení. Na popud opozičních zastu-
pitelů se konalo 2x pracovní setkání 
zastupitelů 15. 7. a 20. 7. k tomuto 
tématu, ale bohužel z opozičních zastu-
pitelů se dostavili pouze dva zástupci. 
Je s podivem, když se dnes paní bývalá 
uvolněná radní i pan bývalý místosta-
rosta tváří, že s vlastníky pozemků 
a novým zájemcem o koupi předmět-
ných pozemků nikdy nejednali. Možná 
to tak i bude. Jak jinak si vysvětlit, že 
MČ využívá pozemky, na kterých stojí 
dva naše sklady, bez právního titulu 
uzavřené nájemní smlouvy a vlastníku 
pozemků by měla za jejich využívání 
platit nemalou částku. Takto by měl 
vypadat normální obchodní vztah. MČ 
navíc využívá celou plochu pozemků 

vlastníků, aniž by za to platila. Není 
pravda, že by nebyla předložena zasta-
vovací studie. Tu předešlá rada schválila 
a paní Polydorová i pan Beneda byli 
členy rady. Náhradu škody za zmařenou 
investici by požadoval legitimně každý, 
kdo by byl ve stejné situaci, jako jsou 
dnes prodávající pozemků. Navíc část 
pozemků, kde jsou naše budovy a je 
označena jako VV – veřejná vybave-
nost – by nemohla být zatížena těmito 
sklady, ta slouží úplně jinému účelu 
(školka, škola aj. veřejně prospěšné 
stavby). Pro MČ je lepší umět si vyjed-
nat rozumnou spolupráci než se pouštět 
do soudních sporů. 

Zastupitelé ODS 
a NHP

Uvádíme na pravou míru II.

FB Sp. Pro Počernice - „Demokracie 
po Čápovsku. ANEB CENZURA ,PO-
ČERNICE JINAK !́!!“

K. Polydorová se snaží vyvolat dojem, 
že přispívám k cenzuře HPZ. Není to 
pravda. O neotištění jejího článku jsem 
se dozvěděl až po zasedání redakční 
rady (RR) a na toto rozhodnutí jsem 
neměl žádný vliv. RR je obsazena lidmi 
a funguje podle statutu, o němž rozho-
dovala předešlá rada, v níž paní Polydo-
rová seděla. Cenzurních prvků statu-
tu, který schválila rada v čele s paní 
Štrobovou, jsem si vědom a připravuji 
jeho novelu.

FB Hop - „CHCETE POZEMEK? 
NE, RADĚJI HO NECHÁME DEVE-
LOPERŮM!“

Hop chce posunout mojí osobu 
do nové role – snaží se vzbudit dojem, 

že po usednutí do funkce místostaros-
ty jsem se změnil, mé původní názory 
vzaly za své a nyní se nechám „vláčet 
silou moci a peněz“. První teze se snaží 
prokázat, že již nelpím na tom, aby se 
kulatých stolů zastupitelů účastnila 
veřejnost. Není to pravda. Kulaté stoly 
ve věci možného využití předkupního 
práva k pozemkům v lokalitě Robotni-
ce jsem sice neorganizoval, ale osobně 
bych každého občana se zájmem o pro-
blematiku na toto jednání (i v době, 
kdy jsem měl dovolenou) přizval. 
Požadavek účasti veřejnosti ale nikdo ze 
zastupitelů předem nevznesl.

Druhá teze se snaží navodit atmosfé-
ru, že u pozemkových směn již nevyža-
duji znalecké posudky. Není to pravda, 
u pozemkových směn je vyžaduji stále. 
Pozemková směna je ale jiný druh 
majetkoprávního kroku než využití/ne-
využití předkupního práva. Pokud měli 

kolegové z opozice pocit, že v materiálu, 
který na jednání ZMČ 2x přednášela 
kolegyně Hájková něco chybí, mohli 
nám to předem sdělit a podklady jsme 
mohli doplnit. Neučinili tak.  

HPZ 7-8/2020 – „Připomínky k vý-
stavbě Nový Zeleneč, Hry na chodník 
a čarování se slovy“

A. Štrobová tvrdí, že Hop pobavilo 
mé tvrzení o tom, jak chci s opozicí 
konstruktivně spolupracovat. Doklá-
dá to tím, že Hop neobsadilo pozici 
předsedy finančního výboru. Až Hop 
takový požadavek společně se jménem 
konkrétní osoby vznese, můžeme o něm 
jednat, Hop tak ale dosud neučinilo.

Za Počernice JINAK
Vilém Čáp,  

1. místostarosta
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Na přírodě nám záleží

Jistě jste i vy zaznamenali zhoršenou 
údržbu zeleně. Tráva bývá často nepose-
kaná, chodníky zaplavuje plevel a když 
trávu firma poseká, kvalita seče je 
hrůzostrašná a okolo travnatých pruhů 
zůstává nepořádek.

Vybraná firma vyhrála výběrové řízení, 
a to na základě nejnižší ceny. To, že taková 
cena je neobvykle nízká, v minulém roce 
nikoho nezarazilo. Následky tedy sklízí-
me právě teď. V současné době už vedení 
radnice zahájilo kroky, aby tato situace 
byla co nejrychleji napravena. Správnou 
cestou je i posílení počtu našich vlastních 
pracovníků Odboru místního hospodářství 
a zaměstnání pracovníků na sezónní práce.

I likvidace plevele se dá dělat šetrně 
k přírodě.

Předložíme návrh do rady městské části 
na zakoupení ekologického odstraňova-
če zeleně horkou párou. Plevel v zám-
kové dlažbě na chodnících a silnicích 
je tak párou spálen a následně lehce 
odstraněn pracovníkem místního hos-
podářství.

Květinové louky v České republice 
zažívají renesanci a Horní Počernice by 
neměly zůstat pozadu.

Plánujeme v našich parcích rozkvetlé 
louky a celkové oživení zeleně. Vý-
sadbou cibulovin do trávníku na jaře 
trávníky rozkvetou a nevadí jim ani 
pravidelná letní seč.

V části parku může být i květinová 
louka. Znamená to, že určitá plocha 
v parku nepodléhá pravidelné seči, ale 
je zde vysázeno luční kvítí. Návštěvník 
parku si tak může sám vybrat, zda je 

pro jeho pobyt lepší plocha upravená 
a posekaná, nebo má raději přírodní 
charakter.  Luční květy jsou vysáze-
ny v takových druzích a v takovém 
množství, že louka už nevyžaduje další 
zásah člověka. Každým rokem se totiž 
obnoví svým přirozeným vysemeněním. 
Ideální je větší vzdálenost od bytové 
zástavby, což v naší městské části není 
úplně možné. Musí se tedy zvolit takové 
druhy květin, které nebudou na obtíž 
alergikům.

Pokud máte tip nebo nápad, kde by 
bylo vhodné tyto plochy umístit, napiš-
te nám na: info@sancepropocernice.cz. 

Přejeme krásné letní dny!

 Zastupitelé Šance pro Počernice        

Já na bráchu, brácha na mě!

Naše zastupitelstvo nevyužilo nabídky 
předkupního práva k pozemkům pod 
objekty ve vlastnictví MČ Praha 20. 
Na základě zákonného předkupního 
práva byla obci učiněna nabídka k od-
koupení pozemků pod objekty místní-
ho hospodářství v oblasti Robotnice. 
Na jednání zastupitelstva v červnu byl 
připraven návrh pouze na odmítnutí 
předkupního práva! A to přesto, že 
nabídnutá cena byla 3 195,20 Kč/m2. 
Záměr koalice byl jasný, využití před-
kupního práva nesmí projít! Kolega Jiří 
Beneda dal protinávrh naopak pozemky 
za nabídnutou cenu koupit. Nakonec 
raději koalice materiál z jednání stáhla 
k dopracování a k zajištění dalších do-
kladů, které by zastupitele přesvědčily 

předkupního práva nevyužít. Upřesňuje 
se nabídka vlastníka pozemku s tím, že 
MČ musí koupit celý pozemek, nejen 
to, na co máme ze zákona právo. K pro-
jednání na zastupitelstvu v červenci 
opět nebyly předloženy žádné materiály 
o tom, kam se uskladněný materiál 
z budov odveze, kolik to bude MČ stát, 
žádná dohoda o společném budoucím 
řešení území. Naopak vedení radnice 
tvrdí, že musíme koupit celý pozemek. 
Přitom původní nabídka zněla zcela 
jasně a i tak byla připravena všechna 
usnesení, a to vždy pouze k pozemkům 
pod objekty. V důvodové zprávě právník 
úřadu přitom uvádí, že doplnění poža-
davku na koupi celého souboru samo-
statných pozemků by prodávající u sou-
du neobhájil. Úředníci tvrdí, že budovy 
jsou na zbourání, náš odborník (statik) 

tvrdí, že nejsou. Ing. Jukl (ODS) tvrdí, 
že za to, že nesmíme využít předkup-
ního práva, může schválená studie 
zástavby, která byla projednána v srpnu 
2019. Není tomu tak. Předložená studie 
byla v části našich objektů v rozporu 
s územním plánem hl. m. Prahy a na to 
byl vlastník upozorněn, že pokud s ním 
nebude v souladu, tak nebude dále 
MČ Praha 20 projednávána. Mimo to, 
podobných studii bylo za vlády ODS 
na území Robotnice schváleno několik, 
ale na to zastupitelé ODS rádi zapo-
mínají. Rádi se vzdají majetku obce 
ve prospěch developera.

Za Společně pro Počernice
Karla Polydorová

Pozemek v Praze za tři tisíce?  
Děkuji, nechci!

Myslíte, že je výhodné koupit dnes 
pozemek v Horních Počernicích za cenu 
3 192 Kč za m2? Už vidím, jak si mnozí 
z vás ťukají na čelo a odpovídají: „Sa-
mozřejmě, že ano! Cena zastavitelného 
pozemku se v naší lokalitě aktuálně po-
hybuje v částkách kolem 10 000 Kč za m2. 
Současná rada přesto odmítla uplatnit 
předkupní právo na pozemek v lokalitě 
Robotnice, kde stojí dvě budovy, kte-
ré městské části patří. Na červencovém 
jednání zastupitelstva nebylo v této věci 
přijato žádné usnesení. Pro s Hopáky 
a Společně pro Počernice hlasovali ještě 
radní Jana Hájková, Zbyněk Římal a Petr 
Růžička. Vnímavější z vás si v této souvis-
losti určitě řeknou: „A proč ne i ostatní 
členové rady?“

Pokud bychom nyní naše předkupní 

právo uplatnili, můžeme později „zhod-
nocený“ pozemek prodat developerovi 
za pro nás mnohem výhodnější cenu. 
Tím, že se předkupní právo neuplat-
nilo, dojde jen k tomu, že v budoucnu 
bude cena zmíněného pozemku už 
mnohem vyšší a zaplatíme za něj víc. 

Jedním z argumentů stávajících rad-
ních bylo to, že bychom museli zakou-
pit všechny pozemky v oblasti. Není to 
pravda. V důvodové zprávě k materiálu 
je vyjádření právničky radnice, která se 
nedomnívá, že by prodávající obhájil, že 
je nezbytně nutné koupit vše. Zastupi-
telům z HOP a Společně pro Počernice 
to potvrdil i externí právník.

Pan Jukl z ODS argumentuje tím, 
jak je možné, že městská část využíva-
la pozemky vlastníka, na kterém stojí 
budovy 30 let bez jakéhokoli nájmu 
a právního titulu? Upřímně, také to 
nechápeme! Možná by ale pan Jukl měl 

zapátrat v hlavě, kdo že to po celou tu 
dobu v čele městské části vlastně stál? 
V drtivé většině času to byla právě 
ODS, která měla tyto majetko-právní 
vztahy řešit. Bohužel ale v zájmu naší 
městské části nekoná ani poté, co se 
po únorové změně na radnici opět do-
stala do vytouženého vedení.

Zatupitelé HOP nesouhlasí s tím, 
že nebylo uplatněno předkupní právo 
na pozemky na Robotnici. „Řádný hos-
podář“ by se tak podle našeho názoru 
chovat neměl.

Za Hnutí občanů Počernic
Alena Štrobová, 

zastupitelka
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Pozor na „novopečeného dědečka a divadelníka”

Loni v létě, když jsem se vracela v noci domů, mě na ulici ve Svépravicích zasta-

vil pán, prý „novopečený dědeček” a prý „divadelník”. 

Začal na mě chrlit, co se mu přihodilo. Že se mu právě narodil vnouček, že 

byl v porodnici, pak jel domů a došel mu benzin, a že by potřeboval trochu 

benzinu, protože nemá peníze... Prý šel za paní Cibulkovou prosit o pomoc 

ve svízelné situaci, ale ta zrovna nebyla doma. 

Byl velmi neodbytný. Co s chlapem v noci na ulici sama?  

A tak jsem mu dala peníze. Dušoval se, že je určitě zítra vrátí. 

No jasně, že nevrátil.

Letos na začátku prázdnin přišel na recepci Chvalského zámku ten samý pán 

a začal vyprávět úplně stejnou historku. Když jsem mu řekla, že mi dluží pení-

ze ještě od minule, rychle se odporoučel. Zdá se, že příběh o narození vnoučka 

a jeho potížích mu již minimálně rok dobře vydělává. 
Jana Sedláková, občanka

DOPISY ČTENÁŘŮ

Jste skutečně  
tak bohatí,  

jak si myslíte?

www.davidpavlat.cz

David  
Pavlát

SENÁT!
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1. SMOLJAK FILIP BC. – PRO ZDRAVÍ

2. NOVÁK VÍTĚZSLAV – SPD

3.  STEHLÍK EDUARD PLK. GŠT.  
V ZÁLOZE PHDR. PH.D., MBA  
– KDU-ČSL+ODS

4.  GROENE ODKOLEK LUCIE FREDERIKA  
– DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.

5. PAVLÍČEK LADISLAV – NÁS

6. FRANĚK PAVEL ING. – KSČM

7. PAVLÁT DAVID PHDR. PH.D. – ČSSD

8.  HOSTOMSKÝ ZDENĚK RNDR.  
PHDR. CSC. – ANK 2020

9. VÍTOVÁ VLADIMÍRA PHDR. PH.D. – ANS

10. SMOLJAK DAVID – STAN+PIRÁTI+TOP

11. KRÁSA VÁCLAV MGR. – TRIKOLÓRA

KANDIDÁTI PRO  
PRAHU 9 DO SENÁTNÍCH 
VOLEB
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ODBORY

INFORMACE O VOLBÁCH DO SENÁTU 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

•  I. kolo voleb proběhne ve dnech pátek 
2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin 
a sobota 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 
hodin.

•  případné II. kolo voleb proběhne  
o týden později, tedy ve dnech  
9. a 10. října 2020.

Městská část Praha 20 – Horní Počernice 
je součástí volebního obvodu pro volby 
do Senátu č. 24, který zahrnuje území 
městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. 
Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. 
Malešice. Dále zahrnuje území městských 
částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 
21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počer-
nice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, 
Praha-Satalice a Praha-Vinoř. Sídlem 
volebního obvodu je městská část Praha 
9 a registračním úřadem je Úřad měst-
ské části Praha 9 se sídlem Sokolovská 
14/324, Praha 9 – Vysočany.

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ  
– VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Úřad městské části Praha 20, Odbor 
živnostenský a občanskosprávních agend, 
vede stálý seznam voličů, státních ob-
čanů České republiky, kteří mají trvalý 
pobyt na území Městské části Praha 20. 
Každý volič si může v úředních hodinách 
na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém 
seznamu voličů zapsán. Voličem ve vol-
bách do Senátu Parlamentu České repub-
liky je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka 
výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době 
voleb do Senátu ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat za podmínek stanovených zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu ČR a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jiném stálém volebním 
okrsku na území volebního obvodu č. 24.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:
a)  žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče*;
b)  žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29);
c)  osobně v úředních hodinách na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend 

ÚMČ Praha 20.
Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 25. 9. 2020 do 14.00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je 
možné podat do 30. 9. 2020 do 16.00 hodin. Žádost o vydání voličského průkazu není 
formalizována, doporučujeme však použít formulář, který naleznete na webových strán-
kách www.pocernice.cz na záložce volby.

DISTRIBUCE HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky do-
dány nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 29. září 2020. Volič může 
též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech. Pro 
případné druhé kolo volby obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

ADRESY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorách, jako 
v předchozích volbách.

HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti 
volič prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo 
cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožně-
no. Následně volič obdrží od volební komise úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru 
pro úpravu hlasovacího lístku. V tomto prostoru volič vloží 1 hlasovací lístek s vybraným 
kandidátem do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku vloží před okrskovou volební komisí úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem 
do volební schránky. Upozorňujeme, že voliči, který se neodebral do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacího lístku, volební komise neumožní hlasování.

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební 
místnost do přenosné hlasovací schránky a to výhradně ve vlastním územním obvodu vo-
lebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je třeba požádat telefonicky 
příslušnou volební komisi (telefonní čísla budou v průběhu září zveřejněna na:  
www.pocernice.cz) nebo před konáním voleb na tel. číslech: 271 071 654 nebo 271 071 607.

