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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

5. 10. 
Sousedské posezení s harmonikou 
ve Chvalské stodole

 od 17.00 do 19.00 hod.

8. 10.  
100 let počernického fotbalu – vernisáž

 od 17.00 hod.

od 9. 10.  
100 let počernického fotbalu – výstava

17. 10.   
Strašidelná noc na zámku se strašidly 
z dob dávno minulých

 od 19.00 do 22.00 hod.

18. 10. 
Veselá stodola II. ve Chvalské stodole 

 od 15. 00 do 17.00 hod. 
 
30. 10. 
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod.

31. 10.  
Počernický Street Food Fest

 od 10.00 do 18.00 hod.

do 1. 11.  
Filmový svět Miloše Fikejze – výstava

do 22. 11. 
Leonardo - interaktivní výstava  
pro děti i dospělé

DIVADLO

2. 10. 
V síti: Za školou

 od 19.30 hod.

3. 10. 
Posel z Liptákova

 od 19.30 hod.

4. 10. 
O chytrém Honzovi a krásné Madlence

 od 15.00 hod.

5. 10. 
Vzhůru dolů

 od 19.30 hod. 

6. 10. 
Pravda

 od 19.30 hod. 

8. 10. 
The Cello Boys

 od 19.30 hod. 

10. 10.  
Velryba Lízinka aneb Dobrodružství 
v českých řekách 

 od 15.00 hod.

14. 10. 
Ohlédnutí „Hledání světla“

 od 18.00 hod.

15. 10. 
Bábovky

 od 19.30 hod.

17. 10. 
Pinocchio

 od 17.00 hod.

18. 10. 
Náplavka grotesque aneb To jsme my!

 od 19.30 hod.
 
20. 10. 
Trenér  

 od 19.30 hod.

22. 10. 
Karel

 od 19.30 hod.

24. 10. 
Pohádka o třech námořnících

 od 15.00 hod.

25. 10. 
Lízinka

 od 19.30 hod. 

26. 10. 
Velké lásky v malém hotelu

 od 19.30 hod. 

DDM

3. 10.  
Kurz sebeobrany pro ženy
ZŠ Ratibořická

 od 9.00 do 11.00 hod.

16. 10.  
Dýňování

 od 17.30 hod.

17. 10.  
Střelecký turnaj

18. 10.   
Výtvarné dílničky

 od 9.00 do 18.00 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ 
CENTRUM

29. 10.  
Seminář: Krize jako  
příležitost II. 
 od 18.30 do 21.00 hod.

 MUMRAJ

1. 10.  
Dračky -Makramé 

 od 19.00 do 20.00 hod.

2. 10. 
Jak si spočítat své podnikání

 od 9.00 do 12.00 hod.

2. 10. 
Létající workshopy pro děti

 od 17.00 do 19.30 hod.

3. 10. 
Létající workshopy pro děti

 od 9.30 do 12.00  hod.

9. 10. 
Podzimní burza dětského  
a těhotenského oblečení 

 od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hod.

10. 10. 
Podzimní burza dětského  
a těhotenského oblečení 

 od 9.00 do 12.00 hod.

16. 10. 
Jak si levně a snadno postavit svůj web

 od 9.00 do 12.00 hod.

24. 10. 
Rodina spolu aneb sobota  
s prvky Montessori

 od 9.30 do 11.30 hod.

OSTATNÍ

14. 10.  
Katčin charitativní blešák
Divizna – Náchodská 382/171

 od 8.00 do 17.00 hod.

22. 10. 
Proměna zámku  
na Křovinově náměstí - studie

 od 18.00 do 20.00 hod. 
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ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

skončil čas dovolených, kdy si snad každý 
našel chvilku pro odpočinek od každo-
denní práce a všech starostí. Našim dětem 
nastaly s prvním školním dnem povin-
nosti a nám dospělým pracovní kolotoč 
a to jsou vždy nepřehlédnutelné signály 
toho, že léto pomalu střídá nezadržitel-
ně blížící se podzim. Aktuálně čelíme 
druhé vlně koronavirové pandemie, která 
svým nabíráním na síle opět roztáčí kola 
změn. Není jiného zbytí než se znovu učit 
zásadám bezpečného chování, dodržovat 
vše co je potřeba, orientovat se v problé-
mu, zvykat si na rozsáhlá omezení a opět 
měnit svůj způsob života. Nechce se, musí 
se, protože nikdo z nás netouží po tom, 
aby mimořádná opatření byla prodlužová-
na donekonečna. A proto znovu prosím, 
reagujme pružně, bez strachu a zbyteč-
né paniky. Dodržujme pravidlo tzv. 3R 
(Ruce Roušky Rozestupy). Udržujme ruce 
čisté, používejme dezinfekci, umývejme 
si je, nosme roušku kryjící ústa i nos 
a dodržujme rozestupy alespoň 2 metry. 
Krize těchto dní nás učí tomu, že zdraví 
a vyrovnanost druhých ovlivňuje i naši 

pohodu, a proto u toho všeho nezapomí-
nejme na vstřícnost, soudržnost a pomoc 
těm, kteří ji od nás nejvíce potřebují. 
Situace ohledně koronaviru se stále mění 
a vše, co platí dnes, nemusí platit zítra. 
To se týká i realizování všech veřejných 
akcí. Nyní se dá pouze spekulovat, zda 
se akce od října budou moci konat, či 
nikoliv. Dokud nebudeme s jistotou vědět 
stanovisko vlády, za jakých okolností je 
lze pořádat, všechny tyto akce budou 
uskutečněny za předpokladu dodržení 
podmínek, které budou v tu dobu platné. 
Rozhodnutí o zrušení plánovaných akcí 
bude tedy záležet na dalším vývoji epide-
mie v zemi. O aktuální situaci vás budeme 
včas informovat. 

V průběhu letních prázdnin naše 
radnice zaznamenala zvyšující se počet 
stížností našich občanů na pořádek a bez-
pečnost v Horních Počernicích. Proto 
jsme ve spolupráci s městskou policií 
a Policií České republiky navýšili 
kontroly převážně v  místech, 
kde se zdržují zahraniční 
dělníci z východní Evropy. 
Hlavní aktéři, kteří 
opakovaně obtěžují své 

okolí rušením nočního klidu, nadměr-
ným užíváním alkoholu a nepořádkem, 
který po sobě zanechají. Oslovili jsme 
i příslušníky z cizinecké policie a požádali 
je o častější kontrolu pravosti a platnosti 
cestovních dokladů, legálnosti pobytu 
atp. Nikdo z nás nechce žít na skládce 
a všichni chceme žít na dobré adrese. Naše 
městská policie při své činnosti dohlíží 
na veřejný pořádek a bezpečnost na celém 
území Horních Počernic, ale nemůže být 
vždy tam, kde se právě něco děje. Proto 
budeme velmi rádi za vaše odhodlání kdy-
koliv oznámit na místní služebnu městské 
policie – tel.: +420 281 864 413 - vaše 
podezření, že něco není v pořádku. Tuto 
skutečnost samozřejmě můžete nahlásit 
i anonymně na bezplatnou linku městské 
policie 156, Policie České republiky 158. 
Policie je služba veřejnosti a jejím úkolem 
je chránit bezpečnost osob a majetku. 
Nemějte proto žádné obavy, nebojte se 
a nebuďte, prosím, neteční k tomu, co se 
kolem vás děje. Pokud budete potřebovat 
více informací, neváhejte a kontaktujte 
nás. Rádi vám budeme nápomocni.

Přeji vám mnoho zdraví a samé dobré 
zprávy!

Petr Měšťan, starosta

PODĚKOVÁNÍ PANÍ 
ING. MONICE BRZKOVSKÉ

Paní Ing. Monika Brzkovská se rozhodla 
ukončit své působení ve funkci tajemníka 
Úřadu městské části Praha 20 s účinností 
k 1. září 2020. Dovolte mi, abych za Úřad 
městské části Praha 20 poděkoval paní 
Ing. Monice Brzkovské za práci pro rad-
nici, především pak za její nadstandardní 
nasazení v době koronavirové pandemie. 
Za vedení městské části a úřadu jí přejeme 
do další etapy života hodně zdraví, spoko-
jenosti a úspěchů v její další činnosti. 

Chod městského úřadu je nadále řád-
ně zajištěn. Od zániku funkce dosavad-
ního tajemníka po dobu nutnou k výbě-
rovému řízení a ke jmenování tajemníka 
nového, je řízením úřadu pověřena paní 
JUDr. Barbora Lukšová Frantová. 

Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

ZMĚNY  
NA RADNICI

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA
Výdej dezinfekce na ruce zdarma bude probíhat v měsíci říjnu 
ve čtvrtek 8. 10. a 22. 10. 2020 vždy od 16.00 do 18.30 hodin.
Přijďte – skauti ze střediska Oheň Horní Počernice na vás 
budou čekat v těchto lokalitách:

1. PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO DOMU ALBERT
2. PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍHO DOMU PENNY

Děkujeme našim skautům, kteří plní  
a pomáhají s distribucí!
Za celý tým naší radnice: 
 
Petr Měšťan, starosta
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČET 2021

Příprava rozpočtu na rok 2021 probíhá dle schváleného harmo-
nogramu, jeho schválení je plánováno na pondělí 21. prosince 
2020 (rozpočet hl. m. Prahy má být schválen 17. 12.), tedy tak, 
aby městská část nemusela do rozpočtového provizoria. Rada hl. 
m. Prahy zároveň 14. 9. odsouhlasila návrh finančních vztahů 
k městským částem na rok 2021 – dotace pro 
Prahu 20 by měla být stejná jako ta letošní – 
tedy 94 416 tis. Kč.

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH FONDŮ

Rada schválila souhlas s čerpáním prostředků  
z investičních fondů:

1)  MŠ Chodovická (9,5 tis. Kč) na spolufinan-
cování investiční akce „Nádrže na dešťovou 
vodu s čerpáním“ – zařízení bude využíváno v rámci plnění 
školního vzdělávacího programu v oblasti environmentální 
výchovy se zaměřením na adaptační opatření na klimatické 
změny a hospodaření s dešťovou vodou.  

2)  Knihovně Horní Počernice na dofinancování zvýšených 
nákladů spojených s realizací klimatizace v budově knihov-
ny (13,4 tis. Kč).

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části:

1)  přesunula 650 tis. Kč z důvodu zajištění voleb do horní komo-
ry Parlamentu ČR;

2)  přesunula v rámci rozpočtu částku 280 tis. Kč na smlouvu 
s firmou Etincelle úklidová, s. r. o. za účelem zajištění úklidu 
veřejných prostranství;

3)  zařadila do rozpočtu 1 900 tis. Kč – účelové neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ 
Praha 20 (MAP II);

4)  přesunula v rámci rozpočtu 1 595 tis. Kč za účelem krytí no-
vých výdajů Odboru místního hospodářství (např. na zálivku 
parku Houslový klíč, výsadbu stromů, opravy dětských hřišť 
a opravy místních komunikací);

INFORMACE  
Z RADNICE

5)  přesunula v rámci rozpočtu 210 tis. Kč za účelem pořízení kli-
matizace do vestibulu a chodby budovy úřadu Jívanská 647;

6)  přesunula v rámci rozpočtu 288,8 tis. Kč za účelem řešení do-
padové plochy pod lezeckou stěnou v areálu FZŠ Chodovická;

7)  přesunula v rámci rozpočtu 332 tis. Kč za účelem pořízení 
serveru Odboru informatiky;

8)  přesunula 105 tis. Kč z důvodu víceprací u mlhoviště v areálu 
FZŠ Chodovická.

NÁKUP PLYNU A ELEKTŘINY PRO ROK 2021

Městská část, stejně jako v roce 2020, nakoupí i příští rok elek-
třinu a plyn na komoditní burze formou postupné fixace ceny. 
Hlavní výhodou této metody je rozložení okamžiku stanovení 
ceny nikoli do jednoho dne, ale do delšího časového horizon-
tu, čímž dochází k diverzifikaci rizika nevhodného načasování 

nákupu. 

DAR PLATFORMĚ ZA KVALITNÍ DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURU

Rada městské části schválila v pátek 28. srpna poskytnutí 
daru ve výši 30 tis. Kč Platformě za kvalitní dopravní infra-
strukturu, z. s. na financování právních služeb.

DOTACE, DARY A NÁVRATNÁ FINANČNÍ  
VÝPOMOC SCHVALOVANÁ ZMČ

Zastupitelstvo městské části schválilo v pondělí 21. září dotace 
pro následující subjekty: Divadelní sdružení Horních Počernic 
(181 tis. Kč), Mumraj (189 tis. Kč), Junák - český skaut, středis-
ko Oheň Horní Počernice (306 tis. Kč), Neposeda (121 tis. Kč), 
Diakonie Církve bratrské (100 tis. Kč), LRS Chvaly (120 tis. Kč) 
a Kickbox klub (172 tis. Kč). Spolek Chvalská beseda obdrží 
dar ve výši 45 tis. Kč. Zastupitelstvo rovněž schválilo návratnou 
finanční výpomoc z. ú. Neposeda ve výši 100 tis. Kč. Další gran-
tové žádosti v částce do 50 tis. Kč vyřešila rada městské části 
v pátek 11. září. Žádosti o dotace bylo v letošním roce (mimo-
řádně) možné podávat až do 30. září.

INVESTICE

MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ 
V AREÁLU ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Rada schválila dodatek ke smlouvě na modernizaci venkov-
ního sportoviště v areálu FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická. 
Jeho schválení umožnilo splnění požadavků   uživatelů areálu  
na změnu velikosti branek s důrazem na kompaktnější rozměry 
fotbalových branek  (5 x 2 m) oproti stávajícím velkým brankám, 
které jsou vůči danému rozměru hřiště vhodnější a uživatelsky 
přívětivější pro větší počet a rozličnější věkovou skladbu návštěv-
níků. Dodatkem bylo rovněž řešeno provedení protikořenové 
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bariéry, odstranění kořenů a jejich ošetření balzámem včetně 
doplnění skladebních vrstev a pokládky nového sportovního po-
vrchu v místech odstranění stávajících krytů  ve východní části 
oválu, kde byl zjištěn větší rozsah degradace skladby a povrchu 
způsobený prorůstáním kořenů od přilehlých stromů (lípa, ja-
vor). Vytvořením protikořenové bariéry se do budoucna zabrání 
mnohem větším škodám, které by byly způsobeny prorůstáním 
kořenů stromů v exponovaném místě. 

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM PRO BUDOVY  
ÚŘADU MČ PRAHA 20

Rada městské části schválila výsledek výběrového řízení 
na veřejnou zakázku „Zabezpečovací systém pro budovy Úřa-
du MČ Praha 20“. Vítězem je společnost SIDET.CZ s. r. o. 
s nabídkovou cenou 646 022 Kč včetně DPH, dle doporučení 
výběrové komise.

DOPADOVÁ PLOCHA POD LEZECKOU STĚNOU

Dopadová plocha pod lezeckou stěnou na hřišti v areálu základ-
ních škol Prahy 20 je vytvořena z jemného kačírku, který se 
při používání lezecké stěny dostává na nový povrch atletické 
dráhy, což způsobuje poškození nového povrchu atletické 
dráhy a mohlo by způsobit také zranění uživatelů areálu. 
Rada proto schválila uzavření smlouvy o dílo na vytvoření do-
padové plochy z polyuretanového povrchu CONIPUR PG 80 se 
společností TUBEKO SPORT, spol. s r. o. ve výši 288,8 tis. Kč.

MAJETEK

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR  
PRO GYMNÁZIUM

Rada městské části schválila pronájem nebytových prostor 
umístěných v pavilonu A a pavilonu B budovy FZŠ Chodovická, 
počínaje zářím letošního roku, Gymnáziu Praha 9. Smlouva je 
schválena na 10 let za nájemné ve výši 1 992.410 Kč/předmět 
pronájmu/rok, za účelem provozu výuky gymnázia. 

ROZHODNUTÍ SPÚ VE VĚCI UPLATNĚNÉHO 
RESTITUČNÍHO NÁROKU 

Městská část obdržela dvě rozhodnutí státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) ze dne 12. srpna 2020 ve věci uplatněného res-
titučního nároku dle zákona č. 229/1991Sb. (zákon o půdě) 
na budovu č. p. 17 s pozemkem KN parc. č. 4 (DPS) a budovu 
č. p. 18 s pozemkem KN parc. č. 3 v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha (bytový dům Třebešovská). Z rozhodnutí SPÚ vyplývá, že 
nároku na vydání  budovy č. p. 17 s pozemkem KN parc.  
č. 4 (DPS) nebylo vyhověno, a naopak restituenti se stávají vlast-
níky ideální ½ budovy č. p. 18 s pozemkem KN parc.  
č. 3 (bytový dům Třebešovská). Na základě usnesení RMČ byla 
neprodleně požádána externí právní kancelář s žádostí o vy-
pracování právního stanoviska k uvedeným rozhodnutím, 
které bude podkladem pro další postup ze strany MČ 
v této záležitosti. 

ZTRÁTY A NÁLEZY

Rada schválila pravidla pro ztráty 
a nálezy a uložila pověřené řízením 
úřadu seznámit s pravidly zaměst-
nance oddělení podatelen. Na webu 
městské části je umístěn odkaz 
„ztráty a nálezy“, kde se nacházejí 
informace o všech nalezených předmě-
tech včetně lhůty pro jejich likvidaci.

PŘEVZETÍ STAVEBNÍ BUŇKY PRO RE-USE CENTRUM

Rada městské části přijala darem od radního Petra Růžičky mo-
bilní stavební buňku za účelem zřízení RE-use centra. Kolegovi 
moc děkujeme!

LEGISLATIVA

SOKP 511

Rada městské části schválila 
odvolání vůči územnímu rozhod-
nutí na dostavbu silničního okru-
hu – část 511; to bylo následně 
zasláno ÚMČ Praha 22.

ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ÚŘADU

Rada městské části na návrh tajemníka schválila novelu orga-
nizačního řádu. Její součástí je mj. vytvoření místa právníka 
na Odboru výstavby a územního rozvoje a na Odboru sociálních 
věcí a školství, dále zřízení oddělení podatelen nebo navýšení 
počtu zahradníků na místním hospodářství o jednoho zaměst-
nance. 

UPLATNĚNÍ SANKCE U SMLOUVY  
NA HŘIŠTĚ V LUKÁCH

Rada rozhodla o uplatnění sankce z uzavřené smlouvy o dílo, 
vyplývající z prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad 
a nedodělků souvisejících s realizací venkovního sportovního 
hřiště V Lukách. Městská část tak ušetří 144 tis. Kč. Děkuje-
me kolegyni Hájkové, OHSaI a právnímu oddělení za přípravu 
a zpracování příslušného tisku.

PŘIPOMÍNKY K NOVELE STATUTU  
HL. M. PRAHY, APOD.

Rada schválila připomínky městské části ke Statutu hl. m. 
Prahy (nový způsob projednání územně analytických podkla-
dů a formální úpravy po novele stavebního zákona) a k návrhu 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství. Rada se vyjádřila rovněž 
k návrhu novely nařízení č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu, ve znění pozdějších předpisů.