Rozhodnutím prezidenta 
republiky publikovaném 
ve Sbírce zákonů pod 
číslem 169/2020 Sb. byly 
dne 15. dubna 2020 vyhlá-
šeny volby do Senátu Par-
lamentu České republiky. 
Stanoveny byly následující 
dny voleb:

*  dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f ) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno 
od správního poplatku (osvobození neplatí při ověření podpisu prováděném Českou poštou, Hospodářskou komorou a notářem)

Číslo volebního 
okrsku SÍDLO VOLEBNÍHO OKRSKU (ADRESA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI)

20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice

20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice

20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice

20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice

20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice

20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice

20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice

20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice

20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice

20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice

20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice

20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice
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Při mobilním sběru obsluha sběrných 
vozů bude na uvedených stanovištích při-
jímat pouze níže uvedené odpady. Staveb-
ní odpady, objemné odpady a elektrozaří-
zení není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotoche-
mikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tis-
kařské barvy, lepidla, pryskyřice, deter-
genty obsahující nebezpečné látky (čisticí 
prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. 
Kapalné nebezpečné látky musí být předá-
ny v pevně uzavřených nádobách.

V rámci mobilního sběru je možno 
odevzdávat také jedlé potravinářské tuky 
a oleje z domácností. Budou přijímány 
v uzavřených pet lahvích.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje 
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat 
zdarma. Před odevzdáním odpadů při 

mobilním sběru jsou občané povinni pro-
kázat se občanským průkazem za účelem 
potvrzení trvalého pobytu na území Pra-
hy. Občané mohou využívat všechny trasy 
mobilního sběru na území města a není 
tedy nutné mít trvalý pobyt na území 
příslušné městské části, kde sběr aktuálně 
probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nena-
leznete na příslušné zastávce dle har-
monogramu, kontaktujte řidiče tohoto 

Dne 29. 9. 2020 (úterý) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:

1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti restauraci) 15.00 - 15.30 hod.

2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 15.40 - 16.10 hod.

3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice - u kamenictví) 16.20 - 16.50 hod.

4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská 17.00 - 17.30 hod.

5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 17.40 - 18.10 hod.

6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ) 18.20 - 18.50 hod.

VÁNOČNÍ 
STROM
CHTĚLI BYSTE DAROVAT  
HORNÍM POČERNICÍM  
VÁNOČNÍ STROM? 
I přesto, že právě skončily prázd-
niny a nastupuje období babího 
léta, myslíme na to, aby nej-
krásnější svátky v roce, k nimž 
patří Vánoce, byly pro vás 
- naše občany krásné i v tra-
dičním prostranství Chval-
ské tvrze. Obracíme se tedy 
na všechny hornopočernické 
obyvatele, kteří mají na své 
zahradě vzrostlý smrk a rádi 
by jej pokáceli, aby se obrátili na Odbor místního 
hospodářství a darovali strom městské části jako vánoční 
strom na zmíněnou Chvalskou tvrz, kde vytvoří kouzelnou 
atmosféru pro všechny. Samotné pokácení vybraného stromu 
vč. jeho odvozu zajistí na své náklady Odbor místního hos-
podářství. Kontaktní údaje: vojtech_simacek@pocernice.cz 
nebo petra_svobodova@pocernice.cz. 

Mnohokrát děkujeme.
Vojtěch Šimáček, 

vedoucí Odboru místního hospodářství

vozidla na telefonním čísle: 601 389 243, 
731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní 
svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je 
tedy nutné řidiči sdělit, na jaké městské 
části a zastávce svozu se nacházíte.

Celoročně je tento odpad možno ode-
vzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, 
Horní Počernice.

Marie Novotná,  
Odbor životního prostředí a dopravy

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

ODBORY
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2020/2021 
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 přeje všem žákům základních 
škol mnoho úspěchů v novém školním roce 2020/2021 a zveřejňuje pro ně 
a jejich rodiče informace o organizaci školního roku.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních 
školách v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvr-
tek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve středu 30. června 2021. 

•  PODZIMNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

•  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí  
v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

•  JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY připadnou na pátek 29. ledna 2021.

•  JARNÍ PRÁZDNINY v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy. Termín 
těchto prázdnin pro základní školy v MČ Praha 20 – Horní Počernice je 1. března  
– 7. března 2021.

•  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. 
Poznámka: pátek 2. dubna 2021 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona 
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

•  HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý  
31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022  
začne ve středu 1. září 2021.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

29. 10. 2020 
čtvrtek 

ZŠ Ratibořická

30. 10. 2020  
pátek

 ZŠ Ratibořická

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

23. 12. 2020 
středa 

ZŠ Bártlova

28. 12. 2020  
pondělí

ZŠ Bártlova

29. 12. 2020 
úterý

ZŠ Stoliňská

30. 12. 2020 
středa

ZŠ Stoliňská

31. 12. 2020  
čtvrtek

ZŠ Stoliňská

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

29. 1. 2021  
pátek

ZŠ Ratibořická

JARNÍ PRÁZDNINY 

1. 3. 2021  
pondělí

FZŠ Chodovická

2. 3. 2021  
úterý

FZŠ Chodovická

3. 3. 2021  
středa

FZŠ Chodovická

4. 3. 2021  
čtvrtek

ZŠ Spojenců

5. 3. 2021  
pátek

ZŠ Spojenců

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

1. 4. 2021 
čtvrtek

ZŠ Ratibořická

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
ŠKOLNÍCH DRUŽIN 
O PRÁZDNINÁCH 
VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020/2021

Helena Víchová,  
Odbor sociálních věcí a školství
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www.restauracesezona.cz

ŘK farnost na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem a s významnou 
podporou MČ Praha 20 – Horní Počernice pořádá

Vstupenky v prodeji od 31. 8. 2020 na Chvalském zámku a na místě hodinu před začátkem koncertu.
Záštitu nad festivalem převzal starosta MČ Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan.

Partneři 
festivalu:

Europa Galante (Skvosty komorní hudby 2. poloviny 18. století)
Collegium Marianum

11. 9. 2020

25. 9. 2020

19. 30
20. 00

slavnostní přípitek
začátek koncertu

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

Vstupné

S J. S. Bachem z Čech až na konec světa 
Michal Novenko (varhany)

18. 9. 2020
Hudba a obrazy 
Prah-a-harP (harfové kvarteto)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

7-festival-Ludmila-2020-A4.pdf   1   28.07.20   8:30
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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. 5. 2020 – 31. 7. 2020 do 31. 10. 2020. 
Další termíny budou následovat. 

Přihlášku na Vítání občánků naleznete 
na https://www.pocernice.cz/ 
potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ 
nebo při osobním vyzvednutí na Odbo-
ru živnostenském a občanskosprávních 
agend, č. dveří 100. Do přihlášky je 

nutné napsat také příjmení matky, pro-
tože v mnoha případech není totožné 
s příjmením dítěte a pozvánku by ne-
bylo 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

Hana Vostrá, Odbor živnostenský  
a občanskosprávních agend

DIAMANTOVÁ SVATBA

60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 
SI 20. SRPNA PŘIPOMENULI 
MANŽELÉ ANTESOVI.

GRATULUJEME!

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ  
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

BLAHOPŘEJEME:

Antes Hubert
Balík Jaromír
Barborová Zdenka
Böhmová Olga
Bulínová Jana
Bureš Jiří
Doskočil Jaromír
Fojt Jaroslav

Frydrychová Zdeňka
Hajerová Anna
Hájková Růžena
Hanušová Alena
Herbolt Bohumil
Hnízdil Vladislav
Hnízdilová Drahoslava
Holá Ludmila
Hrnčířová Anna
Jahodková Miluše
Jelínek Václav
Jeremiášová Věnceslava
Kapešová Ludmila
Karlíková Věra
Knetlová Drahoslava
Konrád Jiří
Kulík Ludvík
Kunst Jiří
Lišková Jarmila
Macháčová Vlasta
Mlavec Jiří
Němcová Dagmar
Novotný Oldřich
Paseková Hana
Pašková Olesa
Podroužek Jaromír

Pokorný Ilja
Potůčková Dagmar
Přikrylová Ludmila
Puškárová Ružena
Rosendorfová Věra
Skala František
Strunz Petr
Strunzová Olga
Šimšová Věra
Štaflová Eva
Štefanová Regina
Toms Antonín
Tuček Břetislav
Vavřičková Věra
Vebrová Ludmila
Vidergotová Věra
Vlasáková Eva
Vopěnková Eva
Wertheimová Emilie
Zimlová Věra

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 uvá-
díme ve společenské rubrice 
Hornopočernického zpra-
vodaje. 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

NAŠI MILÍ SENIOŘI, PŘÁTELÉ,

STŘEDA 9. ZÁŘÍ KLUBOVNA
Přednáška PharmDr. Smetanové,  
Lékárna Arnica Horní Počernice, 
začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ VYCHÁZKA
Dolní Počernice – Dubeč, sraz  
ve vestibulu  metra Českomoravská 
v 10.00 hod., vede K. Janušová

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ - CELODENNÍ 
VÝLET
Sklárna AJETO Lindava - vstupné 
80 Kč, zámek Zákupy - vstupné 100 Kč, 
Sloup, odjezd autobusem od nádraží 
H. Počernice v 8.00 hod.,  
vede L. Frouzová a L. Kopsová 

STŘEDA 30. ZÁŘÍ KLUBOVNA
Přednáška Dominiky Markové -Výživa 
a životní postoj, začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA VYCHÁZKA
Dolní Počernice – Č. Most, sraz  
9.00 - Ratibořická, bus č. 204,  
cca 3 km, vede L. Frouzová

Uvedený program bude uskutečněn, 
pokud epidemiologická situace  
v Praze bude příznivá, a to zejména 
pro seniory.
 
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek 
od 9.00 a od 10.00 hod.

Klubovna s programem je otevřena 
každou středu  od 14.00 hodin,  
vedou Helena a Pavel.
 
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

www.restauracesezona.cz

ŘK farnost na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem a s významnou 
podporou MČ Praha 20 – Horní Počernice pořádá

Vstupenky v prodeji od 31. 8. 2020 na Chvalském zámku a na místě hodinu před začátkem koncertu.
Záštitu nad festivalem převzal starosta MČ Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan.

Partneři 
festivalu:

Europa Galante (Skvosty komorní hudby 2. poloviny 18. století)
Collegium Marianum

11. 9. 2020

25. 9. 2020

19. 30
20. 00

slavnostní přípitek
začátek koncertu

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

Vstupné

S J. S. Bachem z Čech až na konec světa 
Michal Novenko (varhany)

18. 9. 2020
Hudba a obrazy 
Prah-a-harP (harfové kvarteto)
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V 70. letech byla písnič-
ka s názvem „Summer 
breeze/Letní vánek”. Je 
to písnička o příchodu 
domů, o odpočinku a „cítit 
se fajn”. Jezdíme na dovo-
lené, abychom našli ten 
dobrý pocit, odpočinuli si 
bez tíhy různých schůzek, 
práce a našich denních 
povinností. Všichni zažívá-
me únavu a potřebujeme 
pauzu od naší rutiny. Ně-
kdy máme pocit, že jsme 
ztratili vítr z plachet.

CÍRKEV

Osobně miluju chodit po pláži. Je to moje 
šťastné místo, kde můžu chodit, běhat 
nebo se jen tak dívat na vodu. 

Jedna z mých oblíbených vzpomínek je 
na dovolenou v Egyptě, když jsem šla po-
prvé šnorchlovat se svým manželem. Řekl 
mi, že pod vodou je to tak úžasně krásné 
a že rybičky jsou tak barevné, velké a že je 
tam naprosto jiný svět. Upřímně, nemy-
slela jsem si, že to může být tak úžasné. 
Pak jsem ale následovala svého manžela 
a dostali jsme se pod vodu. To, co jsem 
viděla, mi doslova vzalo dech! Bylo to 
úžasně krásné… ty rybičky, barvy a byl to 
vážně jiný svět.

Někdy si myslíme, že tam nic není, jen 
proto, že jsme to ještě předtím nezažili 
nebo neviděli. Děláme tu chybu, že dokonce 
ani nezkusíme objevit, zda je něco více. 

To je přesně to, s čím se někdy setká-
vám, když mluvím s lidmi o Boží lásce. 
Ve vzduchu je ta pochyba, zda existuje. 
Existuje představa, že pokud vážně Bůh 
existuje, nestará se o to, co se s námi děje. 
Zdá se to až příliš dobré, aby to byla prav-
da, že nám může s našimi životy pomoci. 
A přesto nám Bůh říká v Matouši 11:28 
(parafrázováno): „Jsi unavený? Opotřebo-
vaný? Vyhořel jsi na všech náboženských 
praktikách, neustále hledáš odpovědi? 
Přijd ke mně! Pojď se mnou pryč a tvůj 
život bude obnovený. Ukážu ti, jak si 
doopravdy odpočinout. Kráčej se mnou 
a pracuj se mnou, nauč se o mé milosti! 

Nepoložím na tebe nic těžkého, přijď 
ke mně a najdeš odpočinek pro svoji duši.” 
Takové zaslíbení od Boha!

Je tam odpočinutí pro naše duše, které 
jde mnohem hlouběji, než opálená pokožka 
po naší dovolená. A vydrží mnohem déle.

Ježíš je připravený vdechnout čerstvý 
vítr do našich plachet, do našich duší. 
Chce nás posunout vpřed k tomu, co pro 
nás Bůh má. Chce nás občerstvit a po-
moci nám v našich denních životech. On 
říká: „Přijď ke mně!” Povzbuzuji vás dnes-
ka, abyste se zhluboka nadechli a ponořili 
se pod vodu… Zjistíte, že tam najdete více 
o Bohu a jeho lásce k vám, než víte. On 
vás ohromí.

Ulrike Lillard, 
Life Church, Horní Počernice

LETNÍ VÁNEK
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CÍRKEV

ŽALMY

V neděli 28. června se ve sloupové síni zámku na Křovinově náměstí uskutečnil 
komponovaný program z cyklu Umělecká odpoledne na zámku, který spojuje 
křesťanství a umění. Program nesl název Žalmy. Odpoledne tvořila vernisáž 
výstavy abstraktních biblických ilustrací Davida Wojkowitze, na které zaznělo 
zamyšlení o biblických žalmech a Slově, a zpěv zhudebněných žalmů v klasické 
a židovské hudbě. Výstava je nadále k vidění pro klienty a zaměstnance azylo-
vého domu, pro rodiny SKP Hopo, i pro všechny, kdo do areálu zavítají jako 
hosté. Akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 

Informace o dalších uměleckých odpolednech najdete na našich stránkách: 
www.ecmhopo.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Evangelická církev metodistická v Horních Po-
černicích letos pořádala příměstský tábor s ná-
zvem Rytíři. Zúčastnilo se 22 statečných chlapců 
a dívek z Horních Počernic a okolí. Pod vedením 
týmu zkušených vévodů a vévodkyň se cvičili 
v rytířských ctnostech a dovednostech. Každý si 
vyrobil vlastní zbroj, kterou mohl využít v rozlič-
ných rytířských kláních. Došlo i na sport, různé 
hry, zpěv a společný výlet. Zážitků bylo opravdu 
mnoho a všichni se těšíme na příští rok. Více 
informací, fotografie z tábora a dalších akcí, které 
pořádáme, najdete na našich stránkách: www.
ecmhopo.cz. 

Mária Kunstová, 
Evangelická církev metodistická

ARTIMO
Taneční škola

Taneční kurzy od zárí!
Nové kurzy Street Jazz! - možnost tancování ve skupině.  

Tři výkonnostní úrovně Latinskoamerických tanců.
Klasické formální taneční kurzy pro dospělé.

www.artimo.cz
776 274 067

artimo.tanecniskola

Horní Počernice
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pátek 4. září v 19.30 hod.
Joe DiPietro
*UMĚNÍ VRAŽDY
Indigo company
Režie: Jaroslav Slánský
Hrají: Tomáš Novotný / Tomáš Savka, 
Jana Trojanová, Michael Vykus / Viktor 
Zavadil, Lilian Fischerová
Jack a Annie Brooksovi jsou malíři 
a manželé. Když pozvou svého agenta 
Vinceta na večeři do vily uprostřed lesů, 
začíná večer, na který nikdo z nich jen tak 
nezapomene. A jakou roli v tom všem má 
na první pohled zdrženlivá služebná Kate? 
Komediální thriller úspěšného americké-
ho autora vám neustálými překvapivými 
zvraty vyrazí dech. Chytře vystavěný text 
přináší čtyři skvělé herecké příležitosti 
a poodhaluje vzrušující svět umělců a je-
jich tvorby. Čím vším je ovlivněn úspěch? 
Jak se vyrovnat s odmítnutím? A co jsme 
ochotni obětovat pro vlastní slávu?
Vstupné: 200 Kč

sobota 5. září v 18.00 hod.
Cimrman – Smoljak – Svěrák
*VIZIONÁŘ A ZÁSKOK
Divadelní studio Martiny Výhodové, 
Znojmo
Cimrman žije! Smoljak se Svěrákem 
sepsali populární jednoaktovou hru Vi-
zionář, ve které již od premiéry účinkuje 
Smoljakův syn Filip jako nepříliš zdatný 
klavírista. Po 43 letech jej můžete vidět 
živě na pódiu. Jestli se za tu dobu zlepšil, 
posuďte sami.