PŘIPOMÍNKY K NOVELE STATUTU 
HL. M. PRAHY, APOD.

Rada schválila připomínky městské části ke Statutu hl. m. 
Prahy (nový způsob projednání územně analytických podkla-
dů a formální úpravy po novele stavebního zákona) a k návrhu 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. Rada se vyjádřila rovněž 
k návrhu novely nařízení č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým 

se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech 
mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů.

Petr Měšťan, starosta  
Vilém Čáp, 1. místostarosta
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VÁŽENÍ  
POČERNIČTÍ,
dne 9. 9. se v areálu Chvalské Tvrze konal 7. ročník Veletrhu soci-
álních služeb. Všichni zúčastnění jistě potvrdí, že i tento ročník byl 
velmi zdařilý. I přes nepříliš příznivou dobu, kdy nás stále ohrožuje 
Covid-19, se veletrhu zúčastnilo několik společností, které nabízejí 
sociální služby různého rozsahu.

V odpoledních hodinách nás svou návštěvou mile překvapil i pan 
Mgr. Václav Krása. Jako předsedovi Národní rady osob se zdra-
votním postižením mu je sociální oblast velmi blízká. Aktivně se 
zajímal o potíže v naší obci. Překvapilo mě, jak moc je obeznámen 
s problematikou u nás, a to nejen v oblasti sociální, ale i co se do-
pravy týče.

Uspořádat takovou akci není jednoduché. V době, kdy se veletrh 
začal plánovat, nebylo vůbec jisté, zda se bude moci uskutečnit. 
I přesto se náš Odbor sociálních věcí a školství nenechal odradit 
a přípravám se věnovali s maximálním nasazením. Svůj podíl na rea-
lizaci tohoto počinu má i Odbor místního hospodářství, který celý 
veletrh zaštiťoval technicky.

MŮJ VELKÝ DÍK PATŘÍ VŠEM, KDO SE NA CELÉ 
REALIZACI VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODÍLELI. 
JIŽ TEĎ SE TĚŠÍM NA DALŠÍ ROČNÍKY.

Eva Alexová, místostarostka

FOTBALU
100 let

Dovolujeme si vás pozvat
na oslavu výročí100 let fotbalu

ve čtvrtek 8. října 2020 
v 17.00 hodin

na Chvalský zámek 
v Horních Počernicích

POZVÁNKA

CHVALSKÁ BESEDA Z.S. POŘÁDÁ DNE  

18. 10. 2020 VESELOU STODOLU II.  
TENTOKRÁT NA TÉMA "PROCHÁZKA PRAŽSKÝMI 
ŠANTÁNY A KABARETY". ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  

A PODVEČER ZAČÍNÁ V 15 HOD. VE STODOLE  
V AREÁLU CHVALSKÉ TVRZE.

K tanci i poslechu bude hrát staropražský šraml "Pražský 
lázeňský orchestr". Součástí pořadu bude i módní přehlídka 
dobového oblečení 30.let včetně spodního prádla a ukáz-
ka tanců z první poloviny minulého století. V netradiční 
tombole můžete vyhrát dobové speciality. Občerstvení bude 
tradiční a stylové včetně originálního piva a pečiva. 
Kdo přijde v dobovém oblečení, dostane malý dárek. 
Vstupné 100,-Kč Vzhledem k omezenému počtu míst, je 
možné si zajistit rezervaci na tel.: 777 325 310 - Honza 
Brunner. Zveme vás a především naše seniory strávit opětně 
příjemné odpoledne.
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
 
spustili jsme modernizovaný webový 
rejstřík pro podnikatele Prahy 20, který 
najdete na webové adrese: 
www.podnikatele.praha20.info/.

Cílem projektu Podnikatelé 
Prahy 20 je bezúplatné 
zobrazení prezentace 
podnikatelů podni-
kajících v Horních 
Počernicích přehled-
ně na jednom místě 
s mapovým vyzna-
čením. 

Chceme zdůraz-
nit, že celý projekt 
vznikal v rámci našich 
pracovníků IT odboru 
bez externích finančních 
nákladů. 

Výběrové řízení na údržbu zeleně vypsané 
Odborem hospodářské správy a investic 
bylo připravováno na podzim 2019. Toto 
výběrové řízení vyhrála společnost AQIK, 
s. r. o. Cena za sekání za jeden kalen-
dářní rok čítala 355 687, 5 Kč bez DPH, 
druhá v nabídce byla společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství, a. s. s cenou na se-
kání za jeden kalendářní rok v hodnotě 
691 467,75 Kč bez DPH. Rozdíl v nabíd-
kách byl takřka dvojnásobný. Vzhledem 
ke skutečnosti, že tato výběrová řízení 
prakticky nelze postavit jinak než na cenu 
za m2, došlo k vybrání společnosti, která 
seká travnaté plochy za 0,50 Kč/m2. A dá 
se říci, že tato cena je odrazem v kvalitě 
sekání. Dalším aspektem je i nastavený 
počet sečí. Celkem za rok jich je ve smlou-
vě stanoveno 5. Stanovovat počty sečí 
s přesnými časovými údaji, jak je nasta-
veno ve smlouvě je velice problematické, 
neboť každý rok je z hlediska klimatických 

Jak to celé funguje?
Jste-li podnikatelem podnikajícím 
na území Horních Počernic, je možné 
se registrovat a následně přidat záznam 
o vaší provozovně nebo činnosti.

Po úspěšné registraci a vytvoření 
uživatelského účtu bude-

te mít možnost vložit 
záznam, který pokud 

nebude obsahovat 
zásadní chyby nebo 
nevhodná sdělení, 
bude násled-
ně schválen 
administrátorem 
portálu Praha20.
info.

Žádáme touto 
cestou všechny 

zájemce z řad pod-
nikatelů o registraci.
Dále bychom vám 

SEKÁNÍ TRÁVY

INFORMACE Z OBLASTI PODPORY 
PODNIKATELŮ A INFORMATIKY

Sekání a úpravu travnatých ploch na území Horních Počernic 
udržuje Odbor místního hospodářství. Místní hospodářství čítá 
osm pracovníků, kteří jsou úpravou zeleně pověřeni. Vzhledem  
k rozsahu zelených ploch není v jejich silách poskytnout 
péči, která je adekvátní. Proto městská část tyto 
plochy rozděluje a najímá externí společnost.  
Tato praxe již funguje desítky let. 

podmínek jiný. Externí společnost AQIK, 
s. r. o. udržuje např. komunikační pásy 
zeleně, plochy na sídlištích a jiné. Na těch-
to úsecích externí společnost zahájila 1. 
týden v září v pořadí 4. seč. Pracovníci 
OMH provedli na „svých“ plochách, 
do kterých patří např. park U divadla, 
park Šedivého, Ratibořický park a park 
U památníku za stejné období již sečí 
6. Na základě šetření Odboru místního 
hospodářství přistoupil OMH k uložení 
pokuty za špatně odvedenou práci, a to 
10 % z fakturované částky. Zároveň bylo 
zjištěno i poškození několika stromů 
vzniklé špatnou manipulací pracovníků 
společnosti AQIK, s. r. o.

Jedná se o stromy v lokalitě u Podsy-
chrovského rybníka, kdy OMH přistou-
pilo k náhradě škody formou náhradní 
výsadby na podzim 2020. 

Eva Alexová, 2. místostarostka

rádi připomněli možnost bezplatného 
uveřejnění vaší firmy či živnosti v galerii 
podnikatelů na facebookové stránce měst-
ské části Horní Počernice, kam se můžete 
stále připojit a sousedé vás mohou podpo-
řit návštěvou provozovny nebo i pouhým 
sdílením nabídky.

V případě zájmu o uveřejnění v galerii 
podnikatelů na Facebooku prosíme o za-
slání 1 fotografie (provozovny, sortimentu, 
majitele) a informační text o provozovně 
a nabídce na e-mail: 
informatika@pocernice.cz.

 
Přeji vám hodně úspěchů a pevné zdraví.
S úctou

Ing. Zbyněk Římal, váš radní
Hnutí ANO

Zbynek_rimal@pocernice.cz
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ  
A MILÍ PŘÁTELÉ,

po letních prázdninách jsme opět zahájili 
nový školní rok 2020/2021. Letos byl 
i pro mě výjimečný, protože jsem začal 
učit na střední škole. Doufám, že pokud 
epidemiologická situace dovolí, bude to 
„normální školní rok“.

Zároveň nám nadešel podzimní čas 
a s ním pomalé ochlazování a zkracování 
dní. Bylo by dobře, kdybyste nepodléhali 
podzimním splínům a užívali si krásných 
podzimních barev a ještě relativně příjem-
ných dní.

Měsíc září byl opravdu velmi nabitý 
různými akcemi a novinkami, o kterých 
bych vás rád informoval.

V sociální oblasti jsme spolu s kolegyní 
Janou Hájkovou, paní ředitelkou Bože-
nou Beňovou, koordinátorkou Světlanou 
Lazarovou, paní Ladou a dětmi předali 
téměř 250 vybavených batůžků v rámci 
tzv. „Batůžkového projektu“ pro školáky 
do africké Malawi. Pan Petřík, dobro-
volník z charitativní organizace Mary‘s 
Meals, přivezl i několik materiálů, které 
jsou k dispozici v Místní veřejné knihov-
ně. Jsem moc rád, že jsem mohl být 
u toho a že tento projekt naší knihovny, 
dobrovolníků a hlavně dárců z Horních 
Počernic funguje a především pomáhá. 
Projekt však nekončí a sbíráme dál! 

Také mě těší, že jsem mohl podpořit 
projekt místostarostky Alexové a radní 

Hájkové tzv. RE-USE centrum, které 
bude fungovat v areálu sběrného dvora. 
Projekt kombinuje možnost zpětného 
využití nepotřebných předmětů a zároveň 
možnost přispět na dobrou věc. Za so-
ciální oblast jsem navrhl, aby sbírkový 
účet byl veden ve prospěch Chráněného 
bydlení na Xaverově, které by aktuálně 
potřebovalo bezbariérové řešení. Bude 
možné přispět nejenom na místě, ale 
i převodem na účet, který k této sbírce 
bude speciálně zřízen.

Ve zdravotní oblasti se ve čtvrtek 17. září 
konal odborný seminář „Multidisciplinár-
ní léčba bolesti v ambulantní péči“ pořá-
daný doktorem Šimonem Kozákem z or-
dinace Lecbabolesti.cz. Seminář byl určen 
pro všechny počernické lékaře a zdravot-
níky, ale i pro odbornou veřejnost. Mám 
radost, že dochází k podobným akcím 
a vzájemně se vyměňují zkušenosti mezi 
našimi lékaři. Osobně vždy rád podobné 
akce podpořím.

Zároveň mám dobrou zprávu, že or-
dinaci po zemřelé paní doktorce Zdeň-
ce Gerákové ve zdravotním středisku 
ve Lhotské ulici přebírá nový lékař/ka. 
Ordinace by měla být dle předpokladu 
otevřena na přelomu října a listopadu. 
Prosím, nevolejte na původní linku paní 
doktorky.

Ve spolkové činnosti došlo opět k tradič-
ním setkáním našich převážně seni-
orských spolků v Komunitním centru 

knihovny. POZOR: 
Platí za předpokladu, že 
nedojde ke zhoršení epide-
miologické situace.

V září také vyšla nová brožura „Nabídka 
formálního a neformálního vzdělává-
ní a sportu pro děti a mládež do 15 let 
v Horních Počernicích“ pro školní rok 
2020/2021, která je již volně k dispo-
zici na podatelnách úřadu a ve školách 
a školkách. Katalog zpracovala magistra 
Eva Březinová. Jedná se již o třetí katalog, 
který letos nově pro občany vznikl. 

Závěrem mi dovolte, abych zde poděko-
val inženýrce Monice Brzkovské, vedoucí 
Odboru sociálních věcí a školství, která 
vykonávala do 2. září i pozici tajemníka 
úřadu. Za mě ji děkuji nejenom za skvěle 
odvedenou práci, ale i za její lidský a obě-
tavý přístup. Těším se na další spolupráci 
v rámci mého gesčního Odboru sociál-
ních věcí.

PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ 
PODZIMNÍ DNY.
S ÚCTOU

Petr Růžička, váš radní
Petr_ruzicka@pocernice.cz

www.facebook.com/pet.ruzicka

OMLUVA ZA PÍSAŘSKOU 
CHYBU

Úřad městské části se omlouvá 
za písařskou chybu, která se 
objevila na pohledech s histo-
rickými fotografiemi, zobrazu-
jícími vybraná hornopočernická 
restaurační zařízení, na nichž byl 
nesprávně uveden název Restau-
race U Lípy. Tímto se majitelům 
Restaurace U Lípy za vzniklou 
chybu velice omlouváme.

Úřad městské části Praha 20

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ 
OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ 
A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
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Letos se už po čtvrté konal Veletrh volného času, 
kterého se účastnila většina počernických organizací, 
které se věnují volnočasovému vzdělávání dětí. 
Přestože se 1. září výrazně ochladilo a chvilkami pršelo, 
Počerničtí si veletrh nenechali ujít. Děti nadšeně plnily 
úkoly a všechny po zásluze obdržely odměnu, rodiče 
zase měli možnost zjistit, jaké aktivity se v Počernicích 
nabízejí. Veletrh středních škol navštívili žáci 
8. a 9. ročníků, prezentovalo se na něm 13 středních škol. 
Zájem středních škol prezentovat se na počernickém 
veletrhu každoročně roste. Posledním veletrhem, který 
se v září v Počernicích koná, je Veletrh sociálních služeb. 
Již po osmé zde prezentovali poskytovatelé sociálních 
služeb svou nabídku pro počernické občany.

FOTOSERIÁL

POČERNICKÉ VELETRHY

Veletrh volného času a Veletrh středních škol je financován z Projektu 
MAP II vzdělávání MČ Praha 20.
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Koridorové parametry získá během následujících čtyř let další traťový 
úsek mezi Lysou nad Labem a Prahou. Správa železnic dnes slavnostně 
zahájila rekonstrukci její části ze Mstětic do Prahy-Vysočan. Díky ní 
získá metropole nový tříkolejný úsek, a to včetně zastávky Praha-Rajská 
zahrada, kde bude přestup na metro. Zcela zásadní proměnou pak 
projde stanice v pražských Vysočanech.   

„Trať 231 plní důležitou roli především 
v pražské příměstské dopravě. V uplynu-
lých desetiletích prošly dílčími úpravami 
některé stanice, poměrně čerstvou novin-
kou je nedávno dokončená celková rekon-
strukce nádraží v Čelákovicích, kde mimo 
jiné vzniklo ostrovní nástupiště, na které 
je díky podchodům přístup z obou stran 
kolejí. V loňském roce také začala přestavba 
navazujícího úseku do Lysé nad Labem,“ 
popisuje generální ředitel Správy železnic 
Jiří Svoboda.  

Generální ředitel společnosti Subterra 
Ondřej Fuchs k tomu dodává: „Stavba má 
pro nás mimořádný význam, zvláště v sou-
časné poněkud turbulentní době. Napří-
klad v železniční stanici Praha-Vysočany 
budeme realizovat nejen železniční spodek 
a svršek, ale i provozní budovu a přeložky 
elektro. Najdou zde tedy uplatnění hned 
tři z našich čtyř divizí. Pražská lokace, kde 

STANICE VE VYSOČANECH SE ZMĚNÍ 
K NEPOZNÁNÍ, CESTUJÍCÍ ZÍSKAJÍ 
NOVÝ PŘESTUP NA METRO   
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budeme mít příležitost předvést naše mo-
derní žluté stroje, je samozřejmě příjem-
ným bonusem.“  

Přestavbou projde úsek dlouhý téměř 15 
kilometrů. Dosavadní maximální traťová 
rychlost 100 km/h se po instalaci ETCS 
zvýší až na 160 km/h. Velkou změnu 
dozná především stanice Praha-Vysočany, 
ve které stojí výpravní budova historicky 
uprostřed mezi dvěma původními tratěmi. 
Projekt počítá se změnou konfigurace 
kolejiště, celkem zde vzniknou dvě ostrov-
ní a jedno vnější nástupiště. Cestující se 
na ně dostanou díky kombinaci pevných 
schodišť, eskalátorů a výtahů. Nástupiště 
budou navíc propojena dalším podchodem 
z ulic Krátkého a bratří Dohalských. Stá-
vající nádražní budova se zbourá, nahradí 
ji nová odbavovací hala, která vznikne 
v úrovni rozšířeného podchodu z Paříkovy 
ulice. 

Změní se rovněž funkce dosavadní od-
bočky Skály, z níž se stane výhybna. Díky 
vložení spojek mezi všemi kolejemi dojde 
ke vzniku regulérního tříkolejného elek-
trifikovaného úseku do Vysočan, který 
budou moci využívat jak vlaky ve směru 
na Lysou nad Labem, tak na Neratovice. 
Nacházet se na něm bude i nová zastávka 

Praha-Rajská zahrada, situovaná v bez-
prostřední blízkosti stejnojmenné stanice 
metra linky B. Cestu k vlakům zajistí 
lávka, kterou vybuduje jako návaznou 
investici pražská radnice. Překlene 
frekventovanou Chlumeckou ulici, díky 
prodloužení přes celé kolejiště ji budou 
moci využívat i obyvatelé z oblasti zvané 
Na Hutích. 

Ve stanici Praha-Horní Počernice bylo 
již před několika lety vybudováno ost-
rovní nástupiště. Ve směru na Lysou nad 
Labem, u hlavní koleje číslo 1 před vý-
pravní budovou, nyní vznikne také vnější 
nástupiště s nástupní hranou v normové 
výšce 550 milimetrů, které bude dlouhé 
200 metrů. K předjíždění vlaků bude 
možné využít celkem tři předjízdné koleje.  

Úpravami současně projde i jediná 
stávající zastávka v Zelenči. Mezi rekon-
struovanými nástupišti se postaví nový 
podchod, který nebude vzhledem ke stís-
něným prostorovým podmínkám bez-
bariérový, osoby se sníženou schopností 
pohybu použijí navazující přejezd. Stanice 
Mstětice projde přestavbou až v rámci 
další stavby. 

Celkové investiční náklady stavby s ná-
zvem Optimalizace traťového úseku Mstě-

tice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 
činí 5 407 803 659 Kč bez DPH. Projekt je 
spolufinancovaný Evropskou unií z Ná-
stroje pro propojení Evropy (CEF). Cel-
ková výše způsobilých nákladů projektu 
je 4 277 475 619 Kč. Míra podpory EU je 
83,07 % ze způsobilých nákladů, výše do-
tace tak činí maximálně 131 496 521 eur, 
tedy zhruba 3 553 298 990 Kč. Národní 
financování zajišťuje Státní fond dopravní 
infrastruktury. 

Zhotovitelem stavby je Společnost 
Mstětice-Vysočany, kterou tvoří Sub-
terra (správce společnosti), OHL ŽS, 
Eurovia CS a Elektrizace železnic Praha. 
Termín dokončení je v únoru 2024.

SŽSC

Poznámka: Za tuto publikaci odpovídá 
pouze její autor. Evropská unie nenese  
odpovědnost za jakékoli využití informací 
v ní obsažených.
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Bytové domy na úkor zeleně! 

Poptávka po vlastním bydlení v Praze, 
rekordní tržby i zisky developerských 
firem často stojí za změnami územních 
plánů na úkor zelených ploch. Kde ale 
ještě stavět, když stávající územní plán 
(ÚP) výstavbě nestačí? Změníme ho 
a třeba i na zelené louce!

A vědí to vlastníci pozemků, kteří 
podali žádost o změnu územního plánu 
v Areálu Velaz (ul. Božanovská, Ke Xa-
verovu) na zrušení historického jádra.

Proč bylo třeba historické jádro obce 
zrušit? Protože v dochovaných histo-
rických jádrech je stanovená jednotná 
výšková regulace budov: maximálně dvě 
nadzemní podlaží a šikmá střecha s mož-
ností využití podkroví! Historické jádro 
je tedy omezením hlavně pro developera, 
umožňuje pouze 2 nadzemní podlaží 

Diskutovat je možné i na sociálních 
sítích

Počátkem září rezignovala na post 
tajemnice Úřadu MČ Praha 20 Ing. Mo-
nika Brzkovská. V uplynulých letech 
v této funkci několikrát zastupovala. 
V době působení naší rady vyšla vítězně 
i z výběrového řízení na post tajemníka 
a více než rok tu úspěšně působila. Ráda 
bych jí za všechny Hopáky poděkovala 
za skvělou práci i za to, jakou oporou 
vždy byla všem, kteří na radnici působili. 

Po poděkování k věcným záležitostem. 
Překvapuje mě, že pan Čáp vytrvale re-
aguje na facebookové příspěvky Hopáků 
na stránkách Zpravodaje. Řeší je tam 
a z jeho pohledu uvádí na pravou míru. 
Čtenáři HPZ, kteří nedávají přednost 
sociálním sítím a nejsou našimi fanouš-

Investiční akce musí být dokončovány 
podle podmínek, které jsme si ujednali

Realizaci investičních akcí městské části 
zajišťuje Odbor hospodářské správy 
a investic. Díky přípravě a zajištění 
finančních prostředků v minulých obdo-
bích mohlo být během léta realizováno 
několik dlouho očekávaných stavebních 
záměrů. Jedním takovým záměrem 
bylo i nové sportovní hřiště V Lukách. 
Zde bohužel spolupráce se společností 
HES stavební s. r. o. neprobíhala dle 
našich představ. Proto jsem kolegům 
navrhla, abychom s ohledem na řádné 
hospodaření s obecním majetkem trvali 
na uplatnění smluvní pokuty v plné výši. 
Přesně tak, jak to uzavřená smlouva 
o dílo umožňuje. Částka, která by měla 
být tímto způsobem uplatněna, je více 
jak sto čtyřicet tisíc korun (hodnota 

a podkroví. To samozřejmě znamená pro 
budoucí developery menší počet proda-
ných bytů a menší zisk. Zrušení histo-
rického jádra však developerovi nestačí 
a tak podal další žádost o změnu ÚP. 
Požádal o změnu z nezastavitelné plochy 
- zeleň městská a krajinná, na zastavitel-
né plochy. Tedy opět o možnost zastavět 
výše a více než umožňuje současný platný 
ÚP. Tento návrh jsme ještě v listopadu 
2019 v Radě MČ Praha 20 jednohlas-
ně zamítli. Současná Rada MČ Praha 
20 v čele se starostou Mgr. Petrem 
Měšťanem to ale vidí jinak! Na návrh 
Ing. Jukla, revokovala naše usnesení 
a žádost o změnu ÚP schválila. Schválení 
této změny musí ještě projednat zastu-
pitelstvo naší městské části. Ani jedna 
z důvodových zpráv, která byla podkla-
dem k materiálům pro rozhodnutí Rady 
MČ Praha 20, se kladně pro tuto změnu 

ky, tak nemohou být v obraze. Nemohou 
tušit, jaké situace dotyčný napadá. Pan 
Čáp má přece možnost diskutovat přímo 
na sociálních sítích. Naše články může 
komentovat hned u zdroje. Na příspěvky 
má možnost jakkoli reagovat. Uvádět 
je na pravou míru. Diskutovat nejen 
s námi, ale i s hornopočernickými voliči 
pěkně z facebookových „očí do očí“.  
Jako místostarosta by to i dělat měl. Ta-
kový postup by byl logický. Místo toho 
ale zneužívá místa v radničním Zpravo-
daji k vyřizování si účtů a zbytečně zabírá 
prostor článkům, které čtenáře skutečně 
zajímají.

Mimochodem, byl to právě pan Čáp, 
který v opozici hlasitě vykřikoval: 
„Cenzura, cenzura!“ A to v době, kdy 
jsme schválili nový statut HPZ s 2 000 
znaky na politické uskupení. Ve funkci 

zakázky je 2,3 mil. bez DPH). V dal-
ších týdnech budu pracovat na tom, aby 
případné zjištění pochybení, nedodr-
žení smluvních podmínek a nasledné 
uplatňování pokut se zhotoviteli, bylo  
účinně a efektivitivně nastaveno a plně 
v kompetenci zodpovědných úředníků. 
S jediným cílem: naše investiční akce 
musí být dokončovány bez právních 
a faktických vad a podle podmínek, 
které jsme si ujednali.

Jana Hájková

Začátkem září rezignovala na funkci 
tajemnice Ing. Monika Brzkovská, která 
zůstává vedoucím pracovníkem Odboru 
sociálních věcí a školství. Rádi bychom 
jí poděkovali za pomoc, která nepochyb-
ně vedla ke stabilitě úřadu naší městské 

nevyjadřuje a naopak ji kritizuje. Přesto 
pět našich nových radních v čele s ODS 
takovou změnu klidně podpořilo. Dnes 
potichu schválíme rozšíření zastavitelné 
plochy a zítra se budeme vymlouvat, že 
to územní plán umožňuje a my s tím 
nemůžeme nic dělat! Současný ÚP 
umožnuje umístění polyfunkčních staveb 
nebo kombinaci monofunkčních staveb 
pro bydlení, obchod, administrativu, 
kulturu, veřejné vybavení, sport a služby. 
Tady ale můžeme očekávat 5 bytových 
domů s 90 byty. 

za Společně pro Počernice 
Karla Polydorová

je už osmý měsíc, což je dost dlouhá 
doba na to, aby opoziční výkřiky převedl 
do reality. Zatím nic. Náš statut vesele 
jede dál.

Zeptala jsem se na osud podmínek 
zveřejňování článků zastupitelů i pří-
slušných radních. Paní Hájková mi 
odpověděla, jaký je návrh jejího řešení 
a vyjádřila lítost nad tím, že změna 
dosud schválena nebyla. Pan Čáp se 
s odpovědí nepáral: „Jakmile bude nový 
statut schválen, budeme informovat 
nejen zastupitele, ale i členy RR a širo-
kou veřejnost.“ Jinými slovy, na radnici 
už sedím, tak co ještě chcete. Stačí vidět, 
kolik znaků má v článcích pan Čáp.

za Hnutí občanů Počernic
 Alena Štrobová 

části v době, kdy jsme na úřad po vol-
bách nastupovali. Smysluplně a nezištně 
pomáhá po celou dobu jejího působení 
v Horních Počernicíh. My, občané, 
jsme její pomoc ocenili zejména v době 
koronavirové. Paní Monika Brzkovská, 
drobná a milá dáma, poskytovala nad 
rámec svých pracovních povinností 
24hodinovou podporu na telefonu všem 
našim občanům, zájemcům zprostředko-
vávala ušité roušky a roznášela desin-
fekce lidem bez domova. Moc děkujeme 
za profesionální a příjemnou spolupráci!

za ANNO 2011 
Jana Hájková a Zbyněk Římal
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Ekobyty Horní Počernice

Vážení Hornopočerničtí,  
jak již bylo v minulosti ve Zpravodaji informováno, v Horních 
Počernicích se objevil investor se záměrem výstavby nového 
obytného souboru v rozvojovém území „Nad Palečkem“. Jed-
ná se o lokalitu, která je ohraničená ulicí Ve Žlíbku, dálnicí 
D11 a bytovými domy firmy Canaba. 

Návrh zahrnuje cca 15 bytových domů se 4 až 6 nadzemní-
mi podlažími. Jedná se o více než 900 bytů o velikosti 1kk až 
3kk. Bytové domy jsou uspořádané do pravidelného rastru se 
snahou o maximální možné využití území. Součástí návrhu je 
i velkoprodejna potravin s venkovním parkovištěm a vlastní 
čistírna odpadních vod. 

S navrhovanou podobou tohoto území nesouhlasíme. 
Shledali jsme v něm řadu nedostatků a konfliktních bodů. 
Největším deficitem je celková předimenzovanost návrhu, 
absence potřebné občanské vybavenosti, vyjma komerčních 
ploch a nedostatek venkovních ploch pro volnočasové aktivity 
všech věkových skupin obyvatel. Výstavba takového rozsahu 
zásadně naruší stávající urbanistickou strukturu Horních Po-
černic a neumožňuje plynulý přechod města do volné krajiny. 
Požadujeme řešit dané území v kontextu s měřítkem, hmoto-
vým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby, odclonění 
dálnice od obytných staveb zemním valem v celém rozsahu 
a klást důraz na architektonickou a typologickou různo-
rodost a umožnit tak vznik trvale udržitelného obytného 
areálu.

V roce 2018 organizovalo tehdejší vedení naší MČ petici 
za změnu územního plánu a snížení kapacity zástavby v této 
lokalitě. Petici svým podpisem podpořilo celkem 1 398 obča-
nů, kteří požadovali mimo jiné vrátit maximální možnou míru 

využití území ze současných 55 110 m2 hrubých podlažních 
ploch (přes 900 bytů) na původních 25 050 m2 (přes 400 bytů).

Názory tak velké skupiny obyvatel je nutné respektovat! 
Na rozdíl od předchozího vedení radnice, tomu nebudeme 
jen pasivně přihlížet a vynaložíme veškeré úsilí, aby negativní 
důsledky plánované zástavby byly maximálně eliminovány.
Přejeme všem krásný a barevný podzim!

Zastupitelé 
Šance pro Počernice

SLEVA NA
SLUNEČNÍ

OBRUBY

5050
až

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
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

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.)

150 Kč

Vitamín D3
40 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.

Lékárna

%%

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

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

Otevírací doba:
Po - Čt    8:00 - 18:00
Pá      8:00 - 16:00

*Akce platí do vyprodání zásob na pobočce v Horních Počernicích a ve Vysočanech.



Základní a mateřské školy, které MČ 
Praha 20 zřizuje, vstoupily do školního 
roku 2020/2021 s mnoha doporučeními, 
zejména ze strany MŠMT a závaznými 
pravidly, jejichž záměrem je umožnit 
průběh výuky a dalších školních aktivit 
v co největším rozsahu a při dodržení 
všech preventivních a protiepidemic-
kých opatření, kdy podmínky provozu 
a vnitřního režimu stanovuje ředitel dané 
školy. Důležitou součástí školy či školky 
je školní jídelna, kdy i zde je stejně jako 
v procesu vzdělávání dbáno na respekto-
vání všech nutných pravidel a povinnos-
tí tak, aby nejen strávníci, ale i zaměst-
nanci jídelny byli co nejvíce chráněni před 
nákazou COVID 19.  Každá jídelna má 
jistě své limitující prostory i různé počty 
strávníků. Z tohoto důvodu se může 
zdát, že se organizace stravování v růz-
ných jídelnách v něčem liší a v něčem je 
totožná. Společným a důležitým prvkem 
je však maximální ochrana všech, proto 
je v každé z jídelen denně pamatováno 
na dodržování nastavených opatření 
vzhledem k epidemiologické situaci. 
Cílem je zabránění případnému šíření 
nákazy COVID-19.

Jídelny pracují v plném režimu, kdy 
stravování probíhá u všech zájemců a je 
organizováno tak, aby docházelo k co 
nejmenší koncentraci žáků a tříd. Proto 
došlo k úpravě výdeje stravy – delší časové 
dotace a přitom je dbáno na dostatečný 
časový prostor pro konzumaci u každého 
strávníka. Jelikož je dle bezpečnostních 
opatření doporučena rouška ve společ-
ných prostorách a pro území hl. m. Prahy 
s účinností od 14. 9. 2020 až do odvo-
lání je dle nařízení HSHMP povinná, 
není školní jídelna výjimkou. K sundání 
roušky dochází u strávníka až v okamžiku 
konzumace stravy. V jídelnách je zrušen 
samoobslužný provoz, kdy příbory, nápoje, 
zákusek apod. jsou vydávány zaměstnan-
cem jídelny. Nepřerušeně po celou dobu 
výdeje je zajišťována dezinfekce ploch, 
s nimiž strávník přichází do kontaktu. 
Zaměstnanci školní jídelny používají 
roušky (vč. pedagogického dohledu), 
dezinfekční prostředky, jednorázové ruka-
vice, probíhá častější výměna pracovních 
oděvů a před vstupem do jídelny jsou 
stojany s dezinfekcí a je dbáno na to, aby 
strávníci návyky k dezinfekci rukou přijali 
za vlastní. A ti nejmenší strávnici ve škol-

ODBORY

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  
v základních a mateřských školách zřizovaných 
MČ Praha 20 ve školním roce 2020/2021

VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ CENA OBĚDA PRO ŽÁKA ZŠ

od 7 let do 10 let 30,00 Kč

od 11 let do 14 let 32,00 Kč

od 15 let a více let 34,00 Kč

dospělí – zaměstnanci 34,00 Kč

CENA STRAVNÉHO PRO DĚTI DO 6 LET

svačina 9,00 Kč

oběd 25,00 Kč

svačina 9,00 Kč

pitný režim 5,00 Kč

celkem 48,00 Kč

CENÁ STRAVNÉHO PRO DĚTI OD 7 LET

svačina 10,00 Kč

oběd 30,00 Kč

svačina 10,00 Kč

celkem 50,00 Kč

kách? Výjimkou je, že roušky pro ně nejsou 
ve společných prostorách povinné a kromě 
výše uvedených opatření, která se dodržují, 
čekají na svou svačinku či oběd na místě 
u stolku a paní učitelky vše samy rozdávají. 

Poděkování v této nelehké době patří 
všem ředitelům škol a všem jejich zaměst-
nancům, kteří našim dětem poskytují 
stravovací služby tak, že i přes zavedení 
a každodenní dodržování preventivních 
a protiepidemických opatření, jsou služby 
plnohodnotné tak, jako tomu bylo v ka-
ždém běžném školním roce v minulých 
letech. 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  
V  MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKO-
LÁCH V HORNÍCH POČERNICÍCH,
S ÚČINNOSTÍ OD 1. ZÁŘÍ 2020

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů, byly v rámci finančních limitů 
na nákup potravin ve všech věkových 
skupinách strávníků upraveny úplaty 
za školní stravování od 1. 9. 2020, a to 
následovně:

MATEŘSKÉ ŠKOLY  
rozpis stravného a cen od 1. září 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
cena oběda od 1. září 2020

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ KČ/DEN/STRÁVNÍK

Pitný režim je dle vyhlášky č. 107/2005  
Sb. již zohledněn v hlavním a doplňkovém jídle.

 Helena Víchová, OSVŠ
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VÁŽENÍ OBČANÉ, 

od 1. 10. 2020  bude zakázáno na území 
hlavního města Prahy topit v kotlích 
s emisními třídami 1 a 2 o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším 
briketami, koksem i hnědým uhlím. 
V současné době se na území HMP na-
chází několik stovek kotlů na pevná paliva 
emisní třídy 1 a 2. Topení hnědým uhlím, 
koksem nebo briketami v těchto kotlích 
má během topné sezóny výrazně negativní 
dopad na kvalitu ovzduší. Toto opatření 
umožňuje zákon o ochraně ovzduší, kon-
krétně § 17 odst. 5, který dovoluje obcím 
od 1. 9. 2019 vydávat obecně závazné 
vyhlášky, kterými lze zakázat spalování 
vybraných druhů pevných paliv v kot-
lích s emisní třídou 1 a 2 před 1. 9. 2022 
(po 1. 9. 2022 bude spalování pevných 

ONLINE REZERVACE NA ÚŘAD ŠETŘÍ VÁŠ ČAS

Od září mohou klienti plně využít nový online rezervační systém 
pro objednání si přesného termínu návštěvy spojené s vyřízením 
svých záležitostí na Odboru živnostenském a občanskosprávncích 
agend Úřadu městské části Praha 20. Výhodou rezervace termínu 
návštěvy je časová úspora, neboť klient s rezervovaným termínem 
schůzky je odbavován přednostně před ostatními čekajícími. 

Na stránce www.pocernice.cz po kliknutí na odkaz online rezer-
vace je možné zarezervovat termín návštěvy pro agendy:

•  ověřování listin a podpisů;
•  výpisy z informačních systémů veřejné správy (CzechPOINT) 

a datové schránky;
•   podání žádosti či vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu 

či cestovního pasu;
•  matriky – podání žádosti o uzavření manželství, určení otcovství 

či vyzvednutí matričních dokladů apod.;
•  Živnostenský úřad – založení nové živnosti či úprava existujících 

živnostenských oprávnění.

Po zvolení si data a času návštěvy u vybrané agendy ve webové apli-
kaci je třeba vyplnit jméno, příjmení, e-mail a volitelně též telefonní 
číslo. Na zadaný e-mail bude zaslána informace o vybraném zarezer-
vovaném termínu návštěvy úřadu, kliknutím na odkaz v e-mailové 
zprávě se potvrdí správnost zadaných údajů. Následně bude doručena 
další e-mailová zpráva s kódem PIN. Tento údaj si vytiskněte či za-
pište a při návštěvě úřadu jej zadejte na dotykové obrazovce tiskárny 
pořadových lístků. Na vytištěném pořadovém lístku bude uvedeno 
číslo přepážky, na které bude vaše rezervovaná agenda vyřizována. 
Rezervovaný čas návštěvy je třeba dodržet s tolerancí 10 minut, 
po uplynutí tohoto časového intervalu termín rezervace propadá.

Milan Hejkrlík, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 zaká-
záno zákonem).  Cílem je omezit na území 
HMP topení v zastaralých kotlích. 

 
V říjnu 2019 byl zahájen příjem žádostí 
na „Kotlíkové dotace III“. Jedná se o dota-
ce z Operačního fondu Životní prostředí, 
prioritní osa 2, specifický cíl 2. 1. s cílem 
snížit emise z lokálního vytápění domác-
ností. 

Žádosti je možné na všechny poda-
telny Magistrátu hlavního města Prahy 
odevzdávat do 30. 10. 2020. Podrobnosti 
najdete zde:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energeti-
ka_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/kotli-
kove_dotace_Praha_III.html. 