Ve druhé části večera sehraje Divadel-
ní studio Martiny Výhodové kompletní 
Cimrmanovu hru Záskok.
Vstupné: 150 Kč, 120 Kč (studenti a senio-
ři 80 Kč), 90 Kč (studenti a senioři 60 Kč)

neděle 6. září od 15.00 hod.
ZAŽÍT DIVADLO JINAK  
ANEB NADECHNI SE PRO MĚSTO
Zahájení nové divadelní sezóny. Nejen di-
vadelní program na první zářijovou neděli.
Vstup zdarma

15.00 hod. -  pěvecký sbor PALEČEK - 
ZUŠ Ratibořická

15.15 hod. -  O vodníkovi Řešátkovi - 
divadlo Harmonika

15.20 hod. -  Venkovní hodina jógy 
s MPILATES

16.00 hod. -  pěvecký sbor PALEČEK - 
ZUŠ Ratibořická

16.30 hod. -  Robinson Crusoe - Víťa 
Marčík

17.30 hod. -  Dechový orchestr - ZUŠ 
Ratibořická

18.00 hod. -  bubenický a žonglérský 
workshop 

18.45 hod. - promítání filmu 

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,

máme před sebou start nové divadelní 
sezony. Osobně se na ni velmi těším, pro-
tože bez divadla a kultury obecně už jsme 
byli příliš dlouho. Špatných zpráv už bylo, 
myslím, dost, a tak jsme se v září zaměřili 
především na komedie. Můžete se těšit 
například na novou inscenaci Osm eur 
na hodinu s Martinem Zounarem v hlavní 
roli, kterou hrajeme 16. září. Doprodá-
váme také vstupenky na skvělou komedii 
Benátky pod sněhem, která byla  kvůli 
pandemii koronaviru přesunuta z března, 
nově představení uvádíme 22. 9. Museli 
jste v létě zrušit své cestovatelské plány? 
S námi můžete cestovat aspoň na filmo-
vém plátně. Přijměte pozvání na pře-
hlídku outdoorových filmů Expediční 
kamera, kterou pořádáme v neděli 20. 
9. od 18.00 hodin. Nabídka divadelních 
i filmových představení je v září opravdu 
bohatá, věřím, že si vyberete.

Kromě programu v kamenném divadle 
jsme připravili také tradiční Zahájení di-
vadelní sezóny pod širým nebem. 6. 9. se 
můžete opět těšit na divadlo, workshopy, 
hudbu, výtvarné dílny, výborné občerst-
vení a letos nově zakončíme den promítá-
ním filmu.

Divadlo žije. I přes těžkosti, které nás 
všechny postihly, jsme s vámi stále, buďte 
prosím i vy s námi. Nebojte se chodit 
do divadel. 

Moc se na vás těšíme!

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

středa 9. září v 18.00 hod. 
ČTYŘI SVĚTY
Výstava obrazů a soch Martina Gaja, Do-
miniky Hrňové, Václava Návrata a Bohu-
míra Starýho.

Vernisáž uvede pan Jan Přeučil. Václav 
Návrat zahraje vlastní skladbu Zlatý řez 
pro sólové housle. 

čtvrtek 10. září v 19.30 hod. 
ŠARLATÁN
ČR / Ir / Pl / Sk / 12 / 118 min.
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Jaroslava 
Pokorná, Martin Myšička a další

Strhující životopisné drama inspirované 
skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi. 
Vstupné: 130 Kč

sobota 12. září v 17.00 hod. 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
rodinný / USA / P / 91 min. / 
český dabing
Animovaná nálož dobré nálady. Tvůrci 
z DreamWorks Animation vás přesvěd-
čí o tom, že všechny trable světa se dají 
vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným 
objímáním. 
Vstupné: 100 Kč

středa 16. září v 19.30 hod. 
Sébastien Thiéry 
OSM EUR NA HODINU
Přeložené představení z 8. dubna.  
Doprodej vstupenek.
Vstupné: 480, 460, 440 Kč

čtvrtek 17. září v 19.30 hod. 
ŽENSKÁ POMSTA
ČR / 12 / 88 min.

Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Mahulena Bočanová, Robert 
Jašków, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, 
Jana Paulová, Petr Rychlý a další

Komedie o třech ženách, které se liší 
profesí i povahou, ale mají stejný pro-
blém, nevěru manželů, kterým obětovaly 
roky společného života. Spontánně je to 
sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé 
sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. 
S tou si vzájemně pomůžou a pro své 
nevěrné manžely připraví skutečné peklo 
na zemi. 
Vstupné: 130 Kč

DIVADLO

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020
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sobota 19. září v 17.00 hod. 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
ČR/ P / 112 min.
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, 
Marek Lambora, Martin Dejdar, Martin 
Písařík, Roman Zach, Jan Révai, Veroni-
ka Freimanová

Fantasy pohádka o mladé  a rozmazlené 
princezně Elleně, která musí v jednom 
opakujícím se dni zabránit zakletí celého 
království a nalézt své čisté srdce, aby tak 
přemohla Černou bouři seslanou zlou 
sudičkou. 
Vstupné: 130 Kč

neděle 20. září v 18.00 hod. 
EXPEDIČNÍ KAMERA 
Přehlídka filmů s outdoorovou a cestova-
telskou tematikou. 
Vstupné: 100 Kč

úterý 22. září v 19.30 hod. 
Gilles Dyrek
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Pantheon production 
Režie: Jiří Žák
Hrají: Veronika Arichteva / Kateřina Ja-
náčková, Míra Nosek, Lucie Štěpánková, 
Filip Cíl

Brilantní situační komedie o pozvání 
na večeři a zmatení jazyků.
Jedni mají před svatbou, druzí možná 
před rozchodem. Společné setkání může 
ale všechno převrátit. Jedno malé nedoro-
zumění vede až k absurdním situacím…
Přeložené představení z 1. dubna. Dopro-
dej vstupenek.
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

čtvrtek 24. září v 19.30 hod. 
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
ČR / P / 99 min.
Hrají: Karel Zima, Petra Hřebíčková, Jan 
Dolanský, Marek Taclík, Zdeněk Godla, 
Leoš Noha a další

Výhra balíku peněz v loterii člověku 
rozhodně změní život. Otázka je, jak…
Čenda s Janou nemají v životě na růžích 
ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda 
má dluhy všude, kam se podívá, a nejčas-
tější návštěvou u nich je exekutor. To ale 
změní farářem požehnaný loterijní tiket. 
Pohádková výhra 176 milionů korun 
otevírá dvojici dveře do velkého světa 
neomezených možností. 
Vstupné: 130 Kč

sobota 26. září v 17.00 hod. 
MULAN
USA/ P/ 106 min/ dabing
Hrají: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li 
Gong, Jason Scott Lee, Rosalind Chao 
a další
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden 
muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera 
ctěného bojovníka, zaujme místo svého 

nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává nástrahy na každém kroku 
své cesty a učí se využívat své vnitřní síly 
a přijímat svůj skutečný potenciál.
vstupné: 130 Kč (110 Kč dětská vstupenka)

úterý 29. září v 19.30 hod.
*EMOČNÍ WELLNESS
Ráchel Skleničková – klavír, Eva Blaž-
ková – zpěv
Večerní koncert klasické hudby. Přijďte 
strávit hodinku a půl znějících pocitů. 
Na své si přijde každý milovník klasické 
hudby, uslyšíte skladby různých období 
od baroka po 20. století. Můžete se těšit 
na díla od G. F. Händela, L. van Beetho-
vena, F. Liszta, C. Debussyho  
a V. Nováka. 

Péče o duši není nikdy dost. Interpret-
ky se těší na všechny příchozí.
Přeložené představení z 19. května.
Vstupné: 200 Kč (sleva 50 % pro ZTP , 
ZTP/P sleva 50 %, průvodce handicapo-
vaného jde zdarma)

středa 30. září v 19.30 hod.
BÁBOVKY
ČR, Sk / 12 / 97 min.

Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, 
Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora 
Poláková, Táňa Pauhofová a další

Některá setkání dokáží navěky změ-
nit život. Všichni jsme totiž propojeni. 
Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo 
láskou. Všichni jsme součástí té nejslo-
žitější sítě, která je utkána z emocí, mezi 
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, na-
pětí a pochopitelně i láska a vášeň. Podle 
bestselleru Radky Třeštíkové.
Vstupné: 130 Kč

 ŘÍJEN
sobota 3. 10. v 18.00 hod.  
CIMRMAN – SMOLJAK – SVĚRÁK
*POSEL Z LIPTÁKOVA
DS Cimrfraj ( Veselí nad Lužnicí) 
V divadelní dvouaktovce, opět živě účin-
kuje potomek jednoho z nejstarších rodů 
cimrmanologických Filip Smoljak jako 
nepříliš zdatný, zato velmi neodbytný  
klavírista. 

Výtěžek ze vstupného bude opět věnován 
na podporu Simonky Šméralové z Prahy 9.
vstupné: 150, 120, 90 Kč 

neděle 4. října v 15.00 hod.
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ 
MADLENCE
DAP Praha
Klasický pohádkový příběh o Honzovi, kte-
rý je nejen chytrý, ale také statečný a svým 
důvtipem zachrání krásnou Madlenku před 
nástrahami zlé statkářky Kunhůty.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

pondělí 5. října v 19.30 hod. 
Jakub Zindulka
VZHŮRU DOLŮ
Fanny agentura

Hrají: Dana Homolová, Jakub Zindulka, 
Aneta Krejčíková, Milena Steinmasslová

Co se stane, když se slavná francouzská 
herečka českého původu rozhodne hledat 
téma a velkou roli pro svůj comeback 
na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, 
žijící ve skromné chaloupce na kopci? Je 
větší mrcha hereččina asistentka nebo její 
producent (a milenec), kteří s ní na samo-
tu v lesích přijíždějí? Zblázní se z bláznění 
naší divy všichni přítomní? Koho vystřelí 
vzhůru a koho srazí dolů?
Odpovědi a pořádnou dávku humoru 
najdou diváci v naší nejnovější inscenaci! 
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

čtvrtek 8. října od 19.30 hod. 
THE CELLO BOYS
Koncert pro dvě violoncella a bicí. 
Vstupné: 300 Kč

sobota 10. října v 15.00 hod. 
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Dobrodružná výprava velryby Lízinky 
v českých vodách. 
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

neděle 11. října v 18.00 hod. 
*REVIZOR
DS Hromy Blesky Leonardo
Režie: Doris Foffová
Na motivy Gogolovy hry napsala a režíru-
je D. Foffová. 
Vstupné: 100 Kč

DIVADLO



DIVADLO

neděle 18. října v 19.30 hod. 
NÁPLAVKA GROTESQUE  
ANEB TO JSME MY!
DS Náplavka, Lysá nad Labem
Hru volně inspirovanou divadelními 
scénkami francouzského humoristy P. H. 
Camiho, oblíbence Ch. Chaplina, do au-
torského scénáře převedl Jan Burda za vý-
razného přispění členů souboru. Camiho 
styl se blíží bláznivé grotesce. Celovečerní 
představení skečů a hudebních čísel se těší 
mimořádnému ohlasu a zájmu publika 
Náplavky. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč 
(senioři a studenti 20% sleva)

úterý 20. října v 19.30 hod. 
Thomas Brussig
TRENÉR
Divadlo Verze

Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař 
„Můžete nenávidět fotbal, ale tohohle 
trenéra budete milovat!“

David Prachař a oneman show o kouči, 
který má svůj vrchol za sebou a potřebuje 
se z toho vymluvit. V životě byl někdy 
nahoře, jindy zase dole, jak už to tak bývá. 
A proto není divu, že má jen jednu lásku 
a životní jistotu - fotbal. 
Vstupné:  300, 280, 260 Kč 
(studenti 20% sleva)

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

ZÁPIS DO KURZŮ 7. – 10. ZÁŘÍ  
od 15.00 od 19.00 hodin  
VE FOYER DIVADLA  
HORNÍ POČERNICE

NOVÉ JAZYKOVÉ KURZY  
jazykové školy SENSO UNICO

ANGLIČTINA  
všechny úrovně včetně konverzace - 
středně pokročilí III. (pondělí), pokro-
čilí II.– konverzace (pondělí), středně 
pokročilí I. (čtvrtek) - učí rodilý mluv-
čí, ostatní kurzy český lektor

ŠPANĚLŠTINA  
od úplných začátečníků po mírně 
pokročilé

ITALŠTINA  
od úplných začátečníků po mírně 
pokročilé

FRANCOUZŠTINA  
začátečníci

RUŠTINA  
úplní začátečníci

PORTUGALŠTINA  
úplní začátečníci a začátečníci

Každý kurz má 15 lekcí x 90 minut.
Cena kurzu je 2 943 Kč při naplnění 
kurzu.
Podrobnosti na webové stránce:  
www.sensounico.cz a na Facebooku, 
e-mail: info@sensounico.cz,  
telefon: 603 341 899.

KURZY ŠITÍ
Výuka od začátečníků po pokročilé. 
Lekce vede Ing. Milada Zemanová, kte-
rá současně vyučuje na Střední průmys-
lové škole oděvní v Praze.
Cena kurzu na jedno pololetí: 2 904 Kč.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA  
TŘETÍHO VĚKU
(podmínkou účasti je věk nad 50 let)
Téma: Klenoty barokního sochařství 
v českých zemích
Semestr: 6 přednášek
Cena: 445 Kč
Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

ZVEME VÁS V NEDĚLI 6. ZÁŘÍ NA POHODOVÉ (NEJEN) DIVADELNÍ ODPOLEDNE.

Připravili jsme pro vás program, o kterém si myslíme, že vás bude bavit. 
Protože víme, že naši diváci jsou hraví, nenecháme vás jen přihlížet, rádi vás 
zapojíme do hry. Ale nebojte, k ničemu vás nutit nebudeme. Především si 
přejeme, aby vám tu bylo s námi dobře.

PROGRAM NEDĚLNÍHO ODPOLEDNE 6. ZÁŘÍ 2020

15.00 hod. - pěvecký sbor PALEČEK - ZUŠ Ratibořická
15.15 hod. - O vodníkovi Řešátkovi - divadlo Harmonika
15.20 hod. - veřejná lekce jógy - STUDIO MPILATES (cvičební podložku s sebou)
16.00 hod. - pěvecký sbor PALEČEK - ZUŠ Ratibořická
16.30 hod. - Robinson Crusoe - Víťa Marčík
17.30 hod. - Dechový orchestr - ZUŠ Ratibořická
18.00 hod. - bubenický a žonglérský workshop 
18.45 hod. - promítání filmu 

Vstup volný.

ZAŽÍT DIVADLO JINAK  
ANEB NADECHNI SE PRO MĚSTO

neděle 25. října v 19.30 hod.  
DERNIÉRA
Pavel Kohout
LÍZINKA
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Představení podle bestselleru Katyně, 
které jako první ve světové premiéře uvedli 
na divadelní prkna právě počerničtí herci.
Vstupné: 120, 100, 80  Kč (senioři a stu-
denti 20% sleva)

pondělí 26. října v 19.30 hod. 
Ray Cooney
VELKÉ LÁSKY 
V MALÉM HOTELU
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík , Mahulena Bočanová 
/ Olga „Háta“ Želenská, Adéla Gondíková 
/ Betka Stanková, Filip Tomsa, Marcel Va-
šinka, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková 
/ Pavla Vojáčková, Pavel Nečas / Zbyšek 
Pantůček / Roman Štolpa, Juraj Bernáth 
/ Martin Sobotka, Sandra Černodrinská / 
Kristýna Kociánová / Radka Pavlovčinová

Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády 
by si neměl něco začínat s vdanou sekre-
tářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, 
kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu 
moc nerozumí, je to přímo katastrofa. 
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Změna programu vyhrazena.

Přístupnost filmů je značena následovně: 
P – přístupný,  
12 – do 12 let nevhodný,  
15 – do 15 let nevhodný,  
18 - do 18 let nevhodný.
Pokud není uvedeno jinak, 
je film promítán v českém znění.

Pořady označené * jsou pronájmy.
Filmový program je doplňován průběžně.

ČECHŮV  DIVADELNÍ PODZIM

ČECHŮV  DIVADELNÍ PODZIM

NEBUĎ  KONZERVA
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 138
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

Ve dvanáctém století bylo k lesnímu 
komplexu táhnoucímu se od jihovýchodu 
až na jihozápad od sídel našeho území 
a u jehož okraje se ves Svépravice nachá-
zela, zaznamenáno, že je velmi hlubo-
ký, hustě zarostlý s četnými roklinami 
a velmi nebezpečný, protože zejména 
v části nazvané Fidrholc (Vidrholec) řádí 
loupežnická rota. Pochytat je se podařilo 
roku 1114 a v Kouřimi a Kolíně je nechal 
Vratislav II. popravit. Svoji temnou pověst 
za působení i dalších lapků si les podržel 
i nadále po několik dalších století.

V období 14. až 17. století se v držení 
našich původních vsí nebo jejich částí 
střídalo mnoho zámožných nebo vysoce 
postavených osob Pražských měst nebo 
krajů. Tak například Chvaly po rychtáři 
Starého Města Bořity to byl kramář Kříž, 
po něm erbovník Habart z Hartenber-
ka, následoval Václav Firšic z Nabdína, 
v dalším období rodina Karyka z Řezna. 
Přes dceru Mikuláše Karyka, jehož synové 
byli přijati do stavu vladyckého s erbem 
v jehož šikmém pruhu byly tři hvězdy, byl 
spoludržitelem hejtman kraje Kouřim-
ského Jeroným Čejka z Olbramovic. Roku 
1614 za 24 tisíc kop míšeňských koupil 
tvrz Chvaly, ves s dvorem, dvůr poplužní 
v Čertousích a spravedlnost platí na vsi 
Svépravice Eustachius Betengel z Neuper-
ka. Tato erbovní rodina měla v erbu věž 
na třech zelených pahorcích s cimbuřím 
a dělem v modrém trojúhelníku. V krát-
kém čase však veškerý majetek postoupil 
Betengel rytíři Jiřímu Vtelenskému ze 
Vtelna.

V roce 1367 větší část majetku ve vsích 
Hořejší Počernice a Čertousy zakoupil 
císař Karel IV. a daroval jej jako nadační 
jmění univerzitní koleji.

V roce 1469 čtyři dvory ve vsi Svépravice 
zastavil král Jiří z Poděbrad za tisíc kop 
míšeňských kostelu sv. Michala v Praze. 
Tyto pak byly dále prodány s tím, že noví 
majitelé měli povinnost dodávat kostelu 
ročně vůz májí a odvádět 74 zlatých a 38 
krejcarů.

V uvedeném časovém rozpětí těchto 
století bylo období klidu často přerušo-
váno ozbrojeným konfliktem nejen mezi 
panovníky, ale častěji mezi velmoži té 
které země. Odezvou těchto bojů mezi 
prostými lidmi, kteří se povinně jako 
poddaní museli zúčastnit, bylo mimo jiné 
také to, že přestali potlačovat svá vnitřní 
hnutí a i při malých podnětech docházelo 

k různým osobním potyčkám. Rvačky tak 
byly v rodinách, na ulicích ve městech 
i na vsích, mezi pány, mezi poddanými 
i navzájem. Zaznamenán byl třeba případ 
z roku 1555, kdy měšťan Čáslavský řekl 
rytíři Firšicovi ze Chval: „Jsem tak dobrý 
jako ty“ a ten jej za to se svým příbuzným 
posekal kordem. U soudu se pak obha-
jovali, že jím použité tvrzení je neřádné 
a pro ně urážející a měsťan nemá právo 
takové rovnosti použít. Soud dal jejich 
názoru za pravdu a napomenul je pouze 
pro tvrdost obhajoby postavení šlechtice.

Zaznamenána byla také soudní pře, 
kterou roku 1501 pohnal malostranský 
zlatník Mikuláš Puch držitele Chval Vác-
lava Firšice proto, že mu odvedl ženu a že 
ji u sebe drží. V registru soudu komorní-
ho (královského) bylo zapsáno: Mikuláš 
Puch z Glauchova, zlatník a měštěnín 
z Menšího Města pražského, pohnal před 
tento soud Václava Firšice ze Chval a viní 
ho, že mu manželku jeho oddanou nási-
lím u sebe drží a přechovává proti řádu 
a právu a vydati mu ji nechce. Žaloba byla 
podána léta 1501 v pátek den sv. Sixta (6. 
srpna). Jednání před soudem se konalo 12. 
dubna 1502. Mikuláš Puch před soudem 
vypověděl, že k němu na tvrz Chvaly 
poslal své lidi s žádostí o její vrácení, což 
doloží jejich písemným svědectvím. Firšic 
na to odpověděl, že v ten čas u něj nebyla 
a kdyby byla, že by ji vrátil. Svědectvím 
poslů Puch na to doložil, že ji v okně vi-
děli. Předseda soudu pan Vilém z Perštej-
na po poradě s přísedícími uznal právo 
Puchovo a uložil Firšicovi vrátit Puchovi 
ženu do jeho domu na Menším Městě 
pražském nejpozději do dvou nedělí ode 
dne rozhodnutí soudu.

Nejvíce osobních sporů bylo však řešeno 
rvačkou, pračkou nebo jinou potyčkou 
o masopustě, při posvíceních nebo jiných 
pořádaných slavnostech v opojení. K to-
muto konstatování byla stručně zazna-
menána příhoda z posvícení v roce 1592, 
kdy při setkání na návsi Regina Korová 
veřejně seprala, rozchlupatila a zhanila 
Dorotu Svatošovou. 

Soudy rychtářské, ale i komorní mívaly 
v tom čase také často k řešení případy 
krádeže. Nelze přesně říci, kolikrát poslal 
pán své poddané krást seno, obilí či jiné 
plodiny k „nepřátelskému“ sousedovi, 
nebo naopak kolikrát museli podda-
ní hlídat louky a pole svých pánů před 
krádežemi.

V záznamech z historie Chval byl tak 
zapsán případ z roku 1652, kdy Kateřina, 
manželka Karyka z Řezna a na Chvalech 
pohnala k soudu komornímu Jakuba 

Velvarského ze Svépravic, poddaného 
Novoměstským za to, že jí z vysušeného 
rybníka trávu pobral. Za to žádala pokutu 
10 kop českých grošů. Po projednání jí 
soud komorní dal za právo. 

Příčinou mnoha soudních sporů býva-
la také lichva a lichvářské úroky. Jako 
neobvyklý zprošťující důvod byl zazna-
menán případ z rodiny pánů Kaprštejnů, 
pozdějších majitelů Chval. Roku 1579 
obvinil císařský rychtář Pavel Kapr 
z Kaprštejna Evu Holiánovou, pražskou 
městku, že béře z vypůjčených peněz 
od křestanů i židů do týdne ze sta úrok 
15 grošů míšeňských. U soudu ta pak 
k tomu řekla následující: „Pan žalobce 
neuvedl jmenovitě od koho a ona proto 
neví, zda jde o křestany před potopou 
světa, nebo po ní. Jeho připomenutí 
židé, rovněž beze jména, neumožňují ji 
poznat, jsou-li rabínové nebo školníci.“ 
Soud po její řeči a po poradě přijal názor, 
že podaná žaloba je zatmělá a spletená 
a žalovanou osvobodil.

K nepěkným jevům ve společnosti učinil 
kronikář v roce 1925 tuto poznámku:  
Urození i neurození soupeřící v častých 
potyčkách a rvačkách zaznamenaných 
v 16. století si ve své surové upřímnosti 
dávali někdy velmi těžké rány, ale ve větši-
ně případů čestně. Dnes v době velké 
umírněnosti bijou se mezi sebou slovy, 
pomluvami a špiněním v novinách, avšak 
často rafinovanými způsoby, polopravda-
mi, takže vzniklé rány jsou horší a trvan-
livější než ty mečem nebo pěstí v dávném 
století.“ Jak by asi charakterizoval tento 
kronikář vyjadřování a chování řady dneš-
ních některých funkcionářů a politiků 
v normálních i mimořádných situacích?

O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář



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

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 Vinci! 
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-
nialitou. Interaktivní exponáty umožní 
sestavovat anatomické modely, prověřit 
funkčnost mechanických strojů, budovat 

VÝSTAVA V PRODEJNÍ  
GALERII A KOČÁROVNĚ

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI RENESANČNÍHO 
GÉNIA LEONARDA DA VINCI / INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

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. A nejenom to! 
Díky spolupráci se společností VIR-
TUPLEX si na naší výstavě prostřednic-
tvím virtuální reality prohlédnete i další 
modely Leonardových vynálezů.

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ

FILMOVÝ SVĚT MILOŠE FIKEJZE

29. 8. – 4. 10. 2020, denně od 9.00 do 18.00 hod.
Fotografie zahraničních filmových celebrit zachycených objektivem 
Miloše Fikejze (1959–2019) - filmového publicisty, encyklopedisty 
a fotografa, který prožil téměř dvacet let svého života v Horních 
Počernicích, můžete po celé září obdivovat v prostorách Kočárov-
ny i Prodejní galerie Chvalského zámku. Uznávaný fotograf fotil 
na černobílý kinofilmový negativ a zásadně bez blesku, pouze v při-
rozených, byť někdy extrémních světelných podmínkách. Zahra-
niční umělce nejčastěji dokumentoval na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech, na pražském Febiofestu, v Uherském 
Hradišti při Letní filmové škole či v rámci festivalu Dny evropského 
a francouzského filmu v Praze. Srdečně zveme na vernisáž výstavy 
v úterý 8. září od 18.00 hodin.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
 12. 09. -  Tajemná noc na Chvalském zámku s pohádkovými postavami  

(pohádková stezka zámkem pro děti) od 18.00 hod.
25. 09. – 27. 09. - Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na vlastní pěst!
 17. 10.  -  Strašidelná noc na Chvalském zámku (strašidelná stezka zámkem 

 pro děti) od 19.00 do 22.00 hod.
28. 10. – 01. 11. - Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na vlastní pěst!
 08. 11.  -  Pohádková neděle s čarodějnicí, komentované prohlídky zámku 

i výstavy od 10.00 do 17.00 hod.
13. 11. – 15. 11. - Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb pátrej na vlastní pěst!
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AKCE PRO VŠECHNY
Pá 11., 18. a 25. 9. od 19.30 hod.

HUDEBNÍ FESTIVAL U SV. LUDMILY
7. ročník hudebního festivalu pořádaný ŘK farností na Chva-
lech ve spolupráci s Chvalským zámkem nabídne tradiční 
trojici koncertů milovníkům vážné hudby. V kostele zazní 
v rámci prvního koncertu hudební skvosty 2. poloviny 18. 
století v podání komorního souboru Collegium Marianum, 
druhý koncert v zámeckém sále bude patřit harfovému kvar-
tetu Prah-a-hafP, které originalitou svého složení představu-
je unikát nejen v českém prostředí. Při závěrečném varhan-
ním koncertě v kostele se můžete těšit na Bachovy skladby, 
barokní francouzskou hudbu i hudbu iberskou v podání 
významného českého varhaníka Michala Novenka koncertu-
jícího ve většině evropských zemí, v USA, Latinské Americe, 
Izraeli i Jihoafrické republice. 

So 12. 9. mezi 18.00 a 21.00 hod. 

TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU – NAPÍNAVÁ 
STEZKA VEČERNÍM ZÁMKEM PRO DĚTI 
A JEJICH ODVÁŽNÉ RODIČE
Srdečně vás zveme na pohádkovou stezku 

zámkem. Těšit se můžete na setkání s princeznami, rytíři, 
zámeckým služebnictvem, vílami i skřítky. Čekají vás zábavné 
úkoly, večerní prohlídka výstavy LEONARDO a také nejed-
no překvapení. Akce je vhodná pro děti od 2 do 11 let. Přijď-
te kdykoli mezi 18. a 20. hodinou. Zámeckou bránu zavíráme 
ve 21.00 hod., není třeba rezervace. 

Ne 13. 9. 

TRADIČNÍ SVATOLUDMILSKÁ  
POUŤ NA CHVALSKÉ TVRZI
Těšit se můžete na bohatý celo-
denní program. Na Chvalské tvrzi 
nebudou chybět tradiční pouťové 
atrakce, středověké hrátky pro děti 
se střelnicí i dřevěným kolotočem 
na ruční pohon, na kterém se děti svezou zadarmo a také trhy 
s pestrou nabídkou řemesel (košíkář, keramik, šperkaři, výrobci 
přírodní kosmetiky či dřevěných hraček a další). Také se těšte 
na zdravé mlsání domácí výroby, pouťové i svatební koláče, 
zářijový burčák či dolnopočernické pivo! Srdečně zve Chvalský 
zámek, Farnost sv. Ludmily a SHM Klub Praha – Počernice.

•  8.30 hod. - poutní bohoslužba v kostele sv. Ludmily
•    9.00 – 18.00 hod. - výstavy na Chvalském zámku: 

LEONARDO – interaktivní výstava pro děti i dospělé 
Filmový svět Miloše Fikejze – výstava fotografií

•  10.00 – 18.00 hod. - stánky s občerstvením všeho druhu: 
sladké i slané domácí dobroty, klobásy, pouťové frgále i sva-
tební koláčky, pivo, víno i burčák, řemeslné stánky, pouťové 
atrakce a kolotoče. (Kolotoče jsou v provozu již od středy 9. 9.)

•  12.00 – 17.00 hod. - středověké hrátky pro děti: střelnice, 
kolotoč na ruční pohon, kejklíři i flašinet

•  13.00 hod. - pouťová pohádka na zámeckém nádvoří: Kou-
zelná kulička aneb jak Vojta k šikovnosti přišel, jarmareční 
pohádka v podání divadla Vojty Vrtka, vstup zdarma

•  14.00 – 17.00 hod. - program pro děti a rodiče na farní 
zahradě + obří nafukovadla, vstup zdarma

•  19.00 hod. - koncert na zámeckém nádvoří: kapela VLTA-
VA, vstupné v předprodeji 230 Kč, v den koncertu 280 Kč

Ne 13. 9. od 19.00 hod.

KAPELA VLTAVA: 
KONCERT NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
O Svatoludmilské pouti v neděli 13. září od 19.00 hodin se těšte 
na koncert kapely VLTAVA! Jedna z nejoriginálnějších kapel 
na české hudební scéně zahraje i na zámeckém nádvoří. Tohle 
přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou mnohoznač-
ných textů, ale také původním hudebním stylem, který dokonale 
souzní s charismatickým hlasem zpěváka, kytaristy, básníka 
i herce Roberta Nebřenského. 

Vstupné v předprodeji 230 Kč, v den koncertu (13. 9.) 280 Kč. 

Pá 25. 9. až Ne 27. 9. od 9.00 do 18.00 hod.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND NA ZÁMKU ANEB 
PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé detektiv-
ní případy? Dokážete spolupracovat v rodinném týmu a pátrat 
společně na vlastní pěst? Pak jsou detektivní hry pro vás jako 
stvořené. Spolu s novou výstavou LEONARDO vám přinášíme 
nový detektivní příběh.

V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s indiciemi a je jen 
na vás, zda si s nimi poradíte. Stopy totiž vedou nejen výstavou, 
ale celým zámkem včetně míst, kam je běžným návštěvníkům 
vstup zapovězen. Úspěšné luštitele čeká začátek slibné detektiv-
ní kariéry i zasloužená odměna. Akce je vhodná pro školní děti 
do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku.
Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, senior 40 Kč,  
rodinné vstupné 300 Kč.

Nestihnete-li zářijový termín, stejný příběh  
vás bude čekat i 28. 10. až 1. 11. a také 13. 11. až 15. 11.

So 3. 10. od 10.00 do 18.00 hod.

AUTOBUSOVÝ DEN ANEB HISTORICKÝM AUTOBUSEM 
Z LETŇAN AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK
Odložená jarní akce pro všechny milovníky historických auto-
busů se letos přece jenom snad uskuteční! Skvělá podívaná čeká 
na návštěvníky Autobusového dne v Letňanech v sobotu 3. října, 
který pořádá Pražská integrovaná doprava (PID). Můžete se těšit 
například na výstavu současných typů autobusů, prohlídku ko-
ordinačního dispečinku ROPID a také na jízdu historickými au-
tobusy na několika speciálních linkách. Historickým autobusem 
se můžete třetím rokem svézt až před Chvalský zámek a navštívit 
výstavu LEONARDO. Všechny děti, které k nám přijedou his-
torickým autobusem a prokážou se speciální slevenkou, mohou 
v týž den navštívit výstavu zdarma. Těšíme se na vás!

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN A LISTOPAD:
 03. 10. -  Autobusový den aneb z Letňan  

až na Chvalský zámek
 17. 10. -  STRAŠIDELNÁ NOC na Chvalském zámku  

(strašidelná stezka zámkem pro děti)
28. 10. – 01. 11. -  Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND aneb 

pátrej na vlastní pěst!
 08. 11. -  Pohádková neděle s čarodějnicí, komentované 

prohlídky zámku i výstavy 
 08. 11. - Počernická světýlka – společná komunitní akce
13. 11. – 15. 11. -  Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND  

aneb pátrej na vlastní pěst!
 29. 11. -  Adventní trhy na Chvalské tvrzi a rozsvícení 

vánočního stromu



TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Od září pokračují Taneční kurzy pro dospělé.  
Rezervace na čísle 776 274 067 a více informací na: www.artimo.cz

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 12. 9., 26. 9., 10. 10. a 24. 10. od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green s. r. o. Vstupné na místě: 40 Kč, ZTP a děti 
do 15 let v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Po 5. 10. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní zazpíváte či zatančíte? Při-
nášíme vám novou počernickou akci. Zveme vás na sousedské posezení 
s harmonikou! Sál i bar otevřen od 16.30 hod. Dotované vstupné 50 Kč.

VESELÁ STODOLA II.
Ne 18. 10. od 15 hod.
Spolek Chvalská beseda srdečně zve na další odpoledne se skvělou hud-
bou i občerstvením. K tanci a k poslechu bude hrát Pražský lázeňský 
orchestr pod vedením heligonkářky Ludmily Koutské. Součástí progra-
mu bude i módní přehlídka dobového oblečení z 30. let.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pá 30. 10. od 19 do 22 hod.
Přijďte se jednou měsíčně vždy o posledním pátku potkat s přáteli 
a prožít příjemný večer s hudbou a tancem. Sál i nápojový bar s lehkým 
občerstvením se otevírá v 18.30 hod. 

POČERNICKÝ STREET FOOD FEST
So 31. 10. od 10 do 18 hod.
Srdečně zveme na první ročník festivalu dobrého jídla na Chvalské tvrzi. 
Akci pořádá společnost City Event ve spolupráci s Chvalským zámkem 
a MČ Praha 20. Vstup na akci zdarma.

AKCE PRO VEŘEJNOST  
ZÁŘÍ/ŘÍJEN:

STODOLA

 

VÝHERKYNÍ  
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK  

VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC ČERVEN 

SE STALA EMA SUŠILOVÁ  

A ZA MĚSÍC ČERVENEC  

ŽOFIE LIPOLDOVÁ. 