Věra Bidlová, OŽPD

ODBORY

MATEŘSKÉ ŠKOLY  
rozpis stravného a cen od 1. září 2020

KOTLÍKOVÉ DOTACE III –  
ŽÁDOSTI LZE PODÁVAT DO KONCE 
ŘÍJNA 2020



HISTORIE

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2020

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 139
UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

I když se ve 12. až 17. století vlastnictví 
majetku a tím i vrchnost často střídaly, je 
možno ze záznamů vyvodit přesvědčení, 
že v mnoha případech přes vyžadované 
nemalé povinnosti byla vrchnost vůči 
poddaným uznalejší. To bylo pro poddané 
v našich původních vsích velmi významné 
nejen pro život, ale také pro rozvoj sídel 
jako takových.

Tak například císař Karel IV. vydal 
23. července 1367 privilegium osvobozující 
Hořejší Počernice a Čertousy od všech 
platů a daní kromě obecné daně zemské. 
Zdejší poddané dále vyjmul ode všech 
soudů kromě soudu královského a Koleje 
univerzitní, pod kterou je podřídil. Privi-
legium bylo obnovováno, a to roku 1385 
králem Václavem IV. a roku 1472 králem 
Vladislavem a ještě roku 1537 císařem 
Ferdinandem I.

V sepsaných pamětech Mistrů Koleje je 
v částech týkajících se našich původních 
obcí mimo jiné uvedeno: Dle rozkazu 
císaře Karla IV. první Mistry do Koleje 
uvedl roudnický probošt Mikuláš. Byl 
to Hermann a Friedman přednášející 
teologiii a dále Čeněk, Ditherus, Wo-
ller a Mikuláš z Jevíčka přednášející 
svobodná umění. Těm jako prvním 
představeným přikázal vložit vsi Hořej-
ší Počernice a Čertousy do Zemských 
desek jako majetek Koleje univerzitní. 
V dalších obdobích se Mistři doplňovali 
již jen svobodnou volbou. S ustanovením 
prvních byl sepsán i řád (statut) Koleje. 
Ředitelem byl probošt, volený každoročně 
o sv. Jiří. Jeho nástupním dnem byl pátek 
v týdnu, v němž byl svátek sv. Havla. Pro-
bošt dostával plat 2 kopy grošů českých 
ročně. V pamětech Mistrů jsou uvedeni 
například proboštové Mikuláš z Krakova 
(1378), Štěpán z Kolína (1390), Jakoubek 
ze Stříbra (1397), Stanislav ze Znojma 
(1400). Probošt byl volen z Mistrů nej-
váženějších. V jeho povinnostech bylo 
také vybírat roční platy od poddaných 
ze vsí nadačních ve dvou termínech, a to 
ke sv. Jiří (24. 4.) a ke sv. Havlu (16. 10.). 
V knize „purkrechtní“ jsou k roku 1383 
uvedeny následující roční platy. Ve vsi  
H. Počernice je uvedena výměra 30 lánů 
(lán = 18,41 ha), z nichž je 8 lánů v Čer-
tousích. Z těchto 30 lánů je 10 starých 
a 20 nových. Ze starých se platilo 104 
grošů, 6 slepic a 60 vajec za rok z každého. 
Z nových se platilo 114 grošů a k tomu 
byla povinnost 1 den práti a 1 den stříhati 
ovce a další 2 dny sklízet seno a česat ovo-

ce v roce. Splatnost peněz byla do  
3 dnů od pololetních termínů pod 
trestem jednoho „fertonu“, což byl čtvrtý 
díl z jedné kopy. Peníze byly používány 
na živobytí a potřeby Mistrů a na nářadí. 
Případný přebytek si Mistři rozdělovali.

Podle „statutu“ měl probošt nařízeno 
poddané hospodáře příliš neutiskovat ani 
je při nezaviněné nemožnosti splácet roční 
platy z gruntů nevyhánět. Dovoleno mu 
naopak bylo s upomínáním vymáhat do-
placení dlužné částky ještě i za působnosti 
nově zvoleného probošta s tím, že nové 
splátky měly před dluhy přednost. To byla 
mimořádná vstřícnost ve vztahu vrchnosti 
kolejní k poddaným, která nikde jinde 
nebyla.

V tehdejších časech v životě vsí a jejich 
obyvatel někdy také docházelo ke krutým 
jevům jako byla loupež nebo dokonce 
vražda. V záznamech z roku 1592 jedna 
taková vražda byla zaznamenána. Tehdy 
mladý Jan Mašek zabil ovčáka Jaka jen 
proto, že nedával pozor na své stádo, které 
na louku Maškovu se zaběhlo. Motykou 
na místě potloukl chlapce tak, že ten 
pak doma, kamž byl na trakaři dovezen, 
zalehl do boudy, maje přeražený hřbet. 
Když mu ovčácké pachole Adam přinesl 
jídlo, odmítl a jen mu řekl: „Krátký život 
můj, mladý Mašek připravil mě k Božím 
hodům. Jestli jsem kohokoli z vás čím 
rozhněval, pro Pána Boha, odpusťte mi.“ 
A za chvíli vydechl naposled. Z rozkazu 
vrchnosti byla ohledána Maškova lou-
ka a shledáno, že škoda nebyla téměř 
znát, jen na okraji byla tráva pokousána 
a utlačena. Starý Mašek na otázku, co 
chce za zjištěnou škodu, pravil, že všecku 
promíjí. Další den počernickému rychtáři, 
stojícímu na poli, přivedli lidé ze Chval 
mladého Maška a žádali jej o právo jako 
na mordýře. Rychtář jim odvětil, že právo 
vezme za 5 grošů, ale až doma ve vsi. 
Tak s ním šli domů, on ještě poslal pro 
konšely a po převzetí pěti grošů míšeň-
ských převzal mordýře Maška k odsouzení 
po právu.

Přes přísné tresty bylo v těchto časech 
nemálo případů loupeží. Nejoblíbenějším 
místem lupičů bývaly osamělé krčmy 
a jejich úkrytem hluboké lesy. Z lesních 
hvozdů nejpověstnější pak byly „Železné 
hory“ mezi Čáslaví a Chrudimí a také 
od nás nedaleký úsek lesa zvaný „Fidr-
holec“ ve hvozdu mezi Českým Brodem 
a Prahou. Přestože byl ve 12. století lou-
pežníků zbaven, udržovala se zde po švéd-
ských válkách řadu let nová loupežnická 
banda zvaná „Petrovští“. Loupežením 
bylo proslulé také tak zvané „Špitálsko“, 
nacházející se za Poříčskou bránou 

(v místě dnešního Karlína k Libni).
Jedni z posledních lesních loupežníků 
byli „Rejthaři“ potloukající se na různých 
lesnatých místech v Čechách v první po-
lovině 16. století a loupící po německém 
způsobu. U nás o nich bylo zaznamenáno, 
že roku 1547 zajali Jaroslava Beřkovské-
ho ze sousedních Satalic, odvlekli jej 
do svého brlohu v lese Fidrholci a teprve 
když jim bylo stanovené výkupné do lesa 
přineseno, jej pod závazným slibem pro-
pustili domů.

Zaznamenáno také bylo, že po celé 
16. století bývaly častým neštěstím také 
požáry. Příčiny jejich vzniku byly různé. 
K neopatrnosti při zacházení s ohněm 
a k nedokonalé ochraně od používaného 
ohně bylo také příčinou založení požáru 
válčením a ze zlé vůle ze msty nebo k za-
krytí loupeže. V méně častých případech 
po úderu blesku při bouřích. Pozname-
náno bylo, že v období let 1502 až 1562 
bylo v Českém království ve městech 
přes šedesát velkých požárů a na vsích 
ještě mnohem více. Na zakládání požárů 
se rozšířilo najímání tak zvaných „pali-
čů“. Bývali to Turci, kteří ve druhé části 
tohoto století počet požárů ještě zvýšili. 
V té době byly stavby většinou dřevěné 
a hlavně slaměné (nebo měly dřevěné 
zastřešení). Proto vzniklý požár zachvátil 
ne jen jeden dům, ale obvykle několik 
stavení a nejčastěji vyhořela celá ves nebo 
dokonce i město. Příkladem byly požáry 
ze dne 17. 8. 1530, kdy vyhořelo Menší 
Město pražské, 16. 7. 1532 až na 61 domů 
vyhořelo celé město Tábor včetně kostela. 
V létě roku 1541 shořel velký díl Prahy 
i s Hradčany a kostelem sv. Víta a králov-
skými pokoji a shořely i Zemské desky. 
Dne 29. 3. 1559 vyhořela téměř celá ves 
Hořejší Počernice. Na žádost rektora uni-
verzity povolil císař slevu daní Koleji ze 
všech jejich statků. V roce 1593 vyhořely 
Počernice znovu. 

Roku 1639 vypálila švédská vojska zcela 
obec Chvaly i sousední ves Babice, kterou 
navíc rozbořila, takže zanikla. Roku 1734 
zcela vyhořela Chvalská tvrz a byla Jezuity 
přestavena do podoby zámecké.

O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář
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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. Maximálně 
vítáme děti do jednoho roku věku. Pozván-
ka není posílána automaticky. V případě 
zájmu přihlašujte děti narozené v období:

1. 6. 2020 – 31. 8. 2020 do 30. 11. 
2020. Další termíny budou následovat. 

Přihlášku na Vítání občánků naleznete 
na https://www.pocernice.cz/ 
potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo 
při osobním vyzvednutí na Odboru živ-
nostenském a občanskosprávních agend, 
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat 

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

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

DNE 21. ŘÍJNA 
2020 UPLYNE 19 
SMUTNÝCH LET, 
KDY ZEMŘEL PAN 
KAREL DOLNÁK.
STÁLE TESKNÍ 
A ZA TICHOU 

VZPOMÍNKU DĚKUJE RODINA.

DNE 8. 10. 2020 
BY SE DOŽIL PAN 
KAREL VALEŠ 100 
LET. KDO JSTE HO 
POZNALI, VĚNUJTE 
PROSÍM TICHOU 
VZPOMÍNKU. 

S LÁSKOU VZPOMÍNAJÍ DCERA 
MARIE A SYN KAREL S RODINAMI.

1. ŘÍJNA TOMU BUDE PĚT LET, CO MĚ NAVŽDY OPUSTIL MŮJ MILOVANÝ MANŽEL 
VLADIMÍR TUŠEK. KDO JSTE HO ZNALI, PROSÍM, VZPOMEŇTE SE MNOU.  
DĚKUJI, MIROSLAVA TUŠEKOVÁ

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ  
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

BLAHOPŘEJEME:

Adámková Naděžda
Al-Hiti Mohammad Khalid
Bohata Josef
Bolková Zuzana
Červenková Věra
Daniel Jaroslav
Denková Zlata
Dub Milan
Ekrtová       Jiřina

Hála Jaroslav
Hauf Vlastimil
Herboltová Jarmila
Hřibová Libuše
Chromáček Jiří
Junek Václav
Kořenský Tomáš
Kot Karel
Králíček Josef
Králíček Ladislav
Krejčíková Zdenka
Kurucová Libuše
Lindnerová Sylvie
Malá Marie
Marečková Milena
Matoušková Eva
Maxant Josef
Mikeš Karel
Moravcová Libuše
Műnich Karel
Novák Pavel
Petrouš Jan
Poláček Vladimír
Procházková Vlasta
Prošek Josef

Rybová Elvíra
Schmidtová Evelina
Slavíková Marie
Smetana Jan
Soukup Zdeněk
Stoklasová Jaroslava
Strašil Vladimír
Svítek Antonín
Svobodová Libuše
Šafaříková- 
Pštroszová Margita
Šerá Eva
Špičková Lenka
Tomek Stanislav
Turna Jaroslav
Václavů Marta
Winterová Miloslava
Zahradník Jiří
Zimová Marie
Žilinová Květuše

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

Milan Hejkrlík,  
vedoucí odboru  
živnostenského  

a občanskosprávních agend

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

ÚTERÝ 13. ŘÍJNA VYCHÁZKA  
A VÝSTAVA
Zámecký areál Ctěnice - Devatero 
řemesel, desátá bída? / 
Řemesla v českých filmových po-
hádkách, cca 2 km, sraz v 10.00 hod. 
na nádraží Horní Počernice, zastávka 
bus č. 209, snížené vstupné 50 Kč,  
vede L. Frouzová

PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA VYCHÁZKA
Ovčí hájek Hlubočepská, sraz  
ve vestibulu metra Českomoravská  
v 10.00 hod., vede K. Janušová

Cvičení v „Domečku“ každý  
čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.,  
poplatek 40 Kč

Výbor Klubu seniorů oznamuje,  
že vzhledem k nepříznivé pandemické 
situaci v Praze pozastavuje  
do odvolání středeční setkávání  
seniorů v klubovně.
 
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Dne 25. 8. 2020 se stal státním obča-
nem České republiky pan Matthew 
Craig Mortimer-Hampson. Matthew 
Craig Mortimer-Hampson se narodil 
ve Velké Británii.

V Horních Počernicích žije od roku 2005, 
je ženatý a má 3 děti – Matthewa Olivera, 
Roberta Elanda a Charlette. V současné 
době pracuje pro českou poradenskou 
a inženýrskou firmu jako environmentální 
auditor, specializující se na fúze a akvizice 
a kontrolu dodržování právních předpisů 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.

Martina Procházková, matrika
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pátek 2. října v 19.30 hod. 
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
ČR/ 12/ 60 min.

Speciální verze filmu V síti určená pro 
diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu 
rodičů nebo jiné dospělé osoby.
Vstupné: 100 Kč

sobota 3. října v 18.00 hod.
Cimrman, Smoljak, Svěrák
* POSEL Z LIPTÁKOVA
DS Cimrfraj (Veselí nad Lužnicí)

V divadelní dvouaktovce živě účinku-
je potomek jednoho z nejstarších rodů 
cimrmanologických Filip Smoljak jako 
nepříliš zdatný, zato velmi neodbytný 
klavírista.

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Vážení diváci,

ráda bych úvodem poděkovala všem, kteří 
se na začátku září zúčastnili akce Zažít 
divadlo jinak aneb Nadechni se pro město. 
Bylo vidět, že naši diváci se nenechají 
odradit ani situací kolem epidemie koro-
naviru. Přišlo vás opravdu hodně a všichni 
jsme si akci náramně užili. Poděkování pa-
tří také všem, kteří s námi celou akci při-
pravovali – Divadlo Víti Marčíka, Divadlo 
Harmonika, dětský pěvecký sbor Paleček, 
Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice, 
Bistro Daneva, Divadelní kavárna, Mum-
raj, MPilates, Chůdadlo a bubeník Standa 
Vít. Spolupracovalo se nám s vámi krásně.

Chtěla bych také poděkovat divákům, 
kteří se rozhodli nevracet vstupenky 
na zrušená představení a tím nás finančně 
podpořit. Nebylo vás málo a my si tohoto 
vašeho kroku nesmírně vážíme. 

První měsíc nové sezony máme za sebou. 
Dovolte mi tedy pozvat vás na některé po-
řady, které jsme připravili na říjen. V tom-
to měsíci uvedeme první dvě představení 
tradiční přehlídky ochotnických divadel 
Čechův divadelní podzim. V neděli 18. 10. 
přehlídku zahájí divadelní soubor Náplav-
ka z Lysé nad Labem s hrou Náplavka 
grotesque aneb To jsme my! Náplavka je 
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velmi muzikálně nadaný soubor, na jejich 
grotesku plnou hudebních čísel se tedy 
velmi těšíme. Druhým představením ČDP 
je Lízinka počernického souboru Právě 
začínáme. Lízinku jsme uvedli již něko-
likrát, tentokrát se ale jedná o derniéru, 
kdo jste toto úspěšné představení tedy 
ještě nestihl, nenechte si ho ujít. Čeká nás 
také první představení dramaturgické řady 
Nebuď konzerva. 20. října uvedeme one-
man show Davida Prachaře Trenér. V této 
inscenaci se D. Prachař převtělí do trenéra 
okresního fotbalového klubu a buďte si 
jisti, že tenhle „fotbal“ bude bavit nejen 
muže, ale i ženy. Máme připraveny také 
dvě komedie - 5. 10. Vzhůru dolů s Mile-
nou Steinmasslovou v hlavní roli a 26. 10. 
Velké lásky v malém hotelu, kde se vám 
představí mnoho známých herců v čele 
s Lukášem Vaculíkem. Chybět nebude ani 
hudba v podání skupiny The Cello Boys 
a samozřejmě filmové projekce.

Moc se na vás těšíme!

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

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, 
který 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

úterý 6. října v 19.30 hod. 
PRAVDA
Fr, Japonsko/ P / 106 min./ české titulky
Hrají: Catherine Deneuve, Juliette Bi-
noche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier 
a další

Slavná herečka napravuje rozbitý vztah 
s neméně slavnou dcerou. Dlouho nevy-
řčené pravdy dávají prostor komickým 
situacím i dramatickým okamžikům. 
Protože pravdu má každý tu svou.
Vstupné: 120 Kč

čtvrtek 8. října od 19.30 hod. 
THE CELLO BOYS

Koncert kapely The CELLO Boys, kte-
rá vystoupí společně s mladou a nadějnou 
kapelou InAction, inspirující se rocko-
vou scénou 80. a 90. let. Těšit se můžete 
na nové autorské skladby The CELLO 
Boys, písně z alba Light from the Dark 
(InAction) a na společné vystoupení 
obou kapel.
Vstupné: 300 Kč

sobota 10. října v 15.00 hod. 
VELRYBA LÍZINKA ANEB DOBRO-
DRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH
Divadlo Krapet

Dobrodružná výprava velryby Lízinky 
v českých vodách.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

středa 14. října v 18.00 hod. 
OHLÉDNUTÍ  
„HLEDÁNÍ SVĚTLA“

Výběr z dosavadní tvorby obrazů, koláží, 
grafik a fotografií Vladimíra Kočičky
Vstup volný

čtvrtek 15. října v 19.30 hod. 
BÁBOVKY
ČR / 12 / 97 min.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, 
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Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Po-
láková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák 
ml., Jiří Langmajer a další.