BLAHOPŘEJE  

A ZDRAVÍ VÍLA OHNIVKA 

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: NENÍ 
SKŘÍTEK JAKO SKŘÍTEK
Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou soutěž, 
díky níž nahlédneme do světa skřítků, se kterými se 
potkáváte v pohádkách a dost možná i v běžném životě. 
Namalujte nám svého skřítka! Letošní téma zní: Není 
skřítek jako skřítek. Všechna výtvarná díla budou 
vystavena současně s výstavou Pohádková země Vítěz-
slavy Klimtové, která nás zavede do světa skřítků, víl, 
vodníků i dalších pohádkových bytostí, s nimiž byla 
výtvarnice během svého života zadobře.
 
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům 
mateřských i základních škol a prvních  ročníků víceletých 
gymnázií. Nejzajímavější obrázky či ilustrace budou vybrány 
odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami.
 
Termín odevzdání: nejpozději do 30. prosince 2020 
do 18.00 hodin na recepci Chvalského zámku.

Podrobnější informace na: www.chvalskyzamek.cz 
v sekci Akce nebo u produkční Kláry Tökölyové na: 
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz. Již teď se těšíme 
na všechny výtvarné práce!

Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

ZÁMEK
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INZERCE

Chvalský zámek, Farnost sv. Ludmily a SHM Klub Praha - Počernice
zvou na tradiční akci

8.30  poutní bohoslužba v kostele sv. Ludmily

9.00–18.00  výstava na Chvalském zámku: LEONARDO

10.00–18.00  stánky s občerstvením všeho druhu:  
	 sladké	i	slané	domácí	dobroty,	klobásy,	pouťové	frgále	i	svatební	koláčky,	 
	 pivo,	víno	i	burčák,	řemeslné	stánky,	pouťové	atrakce	a	kolotoče

12.00–17.00  středověké hrátky pro děti: střelnice,	kolotoč	na	ruční	pohon	 
	 i	veselý	flašinetář

13.00 pouťová pohádka na zámeckém nádvoří: Kouzelná	kulička	 
	 aneb	jak	Vojta	k	šikovnosti	přišel,	hraje	Kejklí řské	divadlo	z	Doudleb,	 
	 vstup	zdarma

14.00–17.00  zábavné odpoledne s obřími nafukovadly pro děti  
	 na	farní	zahradě	u	kostela	sv.	Ludmily, 
	 vstup	zdarma

19.00  koncert na zámeckém nádvoří:  
 kapela VLTAVA,	vstupné	v	předprodeji	230	Kč,	 
	 v	den	koncertu	280	Kč

	 	 	 Na	Chvalské	tvrzi	857/4,	 
	 	 	 Praha	9	–	Horní	Počernice 
	 	 	 www.chvalskyzamek.cz	

na Chvalské tvrzi
neděle 13. září 2020

POUTSvatoludmilskáv



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

Do komunální politiky 
vstoupila s ideály, ty však 
záhy ztratila. Nicméně chuť 
zlepšovat prostředí, v kterém 
žijeme, řešit problémy  
a přicházet s novými nápady, 
ta zůstala i nadále. Seznamte 
se s radní Janou Hájkovou. 

JANA HÁJKOVÁ: 
OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ PŘEDMĚTŮ, 
KTERÉ PŮVODNÍ MAJITEL 
ODLOŽIL, JE S OHLEDEM 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VELMI 
DŮLEŽITÉ
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ROZHOVOR

Kdy jste se rozhodla vstoupit do komu-
nální politiky a co bylo impulsem pro 
toto rozhodnutí? 

Kandidovat v komunálních volbách 
jsem se rozhodla na jaře v roce 2018. 
Před tím, minulá volební období, jsem 
sice dostala nabídky kandidovat za různé 
strany a uskupení, ale v té době potřeba 
změnit dění v Horních Počernicích ještě 
nebyla tak velká.

Byl pro Vás velký rozdíl v pohledu 
na komunální politiku zvenčí coby ob-
čan a posléze jako zastupitelka a radní? 
Nerozplynuly se Vaše ideály?

Rozdíl to byl obrovský a ideály o tom, 
že jako zastupitelé táhneme za jeden 
provaz a chceme pro Počernice to nej-
lepší, už nemám. Celou svoji pracovní 
kariéru se pohybuji v prostředí, kde si 
svůj tým mohu vybrat. Stejně tak tomu 
je i v charitativních projektech, na kte-
rých se podílím. V zastupitelstvu to tak 
není. Zastupitele volí občané ve volbách 
a teprve až po čase spolupráce zjistíte, 
jací vlastně jsou. V tom pozitivním, tak 
i v negativním slova smyslu. 

Co Vás na naší městské části nejví-
ce těší a co naopak vidíte jako velký 
problém?

Mám radost, že již neřešíme problé-
my s umísťováním dětí do mateřských 
i základních škol, funguje spolupráce 
s našimi spolky od mládežnických až 
po seniorské, díky nim máme bohatý 
komunitní život během celého roku 
a máme se kde scházet. Otevřením 
Chvalské stodoly jsme získali velkory-
sé prostory s tanečním sálem, máme 
moderní divadlo, knihovnu a komunitní 
centrum, Chvalský zámek, ale náklady 
na provoz a údržbu jsou nezanedbatelnou 
položkou našeho rozpočtu, která se bude 
postupem času ještě navyšovat. Financo-
vání příspěvkových organizací vnímám 
do budoucna jako problém, který je však 
řešitelný. Na rozdíl od dopravy, kterou už 
tak optimisticky nevidím.

Mezi Vaše kompetence patří sdíleně 
MA 21 a zdravá městská část, majetek 
a Hornopočernický zpravodaj. Můžete 
nám prozradit, jaké jsou Vaše priority 
v těchto oblastech? Co se Vám již poda-
řilo a co plánujete do dalšího roku?

V MA 21 se letos bohužel kvůli pande-
mii nemohly konat tradiční Formanské 
slavnosti v azylovém domě, zrušil se Běh 
pro střechu nad hlavou a další akce pořá-
dané ve spolupráci s MA 21.

Povedlo se ale upravit podmínky 
participativního rozpočtu a díky tomu 
se aktivně zapojila veřejnost v mnohem 
větší míře, než v minulých letech. Celý 
červenec jsme tak mohli hlasovat o čty-
řech skvělých nápadech našich občanů.

A mlhoviště, nápad, který nám v loň-
ském roce představila předchozí paní 
starostka Alena Štrobová, byl během 
prázdnin, k radosti všech dětí, konečně 
realizován. Po peripetiích s hledáním 
podzemní vody na hřišti v Ratibořické se 
povedly dokončit instalace mlhovišť ještě 
v Základní škole Stoliňská a ve sportov-
ním areálu Chodovická. 

Dokončila se první etapa parku 
Houslový klíč v Jizbické, investice však 
nezahrnovala žádné lavičky ani odpad-
kové koše. S těmi se počítalo až v druhé 
etapě, která přichází v úvahu nejdříve 
příští rok, pokud budeme mít dostatek 
finančních prostředků. Nedokázala jsem 
si představit léto v parku bez posezení, 
proto jsem ještě na jaře apelovala na své 
kolegy, prošla s nimi rozestavěný park 
a přesvědčila je, abychom tento mobiliář, 
nad rámec plánovaných výdajů, pořídili 
ještě letos. A povedlo se!

V příštím roce už snad konečně zahájí-
me rekonstrukci nového bytového domu 
na Náchodské ulici (bývalý Kuprův dům) 
a tím rozšíříme, alespoň o pár bytů, náš 
bytový fond. V tuto chvíli stále řešíme 
projekt a jeho doplnění stavebnímu 
úřadu.

Momentálně připravujete RE- USE 
centrum, kde bude možno vdechnout 
starým a odloženým věcem nový život. 
Můžete nám o tomto projektu říct více?

Věci, které dnes odevzdáme do sběr-
ného dvora, se stávají odpadem a s ta-
kovým odpadem se musí nakládat podle 
zákona o odpadech. Nelze je přenechat 
k opětovnému použití osobám, které 
nemají potřebná oprávnění. Za porušení 
této povinnosti hrozí pokuta fyzickým 
osobám i městské části. Víme o tom, 
že dřívější praxe na sběrném dvoře byla 
jiná a docházelo k porušování uvedeného 
zákona. Stejně tak si uvědomujeme, že 
opětovné využití předmětů, které původ-
ní majitel odložil a prodloužení životního 
cyklu již vzniklých výrobků, je s ohle-
dem na životní prostředí velmi důležité. 
Možností, jak situaci řešit a neporušovat 
zákon je zřízení RE-USE centra. Občané 

se budou moci zapojit do našeho pilot-
ního projektu tím, že věc na sběrném 
dvoře nezlikvidují, ale věnují do RE-USE 
centra nebo naopak věc z RE-USE centra 
využijí a možná i dobrovolně přispějí 
na Chráněné bydlení na Xaverově. Jak se 
náš záměr podaří realizovat se dozvíme 
pravděpodobně ještě do konce letošního 
roku. 

Zbývá Vám při práci čas i na Vaše 
koníčky?

Na sport a rodinu si čas udělám vždyc-
ky. Neznám lepší způsob, jak si vyčistit 
hlavu, než si jít zaběhat. S nadšením po-
zoruji, jak moc se tento sport za poslední 
roky rozšiřuje. A to je dobře. 

Kam si v Horních Počernicích ráda 
zajdete na procházku? Kde je Vaše oblí-
bené místo?

Jednoznačně to je revitalizovaný 
lesopark V Ladech, který má svoje neza-
měnitelné kouzlo. 

Věřím, že v soutěži Adapterra Awards 
2020 (www.adapterraawards.cz), do které 
se mohou svým hlasem zapojit i občané, 
uspěje. Hlasovat je možné do 30. září.

Lenka Bartáková,  
redaktorkaJANA HÁJKOVÁ: 

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ PŘEDMĚTŮ, 
KTERÉ PŮVODNÍ MAJITEL 
ODLOŽIL, JE S OHLEDEM 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VELMI 
DŮLEŽITÉ
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Září je pro nás rušným 
obdobím – začíná školní 
rok, intenzivně oslovujeme 
nové zájemce o naši služ-
bu před školami, na hři-
štích a dalších veřejných 
prostranstvích, pořádají se 
různé komunitní a spole-
čenské akce. Jednou z nich 
je dnes již tradiční Zdraví-
me Mezilesí – sousedské 
setkání v prostoru hřišť 
u zdravotního střediska 
Lhotská. 

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

Myšlenkou celé události je podpora míst-
ní komunity v aktivním přístupu ke zdra-
vému trávení volného času, péči o vlastní 
zdraví, spolupráci a rozvoji nejen sebe 
sama, ale také vzájemných vztahů. Každý 
rok nabízí spektrum zajímavých a zábav-
ných činností – sporty tradiční i méně 
známé, výtvarné dílny, umělecká vystou-
pení, soutěže, technologické zajímavosti 
aj. Akci dlouhodobě podporuje Městská 
část Praha 20. Vznikla a je postavena 
na principu tzv. „grassroot“ neboli vy-
rostla odspoda – z iniciativy skupiny žáků 
ZŠ Chvaly. Její úspěch je založen na ak-
tivním zapojení lidí, kteří chtějí ukázat 

něco ostatním, pomoct a společně něco 
vytvořit, než jen pasivně konzumovat. Ka-
ždý účastník se může stát organizátorem, 
každý organizátor je zároveň účastníkem. 

Rádi bychom vás pozvali na čtvrtý roč-
ník Zdravíme Mezilesí, který je zároveň 
oslavou osmých narozenin našeho nízko-
prahového klubu a terénního programu. 
Přijďte za námi 23. září 2020 od 14.00 
do 18.00 hodin na hřiště mezi ulicemi 
Libošovická a Mezilesí a do nedalekého 
rodinného a komunitního centra Mumraj, 
které je naším hlavním partnerem a spo-
luorganizátorem. Akce je součástí Týdne 
nízkoprahových klubů – kampaně, kterou 

pořádá Česká asociace streetwork na pod-
poru této formy sociálních služeb. Pokud 
byste se rádi zapojili, napište nám nebo 
zavolejte, kontakty najdete na: neposeda.
org/hopo.

Tak na viděnou v Mezilesí! 

Petr Košek,  
vedoucí NZDM HoPo

Jak jistě všichni víme, v Horních 
Počernicích má divadlo, zejména to 
ochotnické, mnohaletou a silnou tra-
dici. Váže se k němu mnoho zvučných 
jmen, ať už lidí, kteří ho založili, dlou-
há léta vedli a jakýmkoli způsobem 
podporovali. Samozřejmě největší 
věhlas má Dáda Stoklasa. Nicméně 
osob s počernickou kulturou úzce 
spjatých je celá řada. Omlouvám se, 
nebudu dál nikoho přímo jmenovat, 
riziko, že bych někoho nespravedlivě 
opomenula, je veliké.

a ve spolupráci s kamenným divadlem 
a MÚ jich také spoustu organizoval.

Namátkou zmíním každoroční festival 
v Přírodním divadle Dády Stoklasy a Če-
chův divadelní podzim v budově kamen-
ného divadla, často pořádáme i výjezdy.

V souborech se uplatní talenty všeho 
druhu, hrají se představení různých typů. 
Do dětských souborů se každoročně hlásí 
velké množství dětí a většinu z nich diva-
dlo provází celým dětstvím a dospíváním.

Všichni členové se na tvorbě předsta-
vení podílí, čím jen mohou. Ale kdyby 
nebylo podpory Divadla Horní Počernice, 
které nám poskytuje prostory ke zkou-
šení, propagaci a mnoho dalších výhod, 
zřejmě by se nám nevedlo uspořádat 
vše v takové kvalitě a pohodlí. Kdyby 

nebylo spolupráce s Hornopočernickým 
zpravodajem a inzerovaných informací 
o naší tvorbě, možná by na představení 
nechodilo tolik lidí. Kdyby nebylo pomoci 
od místního úřadu, díky němuž dosáh-
neme na dotace, asi by výprava hraných 
kusů byla podstatně chudší a nevýrazná.

Jsme moc vděční za vše, čeho se nám 
dostává, a doufáme, že tato symbióza bude 
pokračovat k všestranné spokojenosti.

Máme tedy do budoucna velké přání. 
Ať ochotnické divadlo v Horních Počer-
nicích stále žije a vzkvétá k radosti nás 
všech.

Za ochotníky: Eva Bartoňová

OCHOTNÍ AMATÉŘI

Místní Divadelní spolek má název PRÁ-
VĚ ZAČÍNÁME a během let se úspěšně 
účastnil mnoha aktivit městské části 

POČERNICKÝ NÍZKOPRAH 
HOPO ZNOVU SLAVÍ A ZDRAVÍ!
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POČERNICKÝ DĚTSKÝ  
SBOR ROKYTKA
Vítáme všechny naše příznivce v nové sezóně, která je pro nás ještě stále 5. jubilejní. 
Jarní období se nám podařilo překlenout pomocí online zpívání na webu Rokytky. 
V červnu jsme se již s většinou dětí mohli osobně setkávat na obnovených sboro-
vých zkouškách, které se konaly v příjemném venkovním prostředí, a kde jsme pilně 
opakovali a nacvičovali repertoár pro naplánované podzimní akce.

První vystoupení nás čeká hned 20. září, a to s celým sborem v rámci 
víkendu pro Horní Počernice Zažít město jinak. Beránci a Rokytka zazpívají 
v 13.30 hodin u kapličky ve Svépravicích a o hodinu později si na pódiu 
u rybníku Eliška můžete poslechnout výběr námořnických písniček z cyklu 
Ahoj, moře v podání dětí z Pramínku. Jste srdečně zváni!

Také doufáme, že se na druhý pokus uskuteční krásná spolupráce Rokyt-
ky na kantátě Carmina Burana s Bohemian Symphony Orchestra Prague 
(BSOP) a Bohemian Prague Choir v Obecním domě. Koncert proběhne 
v pondělí 9. listopadu.  

Tím ale výčet našich akcí zdaleka nekončí. Přípravná oddělení Rokyt-
ky v listopadu zazpívají na benefičním koncertě v Horních Počernicích 
a na předvánočním setkání seniorů v Dolních Počernicích. Samozřejmě 
nebudou chybět ani tradiční vánoční akce, ale o nich se dozvíte v některém 
z dalších příspěvků ve Zpravodaji. 

V září budou také probíhat ukázkové hodiny našich sborů. Pozor! Z orga-
nizačních důvodů došlo k prohození časů zkoušek Beránků a Pramínku. 
Potřebné informace naleznete na letáku níže. Kdo by si chtěl zkusit zazpí-
vat, může přijít. Naučit se zpívat totiž může opravdu každý, stačí jen chtít. 
Všem čtenářům přeji za tým Rokytky pěkný začátek nového školního roku.

Zuzana Celerýnová, sbormistryně přípravných oddělení Rokytky       
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

NAŠI MILÍ ČTENÁŘI,

v knihovně je po prázdninách opět standardní neomezený provoz, doufejme, že nám 
koronavirus ani jiný vir nezabrání v setkávání se jak v knihovně nebo v Kulturně ko-
munitním centru.

Přejeme vám i sobě dobrou mysl, pevné zdraví a silného ducha do příštích dnů.
Začátek školního roku přináší hodně povinností  pro žáky, rodiče, pedagogy. 
Abychom vám alespoň trochu ulehčili, nabízíme novou službu: Balení učebnic a sešitů.
Mnohdy obaly zakoupené v obchodě rozměrem „nesednou“.