Film podle knižního bestselleru spiso-
vatelky Radky Třeštíkové.
Vstupné: 130 Kč

sobota 17. října v 17.00 hod. 
PINOCCHIO
It, VB, Fr/ P / 125 min./ dabing

Nejslavnější dřevěný kluk ožívá v rukou 
tvůrců Harryho Pottera.
Vstupné: 120 Kč

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 stu-
denti 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)

čtvrtek 22. října v 19.30 hod. 
KAREL
Režie a scénář: Olga Malířová Špátová
Intimní pohled do života několikanásob-
ného Zlatého slavíka.
Režisérka a kameramanka Olga Malířová 

ČECHŮV  DIVADELNÍ PODZIM

NEBUĎ  KONZERVA

Špátová strávila s Karlem Gottem celý 
rok. Máme možnost vidět zákulisí kon-
certů, setkání s fanoušky doma i v Ham-
burgu, s rodinou v pražském domě nebo 
na chalupě a místa, která sehrála v životě 
Karla Gotta důležitou roli.
Vstupné: 130 Kč

sobota 24. října v 15.00 hod. 
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková
POHÁDKA O TŘECH  
NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láry Fáry

Námořnická pohádka o čestném a dob-
rém kapitánu Hromovi, který se vydává 
za svým snem. Při prudké bouři zachrání 
piráta Kudličku a ujímá se jeho výchovy. 
Společně s dětmi musí naučit piráta nejen 
slušnému chování, ale také všemu, co by 
pravý námořník měl umět a znát.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

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 počer-
ničtí herci.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč 
(senioři a studenti 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 Bo-
čanová / Olga „Háta“ Želenská, Adéla 
Gondíková / Betka Stanková, Filip 
Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová 
/ Veronika Jeníková / Pavla Vojáčková, 
Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček / Roman 
Štolpa, Juraj Bernáth / Martin Sobotka, 
Sandra Černodrinská / Kristýna Kociáno-
vá / Radka Pavlovčinová

Bláznivá komedie o tom, že ani člen 
vlády by si neměl něco začínat s vdanou 
sekretářkou. 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

LISTOPAD 2020

neděle 1.listopadu v 18.00 hod. 
SNOW FILM FEST

Zažijte dobrodružství na plátně kina!
Ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní 
filmy z celého světa i z domácí produkce.
Vstupné: 100 Kč

ČECHŮV  DIVADELNÍ PODZIM

úterý 3. listopadu v 19.30 hod. 
KAREL PLÍHAL

Jemná a hravá poetika a komorní atmo-
sféra to je Karel Plíhal.
Vstupné: 350 Kč
Doprodej přesunutého koncertu

sobota 7. listopadu v 19.30 hod. 
Robert Askins
PŘÍSÁMBŮH!
Divadlo SoLiTEAter, Praha
Režie: Libor Ulovec

Ostrá černá komedie. Ruka teenagera 
může být dost nebezpečná, když srostla se 
šíleným maňáskem, který se vymkl veške-
ré kontrole. Bude to případ pro exorcistu?
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva 20% pro 
seniory nad 60 let a studenty)
Do 15 let nepřístupný

neděle 8. listopadu v 15.00 hod. 
O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Divadlo D5

Výpravná činoherní pohádka na námět 
oblíbeného večerníčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

čtvrtek 12. listopadu v 19.30 hod. 
Florian Zeller
PRAVDA
Městské divadlo Mladá Boleslav

Režie: Peter Chmela
Hrají: Ivo Theimer, Lucie Matoušková, 
Petr Prokeš a lucie Končoková

Konverzační komedie současného 
nejhranějšího francouzského dramatika 
o dvou manželských párech, které si dle 
názvu neříkají pravdu, ale naopak si lžou 
jak o závod. Jenže lež má krátké nohy. 
Vždycky.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

sobota 14. listopadu od 13.00 hod.
*MAZEC FESTIVAL

2. ročník hudebně-divadelního festiva-
lu, během kterého můžete vidět pohádku 
pro děti, dvě vystoupení souboru z Domu 
dětí a mládeže Jižní Město a na závěr si 
poslechnout známé hity v originální úpra-
vě kapely Agnes.

Vstupné: zdarma /nutná vstupenka 
(vstupenky je možné rezervovat na emailu 
ruzkova@ddmjm.cz nebo budou k vyzved-
nutí v den konání od 12 hod. v divadle)

ČECHŮV  DIVADELNÍ PODZIM

DIVADLO
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neděle 15. listopadu v 19.30 hod.  
Václav Havel
* ŽEBRÁCKÁ OPERA
DS Našlose, Sedlčany
Režie: Jaroslava Trojanová

Komedii se silným tématem korupce, 
spolupráce policie a podsvětí uvádíme 
u příležitosti 45. výročí světové premiéry 
v Horních Počernicích v sále restaurace 
U Čelikovských.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva 20% pro 
seniory nad 60 let a studenty)

středa 18. listopadu v 19.30 hod. 
Robert Bellan
NORMÁLNÍ DEBIL
kulturní portál.cz

Režie: Robert Bellan
Hrají: Zbigniew Kalina, Leoš Noha, Len-
ka Zbranková, Veronika Čermák Macková

Deník puberťáka aneb Mé dětství v so-
cialismu. Retro komedie, kdy základem 
vyprávění jsou příhody z autorova dětství 
prožitého v socialistickém Československu.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

neděle 22. listopadu v 15.00 hod. 
Zdeněk Svěrák, Jiří Melíšek
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Divadlo Rozmanitostí, Most

Zcela nový pohled na známý příběh. 
Divák a doufáme, že nejen dětský, uvidí 
na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší 
živě hranou hudbu a zpívající i tancující 
loutky a herce.
Vstupné: 150, 130, 110 Kč

čtvrtek 26. listopadu v 19.30 hod. 
Tomáš Dianiška
PUSŤTE DONNU  
K MATURITĚ!
Divadlo pod Palmovkou
Režie: kol.
Hrají: Vendula Fialová, Jan Hušek, Tereza 
Dočkalová, Robert Mikluš, Erika Stárko-
vá a další.

NEBUĎ  KONZERVA

„Nekompromisní ponor do devadesátek, 
do období, kdy všechny otázky dokázalo 
zodpovědět Bravíčko. Kdy jsme všich-
ni toužili chodit na West Beverly high. 
Kdy jsme trsali na Spice girls. Láska, sex 
a něžnosti na 90210 způsobů...“
Vstupné: 350, 330, 300 Kč 
(20% sleva pro studenty)
Představení není vhodné pro diváky 
do 14 let

sobota 28. listopadu v 15.00 hod. 
Magdalena Kristenová
O PRINCEZNĚ,  
KTERÁ RÁČKOVALA
DS Agáta

Pohádka o princezně, která si zakládala 
na své urozenosti, je plná humoru i me-
lodických a vtipných písniček Zdeňka 
Rytíře.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 29. listopadu v 19.30 hod. 
VE STODOLE U SLEPIC
DS Nakafráno, Turnov
Režie: Jan Baron Marek
Hrají: Kateřina Hofhansová, Michaela 
Kunetková, Alena Tomášová a Romana 
Zemenová

Troufáme si tvrdit, že naše nová diva-
delní hra - „teátrnovela“ je první vlaštov-
kou svého druhu. Divák se stane svědkem 
toho jak jde čas, jak pevná jsou rodinná 
pouta, a že život není jen procházka růžo-
vou zahradou. Takový příběh se může stát 
i ve vaší ulici.“
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
Doprodej přesunutého představení

PROSINEC
úterý 1. prosince v 19.30 hod. 
Emma Peirson
CAVEWOMAN
agentura Point
Režie: Irena Žantovská
Hraje: Daniela Choděrová

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže 
rozesmát? Přijďte se podívat na volné po-
kračování kultovní oneman show Caveman
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

čtvrtek 3. prosince
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Host: Pavlína Filipovská

Milé povídání, zpívání, vzpomínání. 
A vánoční koledy si s paní Pavlínou zazpí-
váme všichni společně.
Vstupné: 210 Kč

neděle 6. prosince v 15.00 hod.
KOLEDY A ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
OD JAKUBA JANA RYBY
Kühnův dětský sbor
Vánoční koncert.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 7. prosince v 19.30 hod. 
Edward Taylor
COŽ TAKHLE KE ZPOVĚDI...
agentura Harlekýn

Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek/Ja-
kub Štěpán/Martin Zahálka jr., Jan Čen-
ský, Máša Málková/Kateřina Sedláková, 
Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová a další
Komedie s pověstným anglickým humorem.
Vstupné: 460, 440, 420 Kč

sobota 12. prosince v 15.00 hod. 
J. Kincl, D. Dašková, L. Winterová
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Divadlo Anfas

Výpravná činoherní pohádka podle 
známého večerníčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 14. prosince v 19.30 hod. 
Brigitte Buc
ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková, 
Eva Josefíková, Karel Zima/ Pavel Nečas

Náhodné setkání tří žen, každé více 
méně na konci svých sil, v zadní místnosti 
jedné pařížské kavárničky, kde jsou poslé-
ze nuceny nedobrovolně strávit celou noc. 
To vše pod „dohledem“ místního číšníka, 
ironika a nepřítele žen...
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
Doprodej přesunutého představení

neděle 20. prosince v 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM  
STROMEM
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

pondělí 21. prosince v 18.00 hod. 
HARFA JANY BOUŠKOVÉ

Hostem světové harfenistky bude kla-
vírista Karel Košárek.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

Změna programu vyhrazena.
Filmová představení jsou doplňována 
do programu průběžně. Aktuální pro-
gram najdete na www.divadlopocernice.cz

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 promí-
tán v českém znění. 
Pořady označené * jsou pronájmy.
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FOTOSERIÁL

ZAŽÍT DIVADLO JINAK  
ANEB NADECHNI SE PRO MĚSTO
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CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz, 
www.chvalskyzamek.cz

Až do 22. listopadu 2020 máte jedineč-
nou příležitost zavítat do světa slavného 
Leonarda da Vinciho. Interaktivní výstava 
Leonardo z produkce společnosti Objevá-
rium nabízí dětem i dospělým prostor pro 
hravé seznámení se s vynálezy, uměním 
a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, 
které před více jak 500 lety předběh-

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ

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

ly dobu svou genialitou. Interaktivní 
exponáty umožní sestavovat anatomické 
modely, prověřit funkčnost mechanických 
strojů, budovat geometrické struktury 
či vynálezcův přenosný 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 
s počernickou společností VIRTUPLEX 
si na naší výstavě prostřednictvím vir-
tuální reality prohlédnete i další modely 
Leonardových vynálezů.

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

FILMOVÝ SVĚT MILOŠE FIKEJZE

29. 8. – 1. 11. 2020,  
denně od 9.00 do 18.00 hod., PRODLOUŽENO

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 obdivovat v prostorách 
Prodejní galerie Chvalského zámku. Uznávaný fotograf fotil 
na černobílý kinofilmový negativ a zásadně bez blesku, pouze 
v přirozených, byť někdy extrémních světelných podmínkách. 
Zahraniční umělce nejčastěji dokumentoval na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Varech, na pražském Febio-
festu, v Uherském Hradišti při Letní filmové škole či v rámci 
festivalu Dny evropského a francouzského filmu v Praze. 

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
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. – 20. 11. - Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN aneb pátrej na vlastní pěst!

100 LET POČERNICKÉHO FOTBALU

9. 10. – 1. 11. 2020,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Výstava k výročí 100 let 
xaverovského fotbalu 
představí klubové tradice 
několika generací počernic-
kých fotbalistů i fanoušků 

a prostřednictvím exponátů, od tiskových 
a fotografických materiálů až po nablýs-
kané trofeje, provede jedním stoletím 
oblíbeného sportu v naší městské části. 
Srdečně zveme na slavnostní vernisáž 
ve čtvrtek 8. října od 17.00 hodin.

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

AKCE PRO VŠECHNY
So 3. 10. – ODLOŽENO NA JARO 2021 

AUTOBUSOVÝ DEN ANEB HISTORICKÝM AUTOBUSEM 
Z LETŇAN AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK

So 17. 10. od 19.00 do 22.00 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU SE STRAŠIDLY 
Z DOB DÁVNO MINULÝCH
Milí naši návštěvníci, letošní odloženou Strašidelnou noc ze 
začátku roku vám přinášíme o podzimní sobotě. Těšte se! Zámek 
i výstavu LEONARDO totiž zabydlí strašidla z dob dávno minu-
lých. Přijďte k nám v sobotu 17. října kdykoli mezi  
19. a 21.30 hod. a mějte pro strach uděláno!

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD A PROSINEC:
 
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. – 20. 11. -  Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN  

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

vánočního stromu

Milé děti,přijďte kdykoli mezi 9. a 17. hodinou a vyřešte další zámeckou záhadu. Stopy vedou zámeckými salonky, sklepením i interaktivní výstavou Leonardo, která vás zavede do světa renesančního génia Leonarda da Vinci. Pro úspěšné detektivy odměna jistá! Akce je vhodná pro školní děti do 12 let a  rodiče či prarodiče bez ome- zení věku.

KALENDÁŘ NA ROK 2021 
„Horní Počernice – místo, kam se rádi 
vracíme“ JIŽ V PRODEJI!

Vážení hornopočerničtí,
nový stolní kalendář na rok 2021 je možné od začátku října za-
koupit na obvyklých místech. Hezké fotografie oblíbených míst 
z objektivů fotografů, jimž jsou Horní Počernice blízké, vás budou 
provázet celým příštím rokem a možná i inspirovat pro procházky 
po okolí vašeho domova. Kalendář je opět doplněn o počernické 
kalendárium akcí pro veřejnost, které pro vás připravuje městská 
část i příspěvkové a neziskové organizace. Ať vám dělá radost!

Kalendář za cenu 65 Kč zakoupíte na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna); Chvalský zámek (infocentrum); 
Divadlo Horní Počernice; KC Horní Počernice – Domeček; 
Pekařství Moravec; Trafiky M. Hory na Náchodské a v Jeřické 
ulici; Trafika M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141; Papírnictví 
v Chodovické ulici (u školky) a Tiskárna Printea na Náchodské 
ulici 868/28; (budova bývalého sklenářství).

Tým Chvalského zámku

St 28. 10. až St 4. 11. od 9.00 do 18.00 hod.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN 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 výstavou LEONARDO vám o podzimních 
prázdninách přinášíme prodloužený čas pro vaše rodinná pát-
rání. 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 detektivní 
kariéry i zasloužená odměna. Akce je vhodná pro školní děti 
do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku. Nestihnete-li 
říjnový termín, stejný příběh vás bude ještě čekat i 13. - 20. 11.
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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? Přinášíme vám novou 
počernickou akci. Zveme vás na sousedské 
posezení s harmonikou! Sál i bar otevřen 
od 16.30 hod. Dotované vstupné 50 Kč.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AKVARIJNÍCH RYB
So 10. 10., 24. 10., 14. 11. a 28. 11. 
od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green s. r. o. Vstup-
né na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let 
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.

VESELÁ STODOLA II.
Ne 18. 10. od 15.00 hod.
Spolek Chvalská beseda srdečně zve 
na další odpoledne se skvělou hudbou 
i občerstvením. K tanci a k poslechu 
bude hrát Pražský lázeňský orchestr pod 
vedením heligonkářky Ludmily Koutské. 
Součástí programu bude i módní přehlíd-
ka dobového oblečení z 30. let.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pá 30. 10. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjem-
ný večer s hudbou a tancem. Sál i nápojo-
vý bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod. 

AKCE PRO VEŘEJNOST  
ŘÍJEN/LISTOPAD:

STODOLA VÝHERCEM  
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK  

VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC 

SRPEN SE STAL  

VÍTEK VOLÍK  

BLAHOPŘEJE  

A ZDRAVÍ VÍLA 

OHNIVKA 

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! Le-
tošní téma zní: Není skřítek jako skřítek. 
Všechna výtvarná díla budou vystavena 
současně s výstavou Pohádková země 
Vítězslavy Klimtové, která nás zavede 
do světa skřítků, víl, vodníků i dalších 
pohádkových bytostí, s nimiž byla vý-
tvarnice během svého života za dobře.

Termín odevzdání: do 30. prosince 2020 
na recepci Chvalského zámku. 

Podrobnější informace na:  
www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce 
nebo u produkční Kláry Tökölyové na:  
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.

ZÁMEK

POČERNICKÝ STREET FOOD FEST
So 31. 10. od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme na první ročník festivalu 
dobrého jídla na Chvalské tvrzi. Akci 
pořádá společnost City Event ve spoluprá-
ci s Chvalským zámkem a MČ Praha 20. 
Vstup na akci zdarma.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
Po 2. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou! Sál i bar 
otevřen od 16.30 hod. Dotované vstupné 
50 Kč.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
So 7. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
SHM Klub Praha – Počernice srdečně 
zve na tradiční maškarní ples pro děti, 
letos poprvé ve Chvalské stodole. Na děti 
čekají veselé hry, tanec i kamarádi. Rodiče 
i prarodiče se mohou těšit na odpolední 
kávičku s domácí buchtou i přátelskou 
atmosféru.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pá 27. 11. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjem-
ný večer s hudbou a tancem. Sál i nápojo-
vý bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod. 
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SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
Foto: Kamil Tatar
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NEZISKOVKY

PROMĚNA ZÁMKU 
NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ
Zámek na Křovinově náměstí zakoupil ve dvacátých letech minulého století „Spolek 
péče o sirotky“, zřízený při Evangelické církvi metodistické v ČR. Objekt byl zanedbaný 
a ve špatném technickém stavu. Po nezbytných menších stavebních úpravách jej spo-
lek začal využívat jako sirotčinec a starobinec.

Koncem třicátých let byla většina klientů přestěhována do jiného 
objektu a zámek se měl začít celkově rekonstruovat.
Příchodem druhé světové války a posléze zabavením objektu 
komunisty však k tomu nedošlo. 

Po sametové revoluci se podařilo objekt v Horních Počernicích 
získat zpět a od roku 1999 se píše jeho nová historie. 

Evangelická církev metodistická navázala na sociální práci 
z minulosti a zřídila zde azylový dům. Zároveň s tím zahájila po-
stupnou opravu zničeného objektu. Byla opravena střecha, vnitřní 
prostory a zhotovena nová fasáda, korespondující v barevnosti 
i provedení s původním stavem.

V současné době je budova zámku a revitalizovaný předprostor 
zámku nádhernou dominantou Křovinova náměstí.

Součástí objektu jsou i stavby, které byly na pozemku zřízeny 
v době po znárodnění a dnes je využívá azylový dům pro ubyto-
vání klientů. Ačkoliv je jejich technický stav po mnoha opravách 
dobrý, jejich životnost je z dlouhodobého pohledu velmi ome-
zená a architektonická hodnota je nulová. Majitel objektu proto 
přichází s novou koncepcí pro areál. Jeho hlavní prioritou zůstává 
sociální práce. Na pozemku vyroste nový azylový dům, dům pro 
seniory a také komunitní středisko s budovou kostela. Jeho podo-
ba je ve stadiu studie a v současné době se dokončuje.

SBÍRKA ŠKOLNÍCH 
POTŘEB PRO 
AZYLOVÝ DŮM
Smyslem a cílem sbírky bylo pod-
pořit děti rodin z azylového domu, 
které nemají dostatek finančních 
prostředků na vybavení dětí do školy 
a start školního roku, který je pro ně 
velice náročný. Sbírku opět po roce 
zorganizovala paní Markéta Čekano-
vá, která oslovila své přátele a další 
dárce pomocí sociálních sítích. 
Děkujeme všem dárcům, kteří se 
do sbírky zapojili a dětem přejeme 
mnoho úspěchů v novém školním 
roce. 

Gabriela Selinger, SKP HoPo

MÁTE ZÁJEM O INFORMACE 
O PŘIPRAVOVANÉM PROJEKTU? 
Pokud ano, zveme vás k rozhovoru a posezení u kávy dne 
22. října v 18.00 hodin do sloupového sálu zámku, kde bude celý 
záměr prezentován. Budeme rádi za váš názor a připomínky.

Jan Procházka,SKP HoPo
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CÍRKEV

Tak nám 22. září začal podzim. Je 
pravda, že jsme pro to jako lidé ne-
museli nic udělat, ale naopak se 
musíme podle toho zařídit. Dříve byl 
začátek podzimu nejvyšším varo-
váním, aby se lidé chystali na zimu. 
Za sklizeň se děkovalo Bohu a různě 
se plodiny zavařovaly či jinak kon-
zervovaly, aby vydržely až do jara, 
kdy se můžeme těšit na nové. Ono 
to vlastně probíhá i nyní, ale jen to 
tak nevidíme: i kolem Počernic se 
z polí sklízela úroda a začne být více 
viditelná zvěř, i nyní se v zelenino-
vých a ovocnářských skladech plní 
bedýnky a přepravky, vlastně i doma 
se začíná tu a tam objevovat, co 
vyrostlo na zahrádce – považujeme 
to za tak samozřejmé, že se z toho 
ani neradujeme. A přitom to vůbec 
samozřejmé není!

Před vypuknutím koronakrize jsme také mnoho věcí 
považovali za samozřejmé a stačilo několik dní a vše bylo 
jinak! Najednou jsme se nemohli navštěvovat, najednou 
jsme mohli do obchodu jen v nějakou dobu, najednou 
se doporučovalo, abychom – pokud to není nutné – ani 
nevycházeli z domu. Ve vzduchu byly skoro cítit obavy 
o vlastní zdraví – ale přiznejme si: stále jsme měli co jíst. 
Až jsem se divil, jak to ty obchody zvládají... (Snad jen 
chvíli nebylo droždí – vzpomínáte? Také jsem byl vyslán, 
abych někde něco sehnal!). Když tedy vidím kolem sebe 
tu krásu ovoce a zeleniny (ona je sice v obchodě celý rok, 
protože se dováží třeba i přes půl světa), tak se skutečně 
raduji a jsem Bohu vděčný – protože jsem si nějak opět 
uvědomil, že by to tak vůbec nemuselo být – a vlastně,  

že to v mnohých částech světa tak není. Jsou oblasti, kde úrodu 
smetla povodeň, kde vše sklidil požár – a to nejhorší: jsou oblasti, 
kde lidská zloba a válka zničila všechno dobré!

Naštěstí žijeme v Počernicích a tak se můžeme připravovat na zimu, 
která přijde (ať bude na sněhu, nebo na blátě), můžeme se radovat 
z výsledků své práce (a také námahy na zahrádce) a snažit se tu krásu 
uchovat, aby se výsledky celoročního okopávání a zalévání nezkazily. 

Můžeme však ještě více! Můžeme si uvědomit nějak hlouběji, že 
jsme lidé: právě koronakrize ukazuje, že i když máme co jíst, tak 
nám mohou chybět vztahy, blízkost toho druhého, kontakt s tím, 
koho máme rádi a prožívání, že i nás má někdo rád! Začal podzim 
a doporučuji všem, abychom se radovali z toho, že jsme lidé, a že 
nás má rád Bůh!

Vojtěch Eliáš, farář na Chvalech

PODZIM
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK
FOTOSERIÁL

Foto: Jiří Hubený, Veronika Jáně, Zuzana Celerýnová a studenti ze SOŠ pro Administrativu EU
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víkend pro  
Horní Počernice 

Děkujeme všem, kteří nám s krásnou       akcí pomáhali. 
Přes 300 nadšenců ve svém volném         čase vytvořlo 
jedinečný program pro své sousedy.         Děkujeme.
AKCI SPOLUVYTVOŘILI:
Akce by nevznikla bez podpory Městské části Praha 20  
a významné podpory P3 Logistic Parks. 
Místní spolky a organizace:
Mumraj z.s., DDM, Skauti – středisko Oheň, TJ Sokol HP, 
Neposeda, Molechet, Studio Salute, Kosagym, Školička 
Kostička, ZŠ Stoliňská, DLK V Hájence, Ultimate Frisbee.
Převážně místní umělci:
Taneční škola Artimo, pěvecký sbor Rokytka, Adamovy 
bubny, Familyfiddlers – komorní soubor rodičů s dětmi 
ZUŠ HP, Q² – komorní smyčcový soubor ZUŠ HP, DS Na 
Radosti, DS Klimpr, kapela Neúspěšný Atlet.
Akci také podpořili:
Omega CZ, Nadace Tesco, Penzion Rodos, Metrostav,  
Dinopark Harfa, Muzeum lega, Cukrárna Babinec Café, 
Jíme lépe, Pizza Tondo, Bistro Daneva, Květinový ateliér 
M&M, Pekařství Moravec.
Technicky akci podpořili:
Jaromír Bubeníček, Petr Vlasák, Jan Eisenhammer,  
Kryšpínovi, Chvalský zámek, SOŠ pro administrativu EU,  
ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická. 
Veronika Jáně, MČ Praha 20 a Hana Holá, Mumraj z.s.

FOTOSERIÁL
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

NAŠI MILÍ ČTENÁŘI,

od 1. 9. 2020 funguje knihovna ve své běžné provozní době. Jenomže, jak jistě víte,  
je tu opět značně zvýšený výskyt nakažených koronavirem. Nikdo z nás si nepřeje,  
aby se nám to vymklo z rukou, proto jsme nuceni respektovat tuto skutečnost a provést 
opatření, které by eliminovalo šíření nákazy v knihovně.

PROTO: od 14. 9. 2020 BUDOU MUSET VRÁCENÉ KNIHY OPĚT PROCHÁZET 
KARANTÉNOU.

Vrácení nebude probíhat v jednotlivých odděleních, ale v přízemí Komunitního 
centra z ulice. Z důvodu nutné dezinfekce prostor knihovny a knih v karanténě bude 
od pondělí  21. 9. 2020  knihovna až do odvolání vždy v pondělí zavřena. Vzhle-
dem k epidemiologické situaci je třeba i nadále dodržovat některá opatření. Prosíme 
návštěvníky knihovny, aby si u vstupu do knihovny vydezinfikovali ruce a vstupovali 
do budovy knihovny výhradně se zakrytým nosem a ústy. Přístup na internet vám bude 
umožněn na dobu max. 30 minut. Počet návštěvníků v odděleních není nijak omezen, 
doba strávená v oddělení je stanovena na 30 minut.

Situace se neustále mění, je tedy možné, že i pravidla provozu knihovny budou časem 
upravována. Přejeme vám, ať nepodléháte pesimismu a strachu. Knihovna je plná dobré 
literatury, přivede vás na dobré myšlenky! Děkujeme za pochopení a věříme, že to 
společně zvládneme.

Za knihovnu: Božena Beňová

KNIHOVNĚ  
JE 115 LET
V ŘÍJNU SI PŘIPOMENEME  
115 LET OD ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ 
KNIHOVNY. TENTOKRÁT TO 
ZŮSTANE BEZ OSLAV, ZATO SE 
ZAMĚŘÍME NA NÁKUP NOVÝCH 
KNIH. OSLAVU PŘESUNEME 
NA PŘÍZNIVĚJŠÍ DOBU.

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

SVATEBNÍ DAR  
– DANKA ŠÁRKOVÁ 
(ANAHITA)
Román mladé české au-
torky svým jednoduchým 
příběhem jistě zaujme 
a překvapí svým koncem. 
V naší knihovně najdete 
i další tituly od této spi-

sovatelky, která bude v nejbližší době také 
hostem v našem KKC.

DÍVKA V PŘESTRO-
JENÍ  
– GREER MACALLIS-
TER (KONTRAST)
Pro první ženu najatou 
Pinkertonovou detek-
tivní agenturou je těžké 
se setkat s respektem, 
avšak nikoliv s nebez-
pečím.  

SLÍBILA JSI, ŽE BUDEŠ 
ŽÍT I ZA MĚ  
– CARENE PONTE 
(KONTRAST)
Když je vám třicet, 
nejste připraveni na to, 
že přijdete o svou nejlep-
ší kamarádku. Molly je 
však nucena čelit přesně 

této tragédii, když její přítelkyně Marie 
po pouhých několika měsících zemře 
na vážnou nemoc.  

ZAJATCI – DEBRA JO 
IMMERGUT (VENDE-
TA)
U této knihy si nebu-
dete napětím kousat 
nehty, tohle je psy-
chologická sonda  
o  nenormální posed-
losti, etice, zásadách, 
důvěře, sebekontrole... 

Být zajatcem ve své mysli může být na-
konec tím nejnebezpečnějším místem.

SNÍLCI – KAREN 
THOMPSON WALKER 
(FOBOS)
V izolovaném univer-
zitním městečku Jižní 
Kalifornie Santa Lora 
doklopýtá studentka 
prvního ročníku do svého 
pokoje, usne – a už se 

nevzbudí. Spí od rána do večera, a do-
konce ani její spolubydlící Mei ji nemůže 
vzbudit. Kniha ze žánru sci-fi je momen-
tálně svým tématem hodně aktuální.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2020
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BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA   
vedená Mgr. Danielem Patzeltem,  každou středu od 13.00 do 17.00 hod. 
Do poradny se můžete i předem objednat na tel.: 778 542 264.

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

BEZPLATNÁ PORADNA PRO PEČUJÍCÍ
vedená Ivanou Kotrčovou,

 od 6. října 2020 každé úterý od 10.00 do 12.00 hod.
Staráte se doma o svého blízkého? Na jaké příspěvky a dávky máte nárok a jak 
o ně požádat? Jak si uzpůsobit domácnost, jaké kompenzační pomůcky jsou 
pro vás vhodné? Jaké podpůrné služby můžete využít ve vaší specifické situaci? 
Poradíme vám.
Informace na tel.: 730 195 346 a na: ivana.kotrcova@pecujdoma.cz.

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 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 druhých stupních ZŠ v Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

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

Kurz vede pan Rostislav Pečeňa.

KURZ PROŽITKOVÉHO MALOVÁNÍ
  Každé první a třetí úterý v měsíci  
od 17.00 do 19.00 hod.

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 na: info@infinityschool.cz.

KURZ HUBNUTÍ 
  Od 5. října 2020 každé pondělí v měsíci  
od 9.00 do 12.00 hod. 

30 hodin (10 týdnů) výuky, koučování a cvičení.
Cena: 4 900 Kč. Více informací: 
Monika Zajíčková, tel.: 607 928 783, 
www.zemedary.cz/kurzy-hubnuti.

SEMINÁŘ: KRIZE JAKO PŘÍLEŽITOST II.
 29. října 2020 od 18.30 do 21.00 hod.

Přijetí a otevírání se novým možnostem. Naše trápení není mnohdy způsobe-
no krizí samotnou, jako spíše naší neschopností přijmout a otevřít se nečekané 
realitě. V bezpečném a přívětivém prostoru můžeme prozkoumávat naše limity 
a strachy, které nám brání nacházet řešení.

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.

KURZY

PROGRAM NA ŘÍJEN

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ 
CENTRUM HORNÍ 
POČERNICE

NÁCHODSKÁ 754, BUDOVA MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY HP
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NABÍZÍME:
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
V některých kroužcích máme stále ještě volná mís-
ta. Nabídku všech našich zájmových útvarů naleznete 
na webových stránkách: www.ddm-hp.cz, kde se můžete 
zároveň i přihlásit. 

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY
Sourozenci Martina a Josef 
Ptáčkovi vás srdečně zvou 
na kurz sebeobrany pro 
ženy a dívky, který se 
bude konat 3. 10. 
v 9.00 až 11.00 hodin 
v tělocvičně ZŠ Rati-
bořická pod hlavičkou 
DDM. Ukážeme 
si techniky proti 
možnému napadení, 
probereme komunikaci 
s útočníkem. Ženy se 
naučí například reagovat 
a bránit v různých situacích 
- chycení zezadu za ramena, 
chycení za pas, škrcení, obranu 
proti úderům a kopům. To je jen malý zlomek toho, co si z akce 
odnesete. Kurz je pro všechny věkové skupiny. Nezáleží na tom, 
jakou fyzickou kondici máte. Kurz je veden tak, aby se zdánlivě 
slabší ubránil silnějšímu. Více na: www.ptackovi.org. Lektoři 
jsou několikanásobní mistři světa v různých bojových sportech.

CYKLOVÝLETY 
Tradiční výlet na kolech se uskuteční 3. 10. 2020 a bude smě-
řovat do Nového města pod Smrkem. Cyklorebelům se bude 
věnovat odborný trenér II. třídy se zaměřením na cyklistiku.

TURISŤÁKY 
Na společné výlety se můžete těšit opět 4. 10., 1. 11.  
a 6. 12. 2020.

DÝŇOVÁNÍ
Srdečně všechny zveme děti i dospělé ke strávení příjemného 
podvečeru 16. 10. v 17:30. Čeká na vás nejen zdobení a vyřezává-
ní dýní, ale i malý Halloweenský průvod okolo DDM se svítící 
dýní. Děti do 10 let s doprovodem dospělé-
ho, budeme pracovat s ostrými nástroji.

STŘELECKÝ TURNAJ
Na sobotu 17. 10. 2020 pro vás při-
pravujeme turnaj ve střelbě. Podrob-
nosti zveřejníme na našem webu.

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 
18. 10. 2020 v 9.00 až 13.00 a 13.30 až 
18.00 hodin budou probíhat oblíbené dílny 
zaměřené na práci s fimo hmotou a techni-

kou tiffany pod vedením Hanky Volfové. 

CELODENNÍ TVOŘENÍ
7. 11. 2020 budete mít možnost navštívit 

od 10.00 hodin dílničku šití s Lenkou Kocourkovou, 
na které si můžete ušít dárky na Vánoce. Odpoledne od 14.00 
hodin dílničku papírového tvoření. Tentokrát vás Hanka 
Farkašová seznámí s novou technikou na téma Cestovatelský 
deník.

OHLÉDNUTÍ:
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Rádi jsme se s vámi opět setkali první školní den na každoroč-
ním veletrhu před ZŠ Ratibořická. Přestože počasí bylo opět 
uplakané a větrné, mohli jste si vyzkoušet taneční workshop, 
slackline, ukázku hry na ukulele či geocaching. Děti si s chutí 
zařádily ve skákacím hradu. Těšíme se opět napřesrok!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Všechny informace a přihlášky na naše kroužky  
i akce najdete na našich webových stránkách:  
www.ddm-hp.cz.

VOLNÝ ČAS

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!
PŘIJMEME PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU DO TANEČNÍ-
HO ODDĚLENÍ (bližší info na: fejtkova@ddm-hp.cz) 

A DÁLE DRUHÉHO PEDAGOGA NA KROUŽEK SPOR-
TOVNÍ STŘELBY (info na: koci.lenka@ddm-hp.cz). 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: 605 600 772.
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MUMRAJ

RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6 
Praha 9 – Horní Počernice 
Více info k programu a rezervace u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585 
WWW.DOMUMRAJE.CZ

Milí přátelé Mumraje,
máme radost ze spolupráce na akci Zažít 
město jinak - víkend pro Horní Počernice. 
Velké díky patří nejen sponzorům, ale  
i dalším místním spolkům, umělcům  
a dobrovolníkům. Ve svém volném čase přes 
250 lidí pomohlo vytvořit pestrý program pro 
své sousedy. Od září věnujeme v Mumraji 
zvýšenou pozornost vašemu bezpečí v souladu 
s aktuální situací. Platné nařízení najdete 
na webu a dveřích Mumraje. Dle situace 
je možné, že se některé aktivity (burza, 
semináře, konzultace, kroužky) přesunou 
do online prostředí. Aktuální informace 
budou na webu, facebooku a v emailu.

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

* Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj 
je vícegenerační dům, který je podpořen 
z dotačního programu Rodina Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Za podporu projektu 
děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha – 
Horní Počernice.

slavíme 
20 let

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DODATEČNÉ ZÁPISY DO KURZŮ  
na 1. pololetí 2020/21 

Nestihli jste se ještě zapsat? 
Jste v Počernicích noví? Máme 
poslední volná místa v těchto
kurzech:
POHYBOVÉ KURZY: 
• JEMNÁ JÓGA pro ženy
• BACHATA pro dospělé
• PARKOUR pro děti 7–11 let
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 měsíců
JAZYKOVÉ KURZY: 
• ANGLIČTINA s prvky Monte- 

ssori pro děti 1–3 roky

DRAČKY – MAKRAMÉ
RUKODĚLNÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ 
1. 10. od 19.00 do 22.00   
Večerní sousedské setkání pro všechny, 
kteří se chtějí naučit nové řemeslné 
techniky, a přitom si poklábosit a poznat 
nové lidi. Začínáme technikou makramé 
neboli drháním. Odnesete si 2 výrobky.
Lektorky: Šárka Hastrmanová a Dana 
Skalická
Cena: 370 Kč

JAK SI SPOČÍTAT SVÉ PODNIKÁNÍ* 
2. 10. od 9.00 do 12.00   
Začínáte podnikat a nevíte, jak to vše 
spočítat, aby se vám podnikání vyplatilo? 
Nechte se zasvětit do tajemných čísel  
a tabulek od skvělé lektorky Lucie.
Lektorka: Mgr. Lucie Krausová
Cena: 100 Kč/s hlídáním dětí ZDARMA

JAK SI LEVNĚ A SNADNO POSTAVIT 
SVŮJ WEB*
16. 10. od 9.00 do 12.00
Přijďte na praktický seminář, kde si ses-
tavíte spolehlivou mapu ke svému webu  
a vyjasníte si, jaké kroky podniknout, 
abyste mohli začít s jeho výstavbou. 
Lektorka: Mgr. Petra Vymětalová
Cena: 100 Kč/s hlídáním dětí ZDARMA

SEMINÁŘE A KURZY*

PRO CELOU RODINU

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY PRO DĚTI  
I DOSPĚLÉ
2. 10. od 17.00 do 19.30
3. 10. od 9.30 do 12.00
Díky unikátní pomůcce závěsné síti 
zažijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu 
při cvičení, špetku adrenalinu i relaxu.  
A rozhodně vás přesvědčíme o tom, že 
létat může každý.
Lektorky: Daniela K. a Vlasta Z. 
Cena: 160 Kč děti, 200 Kč dospělí 

RODINA SPOLU ANEB SOBOTA  
S PRVKY MONTESSORI*
24. 10. od 9.30 do 11.30
Společně vyzkoušíte aktivity ze všech
oblastí Montessori vzdělávacího systému
(praktický život, smyslová a kosmická
výchova, jazyk a matematika). Specialitou
jsou mokré aktivity a netradiční výtvarka.
Lektorky: Alena V. a Daniela K.
Cena: 180 Kč dítě, dospělí zdarma

 

Oblečení a boty pro těhotné  
a děti, velikosti 48–176.  
Příjem oblečení do prodeje:  
7. 10. 9.00–12.00, 8. 10. 9.00–12.00  
a 17.00–20.00 (oblečení max. 
40 ks a obuv max. 5 ks). 
NOVINKA – Darujte a podpořte
Nebaví vás připravovat věci 
na burzu a čas, který ušetříte, 
chcete využít jinak? Rádi po-
máháte? Darujte vaše obleče-
ní, podpořte tím Mumraj. Věci 
na podporu můžete nosit po–pá 
8.00–13.00 + út a čt 15.00–18.00.