Za poplatek 10 Kč vám obalíme požadované do druhého dne. Přicházejte v půjčovní době.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT POKRAČUJE BEZ PŘERUŠENÍ.
I nadále se můžete zapojit do pomoci pro africké děti, konkrétně ve státě Malawi. Díky 
vaší podpoře svým dílem podpoříte boj proti chudobě. Přes dvě stě naplěných školních 
batůžků jste již donesli! Každým dnem je hlavní koordinátor odveze nejdřív do Brna, 
pak  do Hamburku, odkud poplují do Afriky. Zároveň si spolu s dětmi společně může-
me uvědomit, že možnost vzdělávat se není ve světě úplnou samozřejmostí. 

Na setkání s dobrou knihou i při jiných aktivitách s vámi se spolu s kolektivem 
knihovny těší

Za knihovnu: Božena Beňová

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

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

BLEDÝ JEZDEC, AUTOR LAURA  
SPINNEY, NAKLADATELSTVÍ OMEGA
Laura Spinney vypráví příběh opomí-
jené pandemie španělské chřipky, která 
postupovala z Aljašky do Brazílie, z Persie 
do Španělska či z Jižní Afriky do Oděsy. 
Vypráví příběh z pohledu obyčejných 
lidí, kteří v té době žili, popisuje, jak vir 
během cesty mutoval a hlavně zničující 
následky, které měl. Vzhledem ke složi-
tému tématu by se mohlo zdát, že bude 
i samotný čtenářský zážitek obtížný. Opak 
je ale pravdou. Příběh se čte velmi dobře, 
děj plynule ubíhá a nové a nové zajímavé 

poznatky a souvislosti vás nenechají býti 
nepozornými.

VZESTUP RAKETOVÝCH DÍVEK,  
AUTOR NATHALIA HOLT,  
NAKLADATELSTVÍ OMEGA
Kniha Vzestup raketových dívek vyprá-
ví příběh těchto vědkyň, které nejen že 
utvářely dějiny vesmírného programu, 
ale také vyšlapaly cestu pro další ženy, 
které toužily po vědecké kariéře. Kniha 
je výsledkem rešerší a rozhovorů s býva-
lými zaměstnankyněmi JPL. Nabízí tak 
jedinečný pohled na úlohu žen ve vědě 
a vrhá nové světlo jak na naši minulost, 
tak na to, kam budou směřovat naše další 
kroky. 

PŘÍTEL Z DOMOVA, AUTOR VERONIKA 
DOSKOČILOVÁ, NAKLADATELSTVÍ 
LIREGO
Silný příběh s detektivním nádechem 
protkaný i humornými pasážemi, ale pře-

devším úvahami o životě a jeho smyslu. 
Krásné, dojemné, vybízející k zamyšlení. 

POMSTA BÍLÉHO JEDNOROŽCE,  
AUTOR VLASTIMIL VONDRUŠKA,  
NAKLADATELSTVÍ MOBA
Další díl série Hříšní lidé království čes-
kého a zase klasická vondruškovina. De-
tektivní případ vystaven podle osvědčené 
šablony. Setkání s oblíbenými postavami 
nezklame. 

PRVNÍ PADLÍ, AUTOR VOLKER  
KUTSCHER, NAKLADATELSTVÍ MOBA
Poctivý detektivní příběh z Německa 
roku 1933, kdy hnědá nacistická hrozba 
pevně uchopuje vládu a moc nad lidskými 
životy. Kdo je proti nim, je proti všem. 
Jenže Země se točila i před jejím nástu-
pem a vražda bezdomovce, ze kterého se 
vyklubal voják bojující za 1. světové války, 
zaujme některé vyšetřovatele kriminální 
policie v Berlíně. 
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MILÍ PŘÁTELÉ,

po prázdninách vás opět zveme do Kulturně komunitního centra. Naší prio-
ritou je i nadále spolková činnost. V prostorách Kulturně komunitního centra 
se pravidelně scházejí senioři, profesní organizace, občané. Poskytujeme volné 
kapacity k bezplatnému využití prostor, hlavně v dopoledních hodinách, ale 
i odpoledne, a to až do 22.00 hodin. 

V Kulturně komunitním centru budou od září pro veřejnost i nadále otevřeny 
bezplatné poradny: právní, psychologické a logopedické. Pokračuje bezplat-
ná výuka angličtiny s rodilým mluvčím (Jon-Paul Otte z USA), otevřou se 
učebny kurzů studia Bible, angličtiny, hubnutí  a prožitkového malování. 
Plánujeme zajímavé přednášky a semináře osobního rozvoje s využitím metody 
arteterapie.

V neposlední řadě navazujeme na vámi oblíbený cyklus Zážitky z cest, na dis-
kusní Kulatý stůl, na nezapomenutelné osobnosti v Křesle pro hosta. Našimi 
významnými hosty budou např. scenárista, režisér a producent Zdeněk Flídr  
a  dokumentarista a spisovatel Viliam Poltikovič.

Těšíme se na vás! 

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ  
PORADNA vedená Mgr. Danielem Pat-
zeltem, každou středu od 13.00 do 17.00 
hod. Do poradny je třeba se předem 
objednat na telefonu: 778 542 264.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 
vedená JUDr. Ivou Svobodovou, každé 
úterý od 13.00 do 17.00 hod. Do poradny 
je třeba se předem objednat na telefonu: 
725 516 927. 

BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY  
ANGLIČTINY 
s rodilým mluvčím vede Jon-Paul Ott, 
každé úterý od 14.30 do 15.15 hod. 

Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování 
komunikačních dovedností v AJ, od 15.15 
do 16.00 hod. 

Všem žákům pro konzultace – např. 
s úkolem, referátem, esejí, ale i s možností 

KURZ STUDIA BIBLE
Od 3. září 2020 od 19.30 do 21.00 hod.
Každý první a třetí čtvrtek v měsíci.

KURZ PROŽITKOVÉHO MALOVÁNÍ
Od 22. září, od 17.00 do 19.00 hod.
Každé první a třetí úterý v měsíci.  
Kurz o 8 lekcích.
Pro všechny, kdo by rádi rozvinuli svou fantazii 
a užili si radost z tvorby. Vhodné i pro rodiče 
s dětmi od 7 let. 

Kurz vede lektorka Zuzana Zachová.
Předplatné: dospělý 2 080 Kč, dospělý s dítětem 
3 120 Kč, senior, mladistvý, student 1 440 Kč. 
Jednotlivé vstupné: dospělý 300 Kč, dospělý 
s dítětem (7-14 let) 450 Kč, senior, mladistvý, 
student 200 Kč.
V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby: akrylové 
barvy, akvarelové barvy, pastel, papíry, případně 
terapeutická hlína a další.
Rezervace předem na tel.: 605 250 272. 
Více informací na: artmundo.cz/kurzy-v-hor-
nich-pocernicich/, zuzanazachova.cz. 

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST
Od 30. září 2020, každou středu  
od 17.15 do 20.20 hod.
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity 
School / www.infinityschool.cz.
Kurzy jsou semestrální (16 lekcí). 
Předplatné: 2 400 Kč, při zakoupení do 15. září, 
3 000 Kč, při zakoupení po 15. září.

Kurzy vede lektor Mgr. Jan Fršlínek. 
Objednávky předem na tel.: 774 073 366 
a info@infinityschool.cz.

17. září 2020 od 18.00 do 19.00 hod. 
Přednáška: HUBENÉ A TLUSTÉ MYŠLENÍ 
Praktické návody k tomu, co se návštěv-
níci Kurzu hubnutí (začátek kurzu říjen 
2020) naučí. Proč tloustneme, jak zhub-
nout a co s tím udělat.

Vstup volný.
Přednáší: Monika Zajíčková 

24. září 2020 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST I.
Každá krize je pro nás zátěžovým 
obdobím a zároveň výzvou. Abychom 
mohli žít šťastný a spokojený život, 
potřebujeme se otevřít a vnímat všech-
ny pocity. Protože vše, co prožíváme, 
nám může pomoci k opravdové radosti 
a celistvosti.

KURZY

vyzkoušet zda si dokážete chvíli povídat 
v AJ.

Bez objednání. Přijďte, když budete mít 
chuť a čas.

Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, 
který v současnosti působí také na dru-
hých stupních ZŠ v Horních Počernicích 
pro zkvalitnění výuky AJ.

V semináři budou použité techniky 
arteterapie, vizualizace, meditace, hudby 
a pohybu. 

Otevřená skupina, možnost navštívit 
jeden nebo všechny semináře. 

Vstup volný.
Seminář vede lektorka  
Ing. Marie Půrová.

PROGRAM NA ZÁŘÍ

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ 
CENTRUM HORNÍ 
POČERNICE

NÁCHODSKÁ 754, BUDOVA MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY HP

Světlana Lazarová, 
koordinátorka KKC HP



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále se můžete zapisovat do našich kroužků.  
Více informací a přihlášky najdete na našich  
webových stránkách: www.ddm-hp.cz.

VOLNÝ ČAS

NABÍZÍME: 
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH

Stále probíhá zápis do našich kroužků. Naši dosavadní nabídku 
jsme rozšířili o Geocaching, Break dance a Nerf arénu. Nabídku 
všech našich kroužků naleznete na webových stránkách:  
www.ddm-hp.cz, kde se můžete zároveň i přihlásit. 

ZAHÁJENÍ VÝUKY
Pravidelná výuka v kroužcích 

bude zahájena v týdnu od 14. 9. 
2020, pokud u popisu krouž-

ku na našich webových 
stránkách není uvedeno 
jinak. Nabídku našich 
nepravidelných aktivit 
(např. výtvarné a ru-
kodělné dílny, cyklo-
výlety, lyžařské školy, 
exkurze, výlety do pří-

rody, soutěže, apod.) 
najdete v průběhu školního 

roku na našich webových 
a facebookových stránkách. 

Nezapomeňte proto tyto stránky 
pravidelně sledovat, ať vám žádná 

zajímavá aktivita neuteče.

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Těšíme se na vás opět 1. 9. 2020 od 9.00 do 14.00 hod. na trav-
naté ploše před ZŠ Ratibořická – chystáme pro vás např. taneční 
workshop, mystery cache, slackline či ukázku hry na ukulele.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – VÍKEND PRO HORNÍ POČERNICE
Pestrou nabídku aktivit jsme připravili společně s dalšími orga-
nizacemi na sobotu 19. 9. 2020 v DDM a blízkém i vzdálenějším 
okolí.

TURISŤÁKY 
Na společné výlety se můžete těšit 
opět 13. 9. a 4. 10. 2020.

CYKLOVÝLETY 
Tradiční výlety na kolech s Cyklore-
bely se uskuteční 19. 9. a 3. 10. 2020.

VÝTVARNÉ DÍLNY 
Oblíbené dílny zaměřené na práci 
s fimo hmotou a techniku tiffany pod 
vedením Hanky Volfové se budou konat 20. 9. 2020  
v 9.00 – 12.30 a 13.30 – 18.00 hod.

KURZ SEBEOBRANY
pro vás připravujeme ve spolupráci se sourozenci Ptáčkovými 
3. 10. 2020 v tělocvičně Ratibořická.

OHLÉDNUTÍ
V letošním roce jsme rozšířili naši nabídku letních táborů. 
Přikládáme krátkou zprávu z těch, které proběhly ještě před 
uzávěrkou:

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
Děti si vyzkoušely výrobu bloku z knižních desek s kapsami 
na pastelky, aby si mohly nakreslit, co je o prázdninách po-
tkalo. Spolupracovaly na tvorbě papírových totemů i při hrách 
(třeba jako omezení umělci, kdy měl každý jen jednu vlastnost, 
např. kreslit jen žlutou barvou nebo smět kreslit jen postavy). 

DIVADELNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Děti nahlédly za oponu a na čas se proměnily v kreativ-
ní scenáristy, kostyméry, režiséry a mnoho dalších profesí, 
které k divadlu neodmyslitelně patří. Absolvovaly workshopy 
herectví, zpěvu a pohybu, ale i divadelní kvíz, který je v rámci 
bojovky dovedl až k hřebčínu Xaverov, kde je čekala projížďka 
na ponících. Z výletu do CHKO Brdy se všichni vrátili s čistou 
hlavou a fialovými pusami od borůvek. Na závěr jsme nacvičená 
představení uvedli před rodiči a kamarády v areálu Přírodního 
divadla Dády Stoklasy a sklidili obrovský potlesk.

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Na prvním ročníku sportovního příměstského tábora se děti 
seznámily se základy atletiky, naučily se, jak se pohybovat 
po střelnici a zahrály si s pistolemi Nerf. Na beach kurtech si 
zahrály přehazovanou a v písku si procvičily nožky. Na výlet 
jsme jeli na lezeckou stěnu, kde se dětem věnovali odborníci.  

VÝTVARNÝ TÁBOR 
S letošní partou velmi šikovných archeologů jsme se vydali 
do starověkého Egypta. Prostřednictvím her jsme se sezna-
movali s jeho kulturou, navrhovali a malovali vlajky, vyráběli 
mumie a zdobili sarkofágy, vytvořili posvátné nádoby – kanopy, 
vypalovali ozdobně dřevěné kartuše, ale i malovali portré-
ty a krajiny a šili polštářek – kočku. Nezapomněli jsme ani 
na sport a výlety nádhernou jizerskou krajinou, navštívili jsme 
rozhlednu Královka i lanové centrum a vyzkoušeli canyoning. 

SPORTOVNÍ TÁBOR 
Letošní sportovní tábor se konal na stejném místě v Holanech 
u České Lípy, s téměř stejnou partou vedoucích i dětí a s po-
dobným programem - dopolední kola, odpolední sporty, večer-
ní hry a to vše prokládané bazénem v místě. Kvůli koronavirové 
situaci však byla jeho organizace podstatně náročnější. Peloton 
kol, který vyjížděl z našeho ubytovacího areálu, se rozrostl 
na 47 dětí. Spolu se zkušenými instruktory jsme si troufli 
rozdělit kolektiv dětí na půlky a vzít je na kánoe na Ploučnici 
ze Stráže pod Ralskem průrvou do Mimoně. Podařilo se i vy-
zkoušet si wakeboarding ve Wake sport parku u České Lípy. 
Přivezli jsme děti unavené, ale plné zážitků, a rozhodně z nich 
bylo cítit, že společně prožily krásné chvíle, na které se těší zase 
příští rok.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020
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* 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.

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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,

během prázdnin jsme pro vás vymysleli  
a připravili spoustu novinek. Pirátskou 
bojovku, nové kroužky nebo nově vybavili 
herny. V září poprvé koordinujeme slavnosti 
Zažít město jinak (19.–20.9.). Moc se těšíme, 
že si tuto velkou akci budeme moci společně  
s vámi a dalšími počernickými spolky užít.
Přejeme úspěšný a pohodový vstup do dalšího 
školního roku.

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

PŘIPRAVUJEME

slavíme 
20 let

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete 
nerušeně pracovat, zatímco se vám profe-
sionální chůvy postarají o vaše děti.
1.–4. 9. prázdninový provoz od 8.30 do 12.30,
od 7. 9. normální provoz od 8.00 do 12.30 
+ út a čt od 15.00 do 18.00.
Cena: 63–100 Kč/hod. včetně hlídání

COWORKING*

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
A  UKÁZKOVÉ HODINY

Pohádkové putování 
Xaverovským hájem 
pro opravdové dobrodruhy  
s devíti zastaveními s úkoly,  
hrami a pohádkovými postavami
• dobrodružství pro celou rodinu
• skákací hrad
• malování na obličej
• šifrovací hra nejen pro dospělé
• razítko do pasu Počernického 

jezdce
• dobrovolné doporučené  

startovné 50 Kč/dítě

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

POHYBOVÉ KURZY: 
• LÉTAJÍCÍ JÓGA pro děti I. st. ZŠ
• LÉTAJÍCÍ JÓGA pro dospělé  

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

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

dospělé
• ZPÍVÁNÍ PRO RADOST od 

10–100 let
• ZUZANA BARTOŠOVÁ hudební 

kurzy pro děti od 4 m.
JAZYKOVÉ KURZY: 
• AJ KONVERZACE pro dospělé  

(s hlídáním dětí)
NOVINKY:
• PARKOUR pro děti 7–11 let
• JEMNÁ JÓGA pro ženy
• BACHATA pro dospělé
• ANGLIČTINA s prvky Montessori 

pro děti 1–3 r.
• NĚMČINA pro děti II. st. ZŠ
ŠKOLIČKA:
• ŠKOLIČKA pro děti od 2 let
• ŠKOLIČKA září na zkoušku 

SEMINÁŘE A KURZY*

TRÉNINK PAMĚTI (NEJEN) PRO 
SENIORY* – kurz je zdarma   
10. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10. a 8. 10.  
od 15.00 do 16.30   
Objevte skryté rezervy mozku a rozvíjejte 
fantazii a tvůrčí myšlení. 
Lektorka: Danuše Štaflová 
Cena: zdarma

JAK MLUVIT S DĚTMI O SMRTI*  
17. 9. od 19.00 do 21.00   
Na semináři vám své zkušenosti s prací  
v rodinách „kde někdo umřel” předá Pavel 
Duba - psychosociální pracovník domácího 
hospice Cesta domů 
Lektor: Mgr. Pavel Duba 
Cena: 100 Kč

PRO CELOU RODINU

OTISKY DO KERAMICKÉ HLÍNY  
22. 9. od 18.00 do 19.30
Přijďte si otisknout ruce a nožičky vašich 
dětí do keramické hlíny. Budete mít 
krásnou památku nebo nečekaný dárek.
Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč (3–4 výrobky, cca 15 cm)

• DRAČKY (rukodělné dílny pro 
dospělé), 1. 10. – Makramé 

• JAK SI SPOČÍTAT SVÉ PODNIKÁNÍ*,  
2. 10.

• PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO  
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ,  
9.–10. 10.

• JAK SI LEVNĚ A SNADNO 
POSTAVIT SVŮJ WEB*, 16. 10.

MUMRAJ 
V LESE  
akce je součástí slavností 
Zažít město jinak

20. 9.
start 14.00–16.00

u rybníku Eliška  
a v blízkém lese 
Horní Počernice

1.–3. 9. od 8.00 do 12.00 a od 15.00 
do 18.00, 4. 9. od 8.00 do 12.00    
Přijďte si pohrát, vybrat si kroužky nebo 
kurzy, které si můžete rovnou vyzkoušet. 
Všechny ochutnávky jsou zdarma a co víc? 
Budeme slavnostně otevírat naši hernu  
a k tomu vám uvaříme lahodnou kávu.
Úterý 1. 9. dopoledne 
9.00–12.00 Volná herna s opičí dráhou
Úterý 1. 9. odpoledne 
15.30-16.00 Pohádkový skřítek (divadýlko)
16.00-16.45 Keramika pro děti
Středa 2. 9. dopoledne 
8.30–8.50 Slavnostní znovuotevření herny 
9.00–12.00 Kavárna s kávou zdarma 
9.00–9.45 Angličtina s prvky Montessori 
pro děti 1–3 roky 
10.00–11.00 Tvoření se Školičkou
Středa 2. 9. odpoledne
16.00–16.30 Létající jóga pro děti I. st. ZŠ
16.30–17.00 Létající jóga pro děti I. st. ZŠ 
Čtvrtek 3. 9. dopoledne  
9.00–9.45 létající jóga pro dospělé  
(s hlídáním dětí) 
10.00–11.00 Herna s programem
11.00–12.00 Kavárna s kávou zdarma
Čtvrtek 3. 9. odpoledne  
16.00–17.00 Němčina pro děti II. st. ZŠ
16.00–16.45 Beránci pěvecký sbor pro děti 
3–6 let
17.00–18.00 Pramínek pěvecký sbor pro 
děti 5–11 let 
Pátek 4. 9. dopoledne 
9.00–12.00 Volná herna s opičí dráhou
Hrajeme si spolu: Po celý čas 
si můžete postavit dům z obří 
stavebnice, a to díky Metrostavu.
UKÁZKOVÉ LEKCE v dalším týdnu
8. 9. 20.00–21.30 Bachata pro dospělé
9. 9. 15.00–16.00 Parkour pro děti 7–11 let
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INZERCE

AKREDITACE 
MŠMT 

 

            SOFIA AKTIVITY 
       odpolední kroužky pro děti a dospělé od září 2020 
PRO ŽÁKY 1. A 2. STUPNĚ ZŠ PRO DOSPĚLÉ 

✓ SPORT (Nerf liga  fotbal  florbal 
 stolní tenis  deskové hry  pohybové hry 
 míčové hry) 
✓ TVOŘENÍ (šperkařství a jiné) 
✓ HUDBA (klavír  muzikohrátky pro 
nejmenší) 
✓ JAZYKY (angličtina  španělština) 
✓ PŘÍPRAVKY (příprava na gymnázia 
 příprava na Cermat zkoušky z Čj a Mat) 
✓ TVŮRČÍ PSANÍ 

✓ SPORT (kruhový 
trénink  tabata  aerobik 
 jóga) 
✓ JAZYKY (angličtina 
 španělština) 

ČESKO – ANGLICKÁ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

SOFIA SCHOOL  
 

✓ přijímáme žáky do 1. třídy od září 2020 (i když jste zapsaní 
v jiné ZŠ, můžete kdykoliv přestoupit k nám) 

✓ kvalita vzdělávání, bilingvní výuka, laskavý a profesionální 
přístup, respektování a rozvíjení 

osobnosti dítěte 

ČESKO – ANGLICKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SOFIA SCHOOL 

✓ poslední volná místa 
✓ bilingvní výuka, předškolní příprava  

 

Jirny, Navrátilova 69 www.sofiaschool.cz  775 031 603 



Horní Počernice se rozhodly tento obrá-
zek změnit. Pilotní projekt, který startuje 
7. září před ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodo-
vická, je v Praze prvním provedením tzv. 
školní ulice. Pokud se opatření osvědčí, 
bude dobrým příkladem dalším školám 
nejen v hlavním městě, ale i v celé České 
republice. Nutno dodat, že úplně první 
českou vlaštovkou jsou středočeské Říča-
ny, kde je školní ulice na žádost místních 
obyvatel realizována od června 2020, a to 
s velkým úspěchem.

O ČEM VLASTNĚ ŠKOLNÍ ULICE JE? 
Je to úprava dopravního provozu, kdy 
po krátkých 30 minut před začátkem 
školního vyučování do ulice před školou 
nesmí vjíždět žádná motorová vozidla. 
Ulice tak zůstane klidná a bezpečná pro 
všechny, kdo dorazí do školy po svých, 
na kole, koloběžce či jinak vlastní silou. 
Zákaz vjezdu bude proveden dopravní-
mi značkami a také fyzickou zábranou 
z dopravních kuželů – kužely mohou být 
nakrátko odsunuty tak, aby mohli ze 
školní ulice kdykoliv vyjet její stálí obyva-
telé a ke škole se dostala vozidla přepravu-

jící držitele karty ZTP. V týdnu od 7. září 
budou u míst uzávěry připraveni poučení 
rodiče a děti s informacemi o projektu 
a malým dárkem pro všechny zájemce 
o tento novátorský počin.

Důležitou součástí celé věci je plán do-
poručených tras do školy, který je k dis-
pozici na: www.pocernice.cz. Mapuje vše, 
co je v okolí zapojených škol důležité pro 
dojíždějící městskou hromadnou dopra-
vou, na kole či pěšky. Bezpečné cesty po-
mohou rodičům i dětem naučit se dorazit 
do školy i ze školy bezpečně a – pokud 
možno - bez nutnosti využít automobil. 
Pokud se dojížďce autem nelze vyhnout, 
jsou zde popsány možnosti parkování.

Školní ulice mohou být efektivním 
nástrojem, jak měnit nejen prostor před 
školou, ale i nás samotné k lepšímu – být 
ve větším bezpečí, stát se zdravější a sil-
nější pro život.  

ŠKOLNÍ ULICE V HORNÍCH  
POČERNICÍCH PŘEHLEDNĚ:
Pro koho: pro školní děti a jejich rodiče, 
pro místní obyvatele.
Kdy: 7. 9. – 25. 9. 2020

Omezení: zákaz vjezdu motorových 
vozidel ve školní dny 7.30–8.00 hod., 
výjezd rezidentů není omezen.

Kde: vjezd do ulice Chodovická na křižovat-
ce Chodovická / Pavlišovská, vjezd do ulice 
Stoliňská na křižovatce Náchodská / Stoliň-
ská, vjezd do ulice Řešetovská na křižovatce 
Šplechnerova / Řešetovská, vjezd do ulice 
Vršovka na křižovatce Vršovka / Vrchovinská.

Jak: dopravním značením a fyzickou 
zábranou ve vozovce.

Doporučené možnosti parkování, pokud 
se dojížďce automobilem nelze vyhnout: 
areál Chvalské tvrze, parkoviště u parku 
Probuzení – zastávka autobusu Chvaly 
směr ČM, parkoviště v ulici Jizbická.

Vaše podněty a dotazy: schránky umís-
těné u vchodu do školy, Facebook MČ 
Praha 20, kontaktní osoba:  
Veronika Jáně, ÚMČ Praha 20,  
veronika_jane@pocernice.cz,  
tel.: 271 071 797.

Karolína Klímová,
Zdravá městská část

Dopravní situace před hornopočernickými školami bývá po ránu neveselá. 
Automobily přivážející děti marně hledají místo k parkování, posléze to 
vzdávají a svůj cenný náklad vykládají uprostřed vozovky. Pokud nemají 
možnost odjet přímo, couvají a otáčejí se, přičemž nechtíc ohrožují ty 
školáky, kteří se rozhodli dojít do školy pěšky či dojet na kole. Vzduch 
těžkne kouřem z výfuků, atmosféra houstne nervozitou.
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PRVNÍ PŘÍJEMNÉ  
ŠKOLNÍ ULICE  

V HORNÍCH  
POČERNICÍCH
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PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET
Od 22. 6. do 31. 7. 2020 jste mohli vybírat ze 4 
přihlášených projektů, kdy radnice vyčlenila 
600 000 Kč v rámci participativního rozpočtu. 
Hlasovat jste mohli pro poutavější fasádu knihovny, 
zábavné počernické chodníky pro děti, sousedské 
posezení – pergolu na sídlišti Mezilesí nebo 
počernický street art.

Děkujeme všem, kteří jste hlasovali a také vám, kteří jste přihlá-
sili své nápady a třeba tak inspirovali další pro příští rok v nějaké 
zajímavé myšlence jak zatraktivnit naši městskou část. 

Pořadí:
1.  místo: Žít. Bydlet. Číst. Sdílet., 1 157 hlasů
2.  místo: Veselé počernické chodníky, 1 059 hlasů
3.  místo: Venkovní galerie v Horních Počernicích, 260 hlasů

Výhercem se stal projekt Žít. Bydlet. Číst. Sdílet., zvelebení fasády 
naší Knihovny. Vítězce projektu paní Monice Hruškové blaho-
přejeme k vítězství. Projekt Knihovna nabízel dva grafické návrhy, 
o kterých se dále hlasovalo, a zvolili jste barevnější verzi.
V tuto chvíli probíhají přípravy na realizaci.

Veronika Jáně, Zdravá městská část

SOUČASNOST

VÍTĚZNÝ NÁVRH

NOVÉ HŘIŠTĚ  
V LUKÁCH
NA ZAČÁTKU SRPNA JSME OTEVŘELI NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ 
HŘIŠTĚ. VZHLEDEM K POVAZE PŘÍRODNÍHO HŘIŠTĚ, COŽ 
VYMEZUJE PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN, JE POVRCH MLATOVÝ 
A LAJNY PLASTOVÉ JAKO NA TENISOVÝCH KURTECH. 
ZÁKLADNÍ LAJNOVÁNÍ JE VYMEZENO NA KOPANOU, VO-
LEJBAL A BASKETBAL. OTEVŘENO BUDE VŽDY V OBDOBÍ 
BŘEZEN AŽ LISTOPAD.

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP
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NOVĚ OTEVŘENO
ROZVOZ V HORNÍCH  
POČERNICÍCH ZDARMA

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9

281 865 665
info@ocnioptikahp.cz

Horní Počernice
U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9

284 818 267
vysocany@oohp.cz

Vysočany

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Dovoz 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

Imunoglukan
P4H 60 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.

597 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.

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

*Akce platí do 30. 9. 2020 na všech našich pobočkách.

až
%

na sluneční brýle
slevaaž
%

na sluneční brýle
sleva

LETNÍ 
VÝPRODEJ

LETNÍ 
VÝPRODEJ

LETNÍ 
VÝPRODEJ

INZERCE



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2020

ŠKOLY

ZŠ STOLÍŇSKÁ

Vedle každoročního hloubkového úklidu se nám podařilo 
kompletně vymalovat budovu prvního stupně, aby vše bylo čisté 
a voňavé. Novou podobu dostal i náš velký prosklený portál 
na budově prvního stupně, jelikož ten původní byl nevhodně 
technicky řešen a s tím bylo spojeno i jeho poškození způsobené 
vlivem počasí. Nyní je vše zhotoveno z hliníku, čímž se zvýšila 
pevnost, estetika i funkčnost. V budově druhého stupně byla 
předělána dodávka teplé vody, nejen z důvodu vyššího komfortu 
pro žáky, ale i z prevence výskytu možné bakterie legionella. 
Naše klimatizační jednotky prošly každoročním servisem, není 
třeba se obávat vysokých teplot. Na školním pozemku prošlo 
kontrolou naše dopravní hřiště, nově se zde instalovalo mlhovi-
ště, což jistě žáci i návštěvníci v parných dnech ocení.  

Jelikož bylo ve druhém pololetí uplynulého školního roku 
trošku více času na přemýšlení a výzdobu školy, došli jsme k zá-
věru, že je třeba naší historické školní budově hned ve vstupu 
do budovy dodat kouzlo uplynulých časů. A tak ze zdí zmizely 
výukové plakáty a vše se nově vymalovalo, aby paní Krajňáková 
mohla pokračovat ve výzdobě školy. Postupně na všech šesti 
plochách vzniklo šest krásných obrazů; velký státní znak pro 
připomenutí, kým jsme a kam patříme. Na dalším portálu je 
znázorněna lípa, náš národní strom. Jako připomenutí historie 
naší školy jsou namalovány dvě podoby školní budovy z kronik 
– původní domeček z roku 1787 a jednopatrová školní budova 
z roku 1901 a vstupní portál naší školy. Další obraz je obraz 
Chvalského kostela, i on je pevně svázán s naší školou. Jeho 
zpodobnění pochází z obrazu z roku 1923, které vytvořil řídící 
učitel Bedřich Srb.  Samostatný je prostor s podobiznou Jana 
Amose Komenského, na jehož metodách výuky dodnes stojí 

naše vzdělávání a pedagogické zásady, kterými se všichni řídíme. 
Pevně věříme, že se vám všem bude nová výzdoba líbit. Chce-
me během podzimu naše školní budovy zpřístupnit veřejnosti, 
aby se potěšila tím, co ve škole máme. Ostatně nebude to jen 
prohlídka, bude to taková malá slavnost u příležitosti otevření 
našeho malého školního muzea, kde jsou pomůcky pro výu-
ku z dob dávno a dávno minulých. Některé z nich jste měli již 
příležitost spatřit v seriálu ČT „Špačkovi v síti času“, který se 
u nás natáčel.

Tak vám všem krásný školní rok 2020/2021.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

PRÁZDNINOVÉ  
NOVINKY NA STOLIŇSKÉ
Letošní odchod na prázdniny byl poněkud netradiční vlivem událostí spojených s uzavřením škol. Nakonec 
se nám podařilo i uskutečnit rozloučení s devátými ročníky, třebaže to dlouho vypadalo, že se ani nebude-
me moci hromadně sejít. Každopádně prázdniny jsou vždy prostorem k opravám, úpravám a vylepšením 
toho, co vylepšit za tak krátké období lze. Musíme se snažit, jelikož v září přivítáme opět dvě třídy prvňáčků, 
k tomu jednu třídu přípravného ročníku a samozřejmě i dalších 16 tříd našich žáků.
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

ODMATUROVÁNO!
Druhé pololetí minulého školního roku se svým průběhem 
naprosto lišilo od všech předchozích, jeho závěr byl však 
téměř tradiční, především ale hektický. Ústní maturity se 
posunuly až do druhé části června a navíc jsme je museli 
zvládnout za zpřísněných hygienických opatření. Všech osm 
tříd čtvrtého ročníku i zkoušející se s nesnadným úkolem 
vyrovnali skvěle a my jsme tak mohli úspěšným maturantům 
během slavnostního ceremoniálu předat maturitní vysvěd-
čení. Tentokrát sice bez přítomnosti rodičů a přátel, zato 
ale v intimnější atmosféře než obvykle, což nakonec všichni 
zúčastnění hodnotili velmi kladně. Přejeme našim absolven-
tům v dalším životě hodně úspěchů a štěstí.

PRÁZDNINY NEJSOU ČASEM KLIDU
Představa prázdné školy během července a srpna je naprosto 
mylná. Tou dobou sice ve škole nejsou žáci a učitelé, o to více 
práce má provozně technické oddělení. Každé léto se ve škole 
totiž provádějí drobné i větší opravy, případně změny v in-
teriéru i exteriéru. Letos došlo kromě tradičního malování 
také na opravu skleněné pyramidy, která zastřešuje atrium, 
na výměnu nefunkčních žaluzií, ale byly zahájeny i práce 
na projektu bezbariérového domova mládeže a školní jídelny. 
Po jeho dokončení tak bude fyzicky hendikepovaným žákům 
přístupný celý komplex školy, nejen budovy s učebnami, jak 
je tomu doposud.

VYJELI JSME DO PŘEROVA
Dobré klima školy do značné míry závisí na kvalitě a soudržnosti 
pedagogického sboru, proto vedení organizuje a podporuje všechny 
aktivity, které k tomu přispívají. Neformálně jsme se tak po dlouhé 
karanténě setkali na odpoledním posezení Na Růžku v Přerově nad 
Labem. Cesta tam i zpět byla pro mnohé dobrodružná. Zaměstnan-
ci se totiž rozdělili do několika skupin, které zvolily různé způsoby 
přesunu. Někteří jeli na kolech, jiní absolvovali část cesty vlakem 
a zbytek pěšky, další zvolili cestu hromadnou dopravou a ostatní 
přijeli auty. Čas, který jsme společně strávili, rychle plynul a celé 
odpoledne vládla pohoda i díky vydařenému počasí.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY 
PRO SENIORY HL. M. PRAHY
Základní umělecká škola Praha 9, Ratibořická 30 pokračuje ve výuce 
seniorů v rámci Akademie umění a kultury opět od září 2020 – týká 
se všech seniorů, kteří již studují a měli toto studium ukončit v červnu 
2020. Během září 2020 bude obnoveno studium za účelem jeho řádné-
ho ukončení. Jednotliví lektoři budou své studenty kontaktovat.