PODZIMNÍ

BURZA
dětského  
a těhotenského 
oblečení
9. 10. 9.00–12.00 + 15.00–18.00 
10. 10. 9.00–12.00

• 9 zastavení s hádankami
• délka trasy 3 km
• pro děti od 6–10 let
• zakoupením hry nás podpoříte
Více o hře na našem webu/akce.

HRAJTE S NÁMI BOJOVKU  
O PIRÁTSKÝ POKLAD  
HORNÍCH POČERNIC

KAŽDÝ PŘÍSPĚVEK JE PRO NÁS 
VÝZNAMNÝ. DĚKUJEME

POMOCI FUNGOVAT MUMRAJI
V PLNÉ SÍLE MŮŽETE I VY

BOJOVKA NA KLÍČ
11. 10. odpoledne
Chcete si bojovku s dětmi zahrát a nemá-
te čas na přípravu? Nevadí, vše uděláme 
za vás a vy můžete jen hrát. Více informa-
cí též na webu/akce.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – poděkování 
Děkujeme za spolupořádání akce MČ P20 
a DDM, dále děkujeme všem zúčastně-
ným a také: P3 park, Omega CZ, Nadace 
Tesco, Penzion Rodos, 
Metrostav, Dinopark  
Harfa, Muzeum lega,  
Cukrárna Babinec Café,  
Jíme lépe, Pizza Tondo,  
Bistro Daneva, Pekařství  
Moravec, Květinový ateliér  
M&M, Jaromír Bubeníček,  
Petr Vlasák, Jan Eisenhammer.

víkend pro  
Horní Počernice 

19.–20. 9.
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ZŠ SPOJENCŮ

Dosud asi nejdramatičtější situace 
nastala, když naše paní ředitelka šla 
o víkendu před otevřením školy zkont-
rolovat, jestli je v budově vše v pořádku. 
Přitom zjistila, že prudký déšť protrhl 
prozatímní izolaci odkryté střechy a vy-
topil celou školu. Na to, že budova měla 
být za pouhé dva dny otevřená a pěkně 
vyzdobená pro žáky, a především pro své 
prvňáčky, to nebylo zrovna dobré zjištění. 
Paní ředitelka se ovšem ničeho nezalekla. 
Povolala ostatní personál školy a spolu 
s ním vzala kbelíky, hadry a košťata 
a situaci ihned řešila. Během jednoho 
dne daly všechny zaměstnankyně vše 
do pořádku a ukázaly, že si umí poradit 
nejen s živelnými dětmi, ale i s živelnými 

katastrofami místního rozsahu. Prvňáčci 
při vstupu do budovy viděli již jen krásné 
nástěnky a vyzdobené třídy. 

Ostatně, právě pro naše prvnáčky je 
letošní rok jiný, než býval dřív. Nejen 
stavební úpravy, ale především covido-
vá krize letos umožnily rodičům vstup 
do školy jen 1. září. Neměli tak možnost 
doprovodit své děti do šatny a pomáhat 
jim s adaptací na školní prostředí, jak to 
u nás ve škole bylo dlouhá léta zvykem. 
Co ovšem nemohli zastat rodiče, zvládli 
žáci z pátých tříd. Právě oni si ochotně 
a nadšeně vzali prvňáčky na starost. Po-
máhali jim s převlékáním či s přesunem 
do třídy a ukázali jim, že u nás ve škole 
se nemusí starších dětí bát, ale že v nich 

ZMĚNA  
JE ŽIVOT

Pravdivost tohoto výroku si celá naše společnost letos užívá v hoj-
né míře. Nejinak je tomu i na naší Základní škole Spojenců. Největší 
změnou na začátku letošního školního roku jsou rozsáhlé stavební 
úpravy v podkroví budovy, jejichž výsledkem budou nové moderní 
prostory pro výuku i zázemí personálu školy. Avšak k realizaci této 
lákavé vize je zatím cesta dlouhá a plná překvapení různého druhu.

mají své ochránce a spojence. Když se 
to tak vezme, všechny děti touto situací 
nakonec ještě více „povyrostly“. Prvňáčci  
jsou samostatnější, páťáci zodpovědnější 
a všichni mají ve škole nové kamarády, 
k nimž mají osobnější vztah. 

V letošním roce se leccos mění a zřejmě 
ještě bude měnit, ale to hlavní zůstá-
vá – dobrá atmosféra školy a vědomí, že 
spojenými silami a s humorem se dají 
zvládnout i situace, které nelze předvídat.

 Učitelky ZŠ Spojenců
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

FZŠ CHODOVICKÁ

Letošní adaptační kurz prim 
počernického gymnázia se odehrál 
ve Lhotce u Mělníka. Myslím, 
že jsme se na něj všichni těšili 
a nezklamal. Náš první školní 
týden byl trochu nesmělý, ale 
adaptační kurz to změnil.
Na začátku týdne jsme hráli různé hry jak na seznámení, tak 
na budování důvěry. K seznamovacím aktivitám patřilo lid-
ské pexeso nebo bingo, kde jsme se dozvěděli jména ostatních 
i spoustu jiných informací. Při hře zvané Pavučina jsme se zas 
museli spoléhat jeden na druhého. Neseznamovali jsme se jen 
při hrách, ale i v osobním volnu, při fotbale a přehazované nebo 

ZNOVU NA STARTU
Školní rok 2020/2021 je 
zahájen. Dávkovače dez-
infekce, roušky, omezení 
mimoškolních akcí, dodr-
žování rozestupů, dodr-
žování přísných hygienic-
kých pravidel – i to nyní 
patří ke školnímu životu 
v důsledku trvajícího ko-
ronavirového nebezpečí.

Navzdory této méně příjemné skutečnosti jsme se všichni, žáci i učitelé, po téměř 
půlroční přestávce opravdu rádi setkali. Během prázdnin vznikla v budově školy nová 
multifunkční učebna, jejíž součástí je i školní knihovna, na děti čekalo v některých 
třídách příjemné překvapení ve formě nových podlahových krytin, čistě vymalovaných 
stěn a nových lavic. V úterý 1. září byla zahájena školní výuka bez jakýchkoliv omezení. 
Slavnostně jsme uvítali prvňáčky, proběhly první třídnické hodiny a postupně bylo 
zahájeno standardní vyučování. Hned v prvním školním týdnu odjela skupina sportov-
ců z 2. stupně reprezentovat školu na celorepublikové finále OVOV do Brna, kde se naše 
družstvo umístilo na vynikajícím 5. místě z více než třiceti škol z celé republiky. Mezi 
pražskými školami jsme byli opět nejlepší. Gratulujeme a děkujeme za skvělou repre-
zentaci školy. Proběhly i první třídní schůzky, bohužel s výjimkou prvních a šestých 
tříd bez osobní přítomnosti rodičů. V pondělí 14. září odjela nově vzniklá sportovní 
šestá třída na již tradiční adaptační kurz do Mozolova. Školní život se tedy rozběhl té-
měř standardně. Držme si palce, ať se nic nezkomplikuje. Přejeme našim žákům, jejich 
rodičům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy především pevné zdraví a v novém 
školním roce jen samá příjemná překvapení.

Jana Remešová, zástupce ředitele

ADAPTAČNÍ KURZ 2020

tvorbě divadelní scénky. Vyrazili jsme 
na celodenní pěší výlet do Mělníka, 
měli jsme táborák s opékáním buřtů 
i závěrečnou diskotéku. Ale nepoznali 
jsme se jen my navzájem, ale i s našimi 
novými profesory. 

Myslím, že díky adaptačnímu kurzu 
si teď budeme lépe rozumět, našli jsme 
si ve třídě kamarády a příštích 8 let 
nám společně bude fajn.

Lukáš Hubený,  
prima A 
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Druhé pololetí loňského školního roku 
bylo v naší škole, stejně jako v celé spo-
lečnosti, poznamenáno epidemií covid-19. 
Zdánlivě normální průběh maturit 
vybízel k optimistickým představám, že 
v novém školním roce už bude vše jako 
dřív. Ještě v přípravném týdnu to tak 
opravdu vypadalo.

Jedinou výjimečnou záležitostí byla 
schůzka rodičů budoucích prváků, kteří 
se sešli nejen v neobvyklém termínu, ale 
povinně také v rouškách. Kromě sezná-

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

mení s třídními učiteli a celým vedením 
školy se tu dozvěděli důležité informace 
o provozu školní jídelny či domova mlá-
deže, o výuce cizích jazyků nebo o systé-
mu výchovného a kariérního poradenství 
ve škole. Padla tu i nejdůležitější informace 
– adaptační kurz v Žihli i letos proběhne.

Prvního září se ve škole sešli všichni stu-
denti, na doporučení nadřízených orgánů 
a ředitele školy se někteří z nich a mnozí 
pedagogové pohybovali ve společných pro-
storách v rouškách či respirátorech.

JEDEME SE ADAPTOVAT

Adaptační kurz považujeme za zásadní 
součást života našich žáků, proto jsme 
s velkou úlevou uvítali možnost ho uspo-
řádat i tentokrát. Zařízení v Žihli-Pous-
tkách se i v době koronavirové jeví jako 
naprosto vhodné pro pobyt více než dvou 
set studentů prvního ročníku. Absolutní 
většinu času totiž tráví venku, letos i díky 
nádhernému počasí.

Pět dnů aktivit, které slouží ke stme-
lení nových kolektivů, se plně osvěd-
čilo i letos. Naši nováčci si vyzkoušeli 
individuální i týmové hry, sporty, o nichž 
doposud možná jen slyšeli, zazpívali si 
při karaoke večeru, předvedli své talenty 
v jedné ze soutěží, opekli si špekáčky 
u táboráku, ale získali i mnohé důležité 
informace o práci školního psychologa 
nebo výchovných poradkyň. V samostat-
ných blocích se prváci setkali s ředitelem 
školy PhDr. Romanem Liškou a jeho 
zástupkyní Mgr. Šárkou Flašíkovou, 
která je seznámila mimo jiné i s různými 
strategiemi učení.

Pobyt si i letos všichni užili a my, pe-
dagogové, věříme, že opět přispěl k tomu, 
aby se naši studenti ve svých třídách 
i v celé škole cítili opravdu dobře.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

(SKORO) NORMÁLNÍ 
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
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(SKORO) NORMÁLNÍ 
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

ŠKOLNÍ ULICE 
ZPŘÍJEMNILA ŽÁKŮM 
PŘÍCHOD DO ŠKOL

ŠKOLY

V září odstartoval pilotní projekt Školní ulice, který má za cíl zklidnit dopravní situaci před 
školami a umožnit tak dětem bezproblémovou pěší cestu do škol. Jako první se projek-
tu zhostila ZŠ Stoliňská a FZŠ Chodovická a již v prvních dnech po spuštění si ho ředitelé 
škol pochvalovali. Děti se bezpečně dopraví do školy, odpadlo hektické vyhazování dětí 
před školou a následné rychlé odjezdy nestíhajících rodičů do práce. Samozřejmě i vzduch 
v okolí škol se výrazně zlepšil a postávajícím dětem před školou se lépe dýchá. Zajímalo 
nás, jak se Školní ulice líbí ředitelům škol Martinu Březinovi a Pavlu Wildovi.

Jak vnímáte projekt Školní ulice po prv-
ních dnech od zavedení?

Pavel Wild: Projekt výrazně pomohl 
bezpečnosti dětí při příchodu do školy. 
Snížily se emise a dýchá se lépe.

Martin Březina: Projekt přinesl 
do života školy mnoho nového. Určitě 
otevřel diskusi v mnoha úrovních na téma 
doprava do školy a doprava v okolí školy. 
V Praze je to pilotní projekt, navíc u naší 
školy jsou v dopravní situaci specifické 
podmínky. Musely se uzavřít hned tři 
ulice - Řešetovská, Vršovka a Stoliňská. 
Každá změna vyvolává nejistotu, stejně 
tomu bylo i u nás. Dalším vstupním 
faktorem je poloha školy z pohledu počtu 
žáků, kteří bydlí v těsné blízkosti školy. 
Těch je skutečně málo, nejsme sídlišt-
ní škola; máme žáky ze spádových ulic 
v Horních Počernicích, ale máme také 
žáky, kteří si naši školu vybírají z něja-
kého důvodu a často velkou vzdálenost 
dojíždějí. Tedy model, že škola uprostřed 

a žáci okolo, u nás mnoho nefunguje. 
Navíc řada rodičů vozí dítě do školy 
z důvodu, že to mají při cestě do zaměst-
nání – opět ta poloha školy... Každopádně 
vedle efektu výrazného zvýšení bezpeč-
nosti je tady i efekt získávání dat do na-
šeho Plánu školní mobility. Dopravě se 
věnujeme od roku 2009, kdy naši žáci byli 
hybnou skupinou pro změny v dopravě 
u naší školy. Pokud vezmu jen náš první 
stupeň, denně ke škole přijíždělo okolo 
100 aut, což znamená, že 43 % našich 
žáků prvního stupně se do školy dopra-
vuje právě autem. A na tento počet aut 
není naše nejbližší okolí školy kapacitně 
připraveno. Navíc v dolní části komuni-
kace Stoliňská není vůbec chodník, takže 
žáci musí chodit po vozovce a vystavovat 
se nebezpečí úrazu v souvislosti s kolonou 
projíždějících vozidel. A to nejsou zahr-
nuta auta, kterými jsou dopravováni žáci 
druhého stupně, těch je denně až 30. Ale 
projekt Školní ulice si získal i naše žáky, 

kteří se nám hlásí do hlídek u zábran. 
Mají bezpečnostní vesty, placky s nápi-
sem Školní ulice, a tak nám dobrovolně 
zajištují bezpečnost v okolí školy. Těm 
patří velký dík, neboť pomáhají projekt 
realizovat. Stejně jako tomu bylo v roce 
2011 u projetu Pražských matek Bezpeč-
né cesty do školy; naši žáci byli ti, kdo 
iniciovali předělání a nasvícení přechodu 
na Náchodské, denní dohled MP a PČR, 
zjednosměrnění ulice Stoliňská, vybudo-
vání zábran a retardérů. Taktéž jsou naši 
žáci i autory krásných netradičních značek 
u vjezdu do H.P. z obou hlavních směrů. 

Pochopitelně bez podpory vedení MČ, 
MHMP a dalších subjektů by se to taktéž 
neobešlo. Poděkování patří i zapojeným 
pedagogům a asistentům pedagoga, 
stejně jako ochotným rodičům, kteří 
jsou u zábran společně se žáky; tak se 
kolemjdoucí mají možnost zeptat na pod-
statu uvedeného opatření či jen vyjádřit 
svůj názor. I to je příležitost k otevření 
diskuse. Pro školu je to jistá zátěž, ale 
určitě pro dobrou věc. Ona problematika 
dopravy u školy není jen o počtu aut, ale 
je také o chování, kdy často rodič neřeší, 
že je za ním několik dalších vozidel a zcela 
bez zábran zastaví uprostřed silnice, aby 
nejen vysadil své dítě, ale aby s dítětem 
došel až ke škole a následně se díval, zda 
se správně přezouvá. Mezitím kolona aut 
dosahuje až na Náchodskou. Je to tedy 
i o pokoře a ohleduplnosti. Ale to vidíme 
na silnicích denně, že maličko ukázněnos-
ti by skutečně neškodilo.

 
Jsou rodiče spokojení, nebo jim spíše 
vadí, že nemohou zajet až ke škole?

Pavel Wild: Nemám zatím zpětnou 
vazbu od všech rodičů. Dotazník budeme 
teprve rozesílat. Nicméně rodiče, kteří nás 
oslovují, tak projekt kvitují. Řidiči, kteří 
projíždějí a dováží děti ke škole se tváří, 
že opatření chápou. Zatím nám nikdo 
nevynadal.

Martin Březina: Vesměs byly velmi 
pozitivní ohlasy, spousta rodičů si prostor 
bez projíždějících aut před školou pochva-

Foto: Projekt Školní ulice odstartoval na tiskové konferenci starosta Petr Měšťan, 
místostarostka Eva Alexová, ředitelé škol Martin Březina a Pavel Wild, náměstek pri-
mátora hl. města Prahy Adam Scheinherr, Blanka Klimešová ze spolku Pražské matky, 
Karolína Klímová za Odbor dopravy MHMP a vedoucí OŽPD Věra Bidlová
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luje. Děti chodí u školy zcela bez obav, odpadá ranní zmatek při 
vysazování žáků. Celkově se vše po ránu skutečně zklidnilo. Po-
chopitelně od některých rodičů nezaznívá příliš pozitivní ohlas. 
Primárně však musím rodiče našich žáků pochválit, nakolik 
dodržují nově nastavená pravidla v okolí školy. Očekával jsem, 
že budou výrazně větší problémy. Zejména u vjezdu do ulice 
Stoliňská z ulice Náchodská, která je v ranní špičce velmi frek-
ventovaná. Ale opět zdůrazňuji, rodičům patří velká pochvala. 
Koneckonců, dělá se to pro bezpečnost dětí, nikoliv z rozmaru. 
Důležité je, aby se s tím rodiče ztotožnili, pak to bude fungovat. 
Nyní nám mnoho nenahrává současná situace s COVID–19, 
jelikož se rodiče obávají nákazy v MHD, tak raději dopravují 
dítě autem. To je kritický hlas, stejně jako ten, že škole nic není 
do toho, jak se dítě dopravuje do školy. A také nechyběl hlas, 
proč je ráno zdržujeme, že musí ještě vedle cesty autem i dochá-
zet k budově školy. Pak se taktéž vyskytl rodič, který se nezto-
tožnil s uvedeným opatřením a zcela bez zábran využil Stoliňské 
k tomu, aby ji vycouval a dovezl dítě až ke škole. Po dvě noci si 
někdo opakovaně „pohrával“ s dopravním značením, takže ráno 
bylo třeba všechny značky otáčet správným směrem. Ale jinak  - 
ohlasy jsou skutečně vesměs pozitivní.  Myslím si, že spokojení jsou 
i rezidenti, že při odjezdu do zaměstnání nemusí čekat, až matka 
našeho žáka parkující před vjezdem do garáže rezidenta odjede.  

Zvýšil se počet dětí, které teď chodí do školy pěšky? 
Pavel Wild: Co se týká zvýšení počtu docházejících žáků 

pěš ky také zatím nemohu vyhodnotit, ale nám jde především 
o bezpečnost dětí.

Martin Březina: Průzkum teprve dokončujeme, na fundova-
né závěry je zatím příliš brzy. Jak jsem uvedl, denně nám jezdí 
do školy cca 43 % žáků prvního stupně, tedy něco málo přes 
100 vozidel. Pěšky do školy přichází okolo 30 % žáků. Nově 
nastaveným opatřením se podařilo vyvolat zmiňovanou diskusi 
a ukázat, že něco lze dělat jinak, že autem se není nutné dostat až 
skoro do školy. Ovšem určitým způsobem je nutné dát za pravdu 
těm, kteří upozorňují na skutečnost, že naše škola má obtížnou 
dostupnost právě pro pěší dopravu. A asi i nejhorší. Dle naše-
ho každoročního mapování nebezpečných míst má pomyslnou 
první příčku přechod na ulici Božanovská, v místě kde se kříží 
se Šplechnerovou a Mezilesí. Hrozně špatně řešené místo, kde 
se děti proplétají v koloně aut stojící ve směru na Náchodskou, 

nevidí na přijíždějící auta od Náchodské, do toho vyjíždí vozidla 
z ulice Šplechnerova a Mezilesí. A to je přitom hlavní přiváděcí 
směr pro naše žáky ze sídliště. Z druhého směru je to ulice Sto-
liňská, kde, jak již bylo popsáno, stále chybí chodník. Nejlepší 
vychází MHD, dítě vystoupí a za dohledu MP bezpečně přejde 
komunikaci Náchodská.

K diskusi je i skutečnost, nakolik se promítá do současného 
procenta dětí dovážených autem i nemocnost, kdy dítě, které 
má rýmu, raději s ohledem na současnou situaci zůstává doma. 
I to je důležitý faktor, pracujeme s jiným počtem žáků.

A jen pro zajímavost, nyní mapujeme, jaký je rozdíl mezi do-
pravou do školy autem a dopravou ze školy autem. I to je téma 
k diskusi.

Každopádně k vaší otázce - ano, počet žáků, kteří se během 
projektu dopravili do školy pěšky, je vyšší. Nárůst byl o cca 
7 %, u dopravy autem se jednalo o pokles o 13 %. Výsledky tedy 
jsou viditelné.

Závěrem je nutné říci, že úspěšnost projektu poznáme 
po jeho skončení. Uvidíme, zda zvítězí ohleduplnost a dál 
budou rodiče – motoristé parkovat na Chvalské tvrzi, u LIDLu 
či na jiných místech. Průzkum ukáže, nakolik se rodiče ztotožnili 
s tím, že prostor u školy bude bezpečný pro žáky školy a vůbec 
pro nás všechny i bez zábran z dopravních kuželů.

Lenka Bartáková, redaktorka

ŠKOLY
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Vzhledem k omezení všech organizovaných aktivit během jara jsme 
se nemohli účastnit veřejných běhů, ani závodů v rámci Pražského 
poháru mladšího žactva. V tomto poháru jsme se – v pozměněném 
formátu – během září zúčastnili dvou podzimních kol. Prvním z nich 
byl závod na Julisce, kde si děti po dlouhé době mohly zazávodit 
v prostředí stadionu, kde se konají i mezinárodní atletické mítin-
ky. Pro mnohé z nich to byly první závody na tak velkém stadio-
nu. Všechny děti podaly v obou kolech výkony na hranici svých 
možností, většina z nich si vyběhala, vyskákala nebo vyházela svá 
osobní maxima. Všichni skvěle naši městskou část reprezentovali. 
Doufáme, že v příštím roce již proběhnou pohárové závody ve stan-
dardním rozsahu, a že se budeme moci těchto závodů zúčastňovat 
ve stále větším počtu. 

Moc děkujeme za zájem dětí i rodičů o atletiku v Horních Počerni-
cích. Tento zájem nás těší a motivuje k další práci s dětmi. Na druhou 
stranu jsme bohužel nuceni z kapacitních důvodů další zájemce odmí-
tat. Rádi proto uvítáme do svého týmu nové trenérské posily. Předpo-
kladem je kladný vztah k dětem a k atletice; školení trenérů atletické 
přípravky zájemcům zajistíme. Více informací na tel.: 602 796 208, 
Jana Petráňová.

Přejeme všem dětem mnoho úspěchů v novém školním roce a hlav-
ně si přejeme, abychom mohly s dětmi absolvovat všechny plánované 
tréninky i akce. 

Za trenérky: Klára Hlaváčková

S ATLETIKOU  
DO NOVÉHO  
ŠKOLNÍHO ROKU
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Prázdniny i první měsíc nového školního roku jsou již za námi a s nimi i naše letní 
akce pro malé atlety. První z nich bylo tradiční soustředění v areálu kempu Podskalí 
na Orlické přehradě, kde si děti dosyta užily nejen atletiku, ale i další sporty jako te-
nis, stolní tenis, fotbal, základy softballu a volejbalu, projížďky na kánoích a vzhle-
dem k počasí především koupání. Poslední týden prázdnin děti prožily na příměst-
ském táboře, který byl letos prvně doplněn odpoledními specializovanými tréninky 
pro starší atlety.
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Oslavu devadesátin celoživotní sportovky-
ně, sokolky, trenérky a rozhodčí SG a dlou-
holeté hráčky tenisu uspořádal oddíl SG 
a AE s přispěním oddílu tenisu v den jejích 
narozenin v tenisovém areálu.

DEVADESÁTINY 
VĚRY  
ROSENDORFOVÉ

Pogratulovat přišli bývalé i současné gymnastky, trenérky 
a trenéři, ale také pan starosta Petr Měšťan, představitelé TJ, 
kamarádi, rodiče gymnastek i současné závodnice, které Věra 
ještě trénovala a ty nacvičily jako dárek dvě pódiové skladby 
za pomoci trenérky Lenky Šotolové. 

Setkání bylo svátkem nejen pro oslavenkyni, ale i pro ostatní. 
Mnozí se viděli po desetiletích a měli si celý večer o čem povídat.

V sobotu 10. října připravujeme závod „O vázu Horních 
Počernic“ a „Gymnastické naděje“ a v neděli 11. 10. „Přebor 
Prahy družstev“.

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu
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POVEDENÝ TURNAJ  
XAVEROVSKÝCH NADĚJÍ

Poslední srpnová neděle již tradičně pa-
třila trunaji „SC Xaverov Cup - Memoriál 
Pavla Krále“, který se konal pod záštitou 
Městské části Praha 20  - Horní Počernice. 
Tentokrát se jednalo již o 7. ročník. Turnaj 
se konal na počest Pavla Krále, velkého 
fanouška a dlouholetého mecenáše klubu 
SC Xaverov. V letošním roce xaverovské 
barvy reprezentovaly ročníky 2011 a 2010, 
a vedly si výborně.
Turnaj slavnostně zahájil starosta Měst-
ské části Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan 
spolu se sekretářem klubu panem Svato-
plukem Malinou. Hrálo se na 4 hřištích 
formou každý s každým, následně první 4 
mužstva hrála o finálovou účast a muž-
stva na 5. – 8. místě hrála o umístění. 
Mužstva SC Xaverov si v obou katego-
riích vedla velmi dobře. Červené muž-
stvo ročníku 2011 vyhrálo svou skupinu 
a následně po výhrách nad Bohemians 
Praha a Sparta Praha se stalo celkovým 
vítězem ročníku 2011. Ročník 2010 si vedl 
podobně, když ve skupině byly výsledky 
velmi vyrovnané a do finálové čtveřice 
spolu se Slávií a Dolními Počernicemi se 
probojoval SC Xaverov šedý a černý. Prv-
ně jmenovaný nestačil na Slavii a druhý 
bohužel na Dolní Počernice. V konečném 
hodnocení se tedy naše mužstva ročníku 
2010 umístila za sebou na třetím, čtvr-

tém a pátem místě. Počasí nám přálo 
celý den, a tak si tento již tradiční turnaj 
krásně užívali děti i jejich rodiče sledová-
ním krásných fotbalových akcí, nasazení 
kluků a jejich emocí, které k fotbalu 
patří. Závěrečného vyhlášení se zúčastni-
la i rodina Pavla Krále, a tak měl turnaj 
i adekvátní společenskou tečku. Závěrem 
je třeba poděkovat všem rodičům obou 
ročníků za parádní organizaci a zajištění 
celého turnaje, dále Městské části Praha 
20, ostatním sponzorům (Corfix, Dek 
Stavebniny, Discont drogerie, Emco, 
Gopas, Hager, Panini, Sadrofit, Pekařství 
Moravec a restaurace Bobr) a samozřejmě 
vedení klubu SC Xaverov. Díky těmto 
všem proběhl turnaj na patřičné sportovní 
a společenské úrovni.

Martin Nagy,
 trenér 2010

ÚČASTNÍCI TURNAJE:

Ročník 2010:

SC Xaverov červená

SC Xaverov černá

SC Xaverov šedá

Sokol Dolní Počernice

SK Uhelné sklady Praha

FK Neratovice-Byškovice

SK Slavia Praha

FC Háje

Ročník 2011:

SC Xaverov modrá

SC Xaverov červená

FK Klánovice

Sokol Dolní Počernice

FK Neratovice-Byškovice

AC Sparta Praha 2012

TJ Sokol Stodůlky

Bohemians Praha 2012

DĚTSKÉ 
RYBÁŘSKÉ 
ZÁVODY
DNE 10. 10. 2020 SE KONAJÍ 
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA KOU-
PALIŠTI. SRAZ V 7.00 HODIN 
V KLUBOVNĚ MO.
LOVÍ SE NA PLAVANOU. RÁDI 
PŘIVÍTÁME NOVÉ ZÁJEMCE 
S VLASTNÍ VÝBAVOU.  
OBČERSTVENÍ PRO ZÁVOD-
NÍKY ZAJIŠTĚNO.

Výbor MO Horní Počernice



Horní Počernice máme rádi. Naše rodina 
tady žije po celé generace. 

A vlastní tu rozsáhlé pozemky, které 
jí stát za komunistického režimu zabavil 
a po roce 1990 po dlouhých komplikacích 
vrátil. 

Vždy jsme si vážili dobrých vztahů 
s místní samosprávou. Maximálně jsme 
přispívali k řešení potřeb obce spjatých 
s využitím našich pozemků. Díky tomu 
funguje v obci na našich pozemcích sběr-
na bioodpadu (kompostárna). V našich 
lesích a polích je řada turistických a cyk-
listických tras, občané využívají rybníky 
a lesní stezky k procházkám a navštěvují 
i pláže u rybníku Eliška, které z čás-
ti leží na našich pozemcích. Plánuje se 
výstavba nových cyklostezek a chodníků 
přes naše pozemky. K údržbě majetku je 
potřeba mnoho práce a prostředků, jež 
není snadné zajistit. Ale už jsme se setkali 
i s názorem některých obyvatel Počernic, 
že „majetku máme dost, tak ať se stará-
me“. Věřte nám, že pokud naše finanční 
možnosti stačí, opravdu se staráme.

V posledních letech si některá uskupení 
v obci začala na našich aktivitách budo-
vat popularitu a zajišťovat volební hlasy 
šířením pomluv a polopravd a Vás – naše 
sousedy – tímto dezinformují a zneužívají 
pro zlepšení svých volebních preferencí. 
Ono je přeci jednoduché kritizovat druhé 
než něco udělat. A kritizovat a nepřesvěd-
čit se o pravdivosti je ještě jednodušší.

Tvorby Územního plánu hl. m. Prahy 
účinného od 1.1.2000 jsme se bohužel 
nezúčastnili. Neměli jsme nutné znalosti. 
Přesto jsme zkoušeli dát nějaké návr-
hy ke změnám. Dnes chápeme, že jsme 
se tehdy měli obrátit na profesionály. 
Poslední roky tak soustavně řešíme chyby 
a zátěže vzniklé neoprávněně na našich 

pozemcích v novém Územním plánu hl. 
m. Prahy. 

Sdružení „Společně pro Počernice“ delší 
dobu šíří o našich aktivitách polopravdy 
ke svému zviditelnění. Zvažujeme proto 
i příslušné právní kroky. Nedávno si 
Sdružení vybralo jako hlavní téma k naší 
rodině areál VELAZ u křižovatky ulic 
Božanovská a Ke Xaverovu. 

VELAZ je od roku 1981 průmyslovou 
zónou, kdy tu byla zřízena stanice chovu 
laboratorních zvířat v obytných domech 
a dalších objektech. Na kauzy areálu si asi 
vzpomenete. Při tvorbě zmíněného Územ-
ního plánu nám „odborníci“ nakreslili 
přes existující objekty a komunikace zónu 
zeleně (Zeleň městská a krajinná) a kolem 
celého areálu vyznačili oblast historického 
jádra obce Svépravice. O těchto změnách 
jsme nevěděli, což nás neomlouvá, ale 
koho z Vás by napadlo, že se něco tako-
vého může stát?  A tak jsme se neodvo-
lali. Územní plán s chybami vstoupil tedy 
v platnost – pro nás s obrovským omezením 
v řešení revitalizace této průmyslové zóny. 

Zahájili jsme nápravu a doložili, že 
za posledních 200 let zde byly jen louky 
a žádné stavby historického jádra obce (to 
leží 1,5 km vedle). Přes veškerou snahu 
tehdejší samosprávy, po stavební stránce 
zastupovanou paní Polydorovou ze „Spo-
lečně pro Počernice“, která dala zamítavé 
stanovisko bez jednání s námi a bez se-
známení se se všemi podklady, odborníci 
z Magistrátu uznali, že historické jádro je 
tu vedeno neoprávněně. 

Dále jsme se po zveřejnění návrhu 
Metropolitního plánu hl. m. Prahy, 
jenž nahradí stávající Územní plán a byl 
připraven pečlivěji, rozhodli podat žádost 
na změnu Územního plánu přesně dle 
Metropolitního plánu, a to pro urychlení 

zkráceným postupem – Metropolitní plán 
bude platit až od roku 2022. Znamená to, 
že nynější zástavbu a nahradíme novou 
zástavbou stejného rozsahu a stejné výšky 
a kultivovanou zelení. 

Mrzí nás motto „Bytové domy na úkor 
zeleně!“, s nímž někteří zahájili kam-
paň proti nám. Snažíme se všechny 
omyly narovnat dle stavebního zákona 
a Pražských stavebních předpisů a máme 
za sebou už čtyři roky práce. Sdružení ale 
nechce vidět fakta ani argumenty. A tak 
je na „papíře“ zakreslena zeleň v místech, 
kde se reálně nacházejí polorozpadlé stav-
by, tekoucí střechy a děravé cesty. Všem 
vadí nepořádek a havarijní stav v areálu, 
ale chceme-li to napravit, nemůžeme.

Vážíme si nynějšího vedení obce. Na roz-
díl od výše zmiňovaného uskupení má 
zájem nás vyslechnout, a přitom zohled-
ňovat potřeby obce a hledat cesty spolu-
práce. To je pro nás po dlouhé době úleva. 

Poslední dezinformací je konspirace 
zveřejněná sdružením „Společně pro Po-
černice“ o personálním propojení spoje-
ném s Ing. Ivanem Martinčou. Jediným 
pravdivým faktem je, že pan Martinča pro 
nás úspěšně pracuje už čtyři roky jako fy-
zická osoba. Takovému hledání osobních 
propojení se divíme. 

Naše rodina se nikdy politicky nean-
gažovala a ani to neplánuje. Jsme rádi 
za spolupráci s radnicí – pokládáme 
ji za službu občanům obce. Napadání 
občanů formou lží, polopravd a dezinfor-
mací, kterými si jisté ambiciózní osoby 
chtějí získat pozornost voličů, považujeme 
za hrubé porušení našich práv a budeme 
se bránit.

Jana Sůvová, Dana Bochová 
a Jiří Špaček ml.

RODINA ŠPAČKOVÝCH A AREÁL VELAZ 
– DEZINFORMACE A FAKTA 

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2020
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Fotodokumentace areálu VELAZ:
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vás všechny srdečně zve na 

KATČIN CHARITATIVNÍ KATČIN CHARITATIVNÍ 
BLEŠÁKBLEŠÁK

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Kdy: 
Ve středu 14. října 2020  

od 8 do 17 hodin 

Kde: 
Klubovna Divizny na Husitské faře, 

Náchodská 382/171

Věci do blešáku můžete nosit 
přímo do klubovny Divizny 

nebo po domluvě na telefonu: 
604 828 805

Děkujeme vám za podzimní  
provětrání skříní!

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE

www.eberspaecher.cz

Firma Eberspächer Praha s.r.o. se sídlem 
v Horních Počernicích hledá do svého skladu  SKLADNÍKA.
Pozice je vhodná i pro aktivní důchodce.
Práce na zkrácený úvazek nebo formou brigády.
Nástup možný ihned.

Kontakt: Pavlína Trefilová, tel. 724 546 822, 
pavlina.trefilova@eberspaecher.com

K DISPOZICI ZDARMA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ, MÍSTNÍ VEŘEJNÉ  
KNIHOVNĚ A CHVALSKÉM ZÁMKU NEBO ONLINE NA ODKAZE:  
https://www.pocernice.cz/homepage/katalog-socialnich-sluzeb/

NOVÝ KATALOG SOCIÁLNÍCH  
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB  
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 JE TU! 

✓ firemní stravování přímo na pracovišti
✓ zvýhodněné zaměstnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy a přesčasy
✓ sezonní bonus až 25 000 Kč
✓ možnost práce i brigádně

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.datart.jobs.cz

Hledáme ŘIDIČE VZV
a šikovné skladníky
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McDonalds v Horních  
Počernicích hledá kolegy 
na brigádu i HPP

• Odměna až 25.800 Kč
• Směny si plánujete podle sebe
• Sleva na stravování
• Skvělý kolektiv
• Benefit karta s velkým množstvím výhod

V případě zájmu volejte 604 759 344 nebo pište 
na vaclav.hurt@cz.mcd.com

INZERCE

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2020
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Uzávěrka pro inzerci i redakci je vždy  
k 10. dni měsíce do 12.00 hod.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

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

VYDAVATEL: MČ Praha 20 REGIST-
RACE povolena Magistrátem hl. m. 
Prahy pod číslem MK ČR E 12559
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Půjčovna nářadí v Horních Počernicích 
přijme pracovníka (i důchodce) pro 
údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737

Masáže Perla v HP přijme na DPP 
recepční na 3 dny v týdnu.  
Práce s penězi, na PC. 
Tel: 722 943 946

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

Knihy a knižní pozůstalosti  
koupím.  
Tel: 286 891 400

Malá VO společnost z HP přijme 
do obchodního týmu zaměstnance, 
i absolventa na HPP. 
SŠ, ŘP B.
CV na info@kflex.cz

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

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

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

Přijmu prodavačku 
na výpomoc do textilní 
prodejny v Horních 

TRÁPÍ TĚ, CO SE DĚJE DOMA?  
ŘEKNI TO NĚKOMU!  
POMOC EXISTUJE. VOLEJ!

112 – tísňová linka pro případ nouze
116111 – Linka bezpečí  
(nonstop a zdarma)

601 500 196 – linka Dětství bez násilí  
(Po–St 9–11 h, 15–17 h)

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

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