Do konce září 2020 se mohou při-
hlásit noví zájemci o tříleté studium 
v Akademii. Stále jsou ještě volná 
místa. Ke vzdělávání se mohou přihlásit 
seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas 
se aktivně věnovat umělecké činnosti 
na neprofesionální úrovni. Na Akade-
mii se nekonají žádné přijímací zkoušky 
a jediným kritériem přijetí je zájem 
o uměleckou činnost pod vedením kva-
lifikovaných učitelů ZUŠ.

Vzdělávání probíhá formou přizpůso-
bených individuálních nebo skupino-
vých výuk.

V průběhu vzdělávání nejsou studenti 
hodnoceni a semestry nekončí žádnou 
zkouškou (posluchači nestudují podle zá-
kona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
Délka studia je koncipována na tři roky. 

Během těchto tří let je studium uzavře-
no. Další studenty je možné přijímat až 
po uplynutí těchto tří let. Každý student 
může toto tříleté studium absolvovat 
pouze jedenkrát. Vzdělávání se obvykle 
realizuje jednou za čtrnáct dní (účast 
ve výuce se zaznamenává do indexu). 
Účastník studia, který po třech letech 
splní stanovené podmínky, se stane absol-
ventem Akademie a je mu vydán certifikát 
na slavnostní promoci.

Více informaci na webových stránkách: 
www.zus-hp.cz.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ, 
Praha 9, Ratibořická 30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Jako první se uskutečnily 14. června velké lezecké HUDY 
závody v Brně.  Lezecká stěna Hudy pořádala již několikátý 
ročník závodů pro děti do 14 let v olympijském trojboji, 
tedy v lezení na rychlost, boulderingu a obtížnosti na laně. 
Závodů se ve třech kategoriích U10, U12 a U14 zúčastni-
lo přes 100 závodníků a závodnic. Děti si vydatně zalezly, 
závod probíhal od ranních do večerních hodin. 

V kategorii dívek U10 se na prvním místě umístila Elen 
Strculová z Horních Počernic, když se jí podařilo zvítě-
zit ve všech třech disciplínách. Ihned následující víkend 
se uskutečnily velké závody v boulderingu v liberecké 
aréně MAKAK. Závodníci měli k dispozici 50 závodních 
cest a 3hodinový limit na jejich zdolání co nejvíce z nich. 
Opět se dařilo i Elen, tentokrát v kategorii do 11 let, která 
skončila na úžasném druhém místě, kdy ji na vítězku chyběl 
jeden boulder.

Těsně před letními prázdninami ještě uspořádal open zá-
vod pardubický oddíl v boulderingu, kde se opět v kategorii 
do 10 let s převahou nejvíce dařilo Elen. S chutí se potom 
účastnila i závodu ve starších kategoriích, kde získala cenné 
zkušenosti. Blahopřejeme všem lezcům a lezkyním a přeje-
me všem sportovcům hodně zdaru a sil do nové sezóny.

Lenka Bartáková,  
redaktorka

SPORT

I přes omezení způsobená korona-
virem se lezci a lezkyně nenechali 
odradit a jakmile to počasí na jaře 
umožnilo, začali pilně trénovat ve ska-
lách a následně i na znovu otevřených 
lezeckých stěnách. Počátkem léta 
se uskutečnila série několika závodů 
po celé naší republice, kde mohli začít 
prověřovat svoje síly, nasbírat další 
lezecké zkušenosti a zažít spoustu 
zajímavých sportovních zážitků.

ELEN OPĚT ZDOLÁVALA  
STUPNĚ VÍTĚZŮ
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KARATE PRO DĚTI
Děti z našeho klubu KAMIWAZA KARATE mají již 
po jarním náročném období pro všechny, letní prázd-
niny za sebou a s nedočkavostí se těší na novou sezó-
nu. Jako každý rok, tak i letošní sezóna bude velmi na-
bitá, plná soutěží, akcí a skvělých tréninků. Ale nejen 
tréninky v době školního roku jsou parádní. I o prázd-
ninách jedeme na plný plyn.

A co naše děti z klubu o prázdninách 
zažily? Nejprve to bylo týdenní letní 
soustředění v Krkonoších, které je 
velmi oblíbené a každým rokem si děti 
odsud odváží parádní zážitky. 

Ke konci prázdnin proběhl příměst-
ský tábor, který se každým rokem 
setkává s větším a větším zájmem o něj, 
což nás velmi těší. Děti si zde připo-
mněly základy karate a jsou připraveny 
vstoupit do nové sezóny 2020/2021.

Nesmíme zapomenout ani na naše 
závodní skupiny, které letos opět ab-
solvovaly speciální letní kempy, kde se 

pečlivě připravovaly na soutěže, které 
proběhnou v letošním roce. A jako kaž-
dý rok, tak i letos v prosinci se můžeme 
těšit na Mistrovství ČR 2020.

Jak děti, tak i všichni trenéři se již 
těší na tréninky v novém školním roce, 
které tradičně probíhají v ZŠ Ratibo-
řická. Kurzy jsou rozděleny do několika 
věkových kategorií, ze kterých si vybere 
úplně každý. Velice oblíbené jsou kurzy 
pro mladší děti. Zde se děti učí zábav-
nou formou bojové umění karate, všeo-
becnou pohybovou průpravu a zlepšují 
si fyzickou kondici a koordinaci těla, 

a to již od 5 let věku. Otevřené jsou 
také populární kurzy pro dospělé.

Velkou novinkou bude v letošním 
roce pro naše členy podzimní sou-
středění, které proběhne na konci září 
a poprvé bude náš klub pořádat v listo-
padu MČR Karate pro mládež. 

Karate rozvíjí děti, utváří je, pomáhá 
jim s lepší koordinací těla. Náš spor-
tovní klub během roku navíc pořádá, 
kromě samotných tréninků, různé 
doprovodné akce republikového vý-
znamu. Díky tomu, že klub je součástí 
olympijského hnutí, patří k největším 
organizacím svého druhu v ČR a čle-
nové klubu jsou součástí reprezentace 
ČR, mají členové možnost i dlouhodo-
bého rozvoje. Přijďte si i vy vyzkoušet 
zcela nezávazně a zdarma lekce karate. 
Program na novou sezónu 2020/2021 je 
nabitý, tak se přidejte k nám, budeme 
se na vás těšit.

Více informací naleznete na:  
www.KARATE1.cz. 

Za SK KAMIWAZA KARATE: 
Denisa Šťásková

PILATES, JÓGA, KOSMETIKA, MASÁŽE, TERAPIE – VŠE V ROVNOVÁZE

NOVINKY
V ROZVRHU

ROZVRH
LEKCÍ

www.mpilates.cz | Zdoňovská 2992 Horní Počernice | zastávka autobusu Svépravice (linky č. 221, 222, 224)

pondělí
8:00 Pilates REHAB
9:00 Joga pro zdravá záda
16:00 Pilates pro těhotné 
17:00 KURZ Funkční trénink 
18:00 Pilates REHAB
19:00 Pilates REHAB
20:00 Kruhový trénink /tabata

úterý 
8:00 Ranní protažení
9:00 Pilates REHAB
17:00  Jóga pro zdravá záda

18:00 Hatha Flow jóga
19:00 Zdravá záda - muži
20:00 Kondiční trénink

středa
 8:00 Pilates REHAB
16:00 KURZ  Teen jóga pro slečny
18:00 KURZ Pilates s rehabilitačními pomůckami

 19:00 KURZ  Pilates a Core trénink

čtvrtek
 7:30 Ranní jóga
9:00 Kruhový trénink / tabata

17:00 KURZ kondiční a kompenzační 
trénink - kluci
18:00 SM systém
19:00 Bodystyling
20:00 Jemná jóga

pátek
8:00 Pilates REHAB
9:00 KURZ Pilates s rehab.pomůckami

neděle
18:00 KURZ Pilates od začátku
19:00 KURZ Vitální jógaKURZ
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SPOLEK SC XAVEROV 
PŘIPRAVUJE VÝSTAVU 
KE 100 LETŮM 
FOTBALU V HORNÍCH 
POČERNICÍCH

FOTBALU
100 let

PROSÍME VŠECHNY PAMĚTNÍKY A FANOUŠKY 
O ZAPŮJČENÍ JAKÝCHKOLIV VĚCÍ, KTERÉ 
S POČERNICKÝM FOTBALEM SOUVISÍ. FOTKY, 
POHÁRY, DRESY, TISKOVINY A DALŠÍ.

KONTAKTNÍ OSOBA: PAN MALINA. 
E-MAIL: SVATAMALINA@SEZNAM.CZ.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

 KLÁNOVICKÝ TRH SE STĚHUJE!

OD 5. 9. 2020
KAŽDOU SOBOTU

8 -12 HODIN

ŠESTAJOVICE 
ULICE TYRŠOVA

TRH
V ALEJI

VAŠI FARMÁŘI NA NOVÉM MÍSTĚ, 
STÁLE S VÁMI.

OBEC ŠESTAJOVICE

OD 9 HODIN 
ZAHRAJE KAPELA

PŘESKOPEC
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XAVEROV VSTUPUJE 
DO NOVÉ SEZÓNY

MLADÉ BĚCHOVICE  
V DOBĚ KOVIDOVÉ

Gentlemani budou nadále vířit vody v první lize svojí věkové 
kategorie. Pomyslná xaverovská mládežnická pyramida dosáhne 
svého vrcholu. Do mistrovských soutěží bude přihlášen i starší 
dorost (I. třída) a je tak posledním týmem, který v klubu chy-
běl. Mladší dorost vstupuje s jedním týmem (I. třída), starší 
žáci budou figurovat ve dvou soutěžích (I. a II. třída), mladší 
žáci opět ve třech soutěžích (Přebor, I. a II. třída), přípravkové 
soutěže budou hrát opět nejvyšší možnou soutěž ve své věkové 
kategorii, kde se budou utkávat s ligovými týmy (Slavia, Spar-
ta, Bohemians, Dukla atd.). Před novou sezónou se účastníme 
tradičního soustředění v Horním Bradle (ročník 2011 – 2006), 
mladší dorost se přesunul do Milevska a starší dorost využil 
domácí podmínky na Xaverově. 
Naši nejmenší šikulové budou opět součástí xaverovské rodi-
ny, tentokrát ročník 2014 a mladší, nábor proběhne 10. září 
od 17.00 hodin na Xaverově na umělé trávě. 

Letošní rok měl být oslavou 100 let vzniku našeho klubu. 
Naše plánovaná oslava však vzhledem ke koranovirové situaci 
byla a je nejasná, proto jsme se rozhodli ji přesunout na příští 
rok, kdy doufejme, bude současná situace za námi a budeme 
se moci v klidu sejít a oslavu si náležitě užít. V říjnu alespoň 
uspořádáme výstavu na Chvalském zámku, na níž bychom rádi 
prezentovali nejen historii, ale i současnost našeho klubu. Jste 
na ni srdečně zváni.

Držte nám palce.
David Lukeš,  

šéftrenér mládeže

Již za několik dní, přesně 19. září, se uskuteční závod pro 
děti a mládež od jednoho roku do 18 let - Mladé Běchovice. 
Letošní půlkulatý 55. ročník je poznamenán velkým napě-
tím. Nikdo neví, jak se hygienici rozhodnou a v jakém režimu 
v uvedenou sobotu se budou moci sportovní soutěže pořádat. 
Abychom předešli možným omezením, rozhodli jsme se pro 
tento ročník k několika opatřením:

Klub vstupuje do nové sezóny 
s řadou novinek. A tým bude 
opět hrát 1. A třídu a kádr 
bude omlazený, výraznou 
příležitost budou dostávat 
i vlastní odchovanci. 

• příchod do areálu bude pouze cestou kolem rybníčku
•  vyzvedávání čísel bude probíhat postupně na malém 

fotbalovém hřišti
•  závodníci nebudou čekat na losování – firma IPEX věno-

vala ceny nejstarším kategoriím
•  závodníci budou odcházet z areálu „hlavním“ vchodem 

ihned po vyhodnocení kategorie
•  dětská atletika bude mimo areál na louce pod DPS - 

přihlásit se je třeba nejpozději v pátek 18. září do 16.00 
hodin!!! na: www.mladebechovice.cz

•  závod je časově rozvolněn, aby se jednotlivé kategorie 
nepotkávaly.

ROZPIS ZÁVODU:

Rok  
narození

Výdej  
čísel od

Start  
závodu

Dorost 2003-2004 8.00 09.00

Starší žactvo 2005-2006 09.15

Mladší žactvo 2007-2008 09.30

Nejmladší žactvo 2009-2010 9.00 10.00

Naděje I, II 2017-2019 9.30 10.20

Naděje III, IV 2015-2016 10.15 11.15

Naděje V 2013-2014 11.00 12.00

Naděje VI 2011-2012 12.00 13.00

Držte nám palce, aby se i 55. ročník vydařil.  
Jan Jech, ředitel závodu

Menší rodinná firma s 28 letou tradicí,
zabývající se dovozem trvanlivých potravin,

přijme skladníka do trvalého pracovního poměru. 
Klidné pracoviště v Horních Počernicích

s příznivou pracovní dobou.
Praxe v oboru a znalost ovládání

eleelektrických paletových vozíků vítány.
Nástup možný od 01.10.2020- zaškolíme.

Volejte: 281 924 043 nebo 603 201 151

Sháníte 
zaměstnání?
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V létě trenéři připravili pro naše děvčata 
soustředění po družstvech, kterého se 
zúčastnilo celkem 61 holčiček.

Tři družstva trénovala vždy jeden týden 
v tělocvičně Na Růžku pod vedením 
trenérů Chroustové, Kollingerové, 
Švaříčka a Spitzerových, jedno družstvo 
v Habrkovicích s trenérkami Kopeckými 
a trenérka Šotolová se rozjela do Českých 
Budějovic na 14 dní, kde měla děvčata 
k dispozici i doskokovou jámu a mohla 
nacvičovat i prvky nejvyšší obtížnosti.

Trénink sportovní 
gymnastiky byl na jaře 
přerušen na 2,5 
měsíce, všechny 
závody byly zrušeny 
a trénovat jsme 
začali koncem května 
v tělocvičně Na Růžku.

Naše nejzkušenější trenérka 
VĚRA ROSENDORFOVÁ slaví  
3. 9. krásné výročí 90 let. 

V 50. letech byla jednou 
ze zakládajících tre-
nérů oddílu sportovní 
gymnastiky a vychova-
la spoustu úspěšných 
gymnastek. Do tělocvič-
ny chodila pravidelně 
trénovat ještě před 
pěti lety. V květnu 2013 
obdržela od Českého 
olympijského výboru 
cenu za vynikající tre-
nérské úspěchy a celoži-
votní lásku ke sportovní 
gymnastice.

Milá Věro,

děkujeme za vše a přejeme hlavně zdraví 
a pohodu a ať Ti vydrží Tvůj životní opti-
mismus!

Výbor TJ, 
trenéři a gymnastky  

• max.počet cvičících 9-15 osob
• vhodné i pro začátečníky
• individuální přístup
• první lekce na zkoušku zdarma

KURZY JÓGY
Beata Ehrenbergerová
certifikovaný lektor 
cvičitel jógy II. stup.
Kurzy na adrese :  
Otovická 109,   
Křovinovo nám.115  
Ratibořická 1166/12

Po - 18:30 hod. – 19:30 hod. Otovická 
Út -  19:15 hod. – 20:45 hod. Křovinovo nám 
Čt -  18:30 hod. – 19:30 hod. Otovická 
Čt -  19:30 hod. – 20:30 hod. Otovická 

St -  16:30 hod. – 17:30 hod. Ratibořická 

Další informace na telefonu 605 424 865.

KURZY PRO DOSPĚLÉ

KURZY PRO DĚTI 7-12.let

SPORT

LÉTO 
SPORTOVNÍCH 
GYMNASTEK
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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

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  
pavel.janci@email.cz

Nabízím externí vedení účetnictví, daň. 
evidence, mezd a personalistiky.
Mám 20 let praxi s osobním přístupem.
Cena vždy po dohodě.
Kontakt: 608 955 185,  
belivanucto@gmail.com

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

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

Přijmu prodavačku na výpomoc 
do textilní prodejny v Horních 
Počernicích.
Nejraději mladší důchodkyni nebo 
brigádnici. Praxe v oboru, pohyblivost 
a komunikační schopnosti výhodou.
Volejte na telefon: 777 161 575,  
nebo email: mixshop@volny.cz

Prodej/výměna pozemku 606 m², 
k výstavbě RD vč. IS., k.ú.Stará Boleslav 
p.č.1999/7, za byt min.2+kk v HP.  
Info: verri.r@seznam.cz

Koupím odznaky: Meteor Chvaly, Slavoj 
Horní Počernice.
Tel.: 732 759 844

Půjčovna nářadí v Horních Počernicích 
přijme pracovníka (i důchodce) pro 
údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737

Angličtina – němčina 
Individ. výuka, doučování
Přípr. na zkoušky pohovory konverzace. 
607593905

Zámečnické + svářecí práce
Zdeněk Prokop T: 604605326

Výuka + doučování angličtina + němčina 
T: 775021174
Diana Hořínková Didi

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, Ročník 68, září 2020 
(vychází měsíčně, kromě letních 
prázdnin). Periodický tisk územní-
ho samo správného celku. Náklad 
6 400 ks.
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