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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

každé pondělí 
Až do otevření zámeckých prostor
ONLINE soutěž pro děti s LEONARDEM 
DA VINCI

od 17. 4. do 31. 8.
Putovní hra s Ohnivkou aneb 10 let přátelství 
se zámeckou vílou 

od 23. 4. do 23. 5.
Čarodějnice 2021 bylo, nebylo. 
Těšme se na to, co bude! 

do 30. 4.
Velikonoční strom na Chvalské tvrzi 

do 16. 5.
Fotografická soutěž Horní Počernice černobílé

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

1. 4. 
Pohádkové čtení – Devatero pohádek

 12.30 hod.

6. 4. 
Magdaléna Moudrá online koncert

 18.00 hod.

7. 4. 
Čtení na pokračování – Tulák  
po hvězdách  18.00 hod.

8. 4. 
Pohádkové čtení – Devatero pohádek

 12.30 hod.

14. 4. 
Čtení na pokračování – Tulák  
po hvězdách  18.00 hod.

15. 4. 
Pohádkové čtení – Devatero pohádek

 12.30 hod.

21. 4. 
Čtení na pokračování – Tulák  
po hvězdách  18.00 hod.

22. 4. 
Pohádkové čtení – Devatero pohádek

 12.30 hod.

28. 4. Čtení na pokračování – Tulák  
po hvězdách  18.00 hod.

29. 4. 
Pohádkové čtení – Devatero pohádek

 12.30 hod.

DDM

od 29. 3. do 30. 4. 
Jarní orienťák

Velikonoční dílničky online

MUMRAJ

18. 4. 
Online Maškarní bál 

 16.00 – 17.30 hod.

21. 4.
Jak reagovat na dítě v emocích
(online)  18.00 – 21.00 hod.

23. 4. – 2. 5.
Čarodějnická škola s Jaruškou

27. 4. 
Létající balón – keramika pro děti
(lze i z domova)  18.00 – 19.30 hod. 

27. 4. 
Mandala – keramický podvečer
(lze i z domova)  18.00 – 19.30 hod.  

OSTATNÍ

od 1. 4. 
Sbírka školních pomůcek pro děti 
z azylového domu

od 1. 4. 
Odpadky patří do koše, ne do přírody

od 4. 4. do 23. 5.
Velikonoce ve svépravické kapličce

Petr Měšťan, 
starosta

Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat v měsíci dubnu 2021. 
V úterý 6. 4. a 20. 4. od 16.00 hod. do 17.30 hod.
Místa výdeje: 
parkoviště u obchodního domu Albert a Penny.
Děkujeme našim skautům, kteří dezinfekci plní a pomáhají s její distribucí!

VÝDEJ DEZINFEKCE NA RUCE 
A RESPIRÁTORŮ ZDARMA



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení a milí občané, vážení přátelé, 

když jsem v loňském roce dostal tu čest 
mít možnost pro vás pracovat a začít psát 
svoje první příspěvky do našeho Zpra-
vodaje pod titulem „Slovo starosty“, tak 
by mě ani v nejhorším snu nenapadlo, 
že ještě dnes se budeme muset zabývat 
tématem covid-19 a co více, že se dosta-
neme do takového stavu, kdy překonat 
mrtvý bod a najít smysluplné a plnohod-
notné východisko bude nad naše síly. 
Tato situace nás všechny velmi citelně 
zasahuje a mnohé dostává až do neře-
šitelných životních problémů. Všichni 

cítíme, že je nejvyšší čas na změnu, 
na to, vrátit se ke každodennímu životu 
tak, jak jsme ho znali dřív. Vydržte, 
každý začátek má i svůj konec! Jsme tady 
pro vás v jakékoliv situaci a společně to 
zvládneme.

Nastává velikonoční čas. Pro většinu 
z nás je to doba probouzející se přírody. 
Pro věřící je to období nejdůležitějších 
křesťanských svátků, které mnohem 
silněji, než příroda na jaře, poukazují 
na sílu života. Ať tak či tak, Velikonoce 
jsou a vždycky byly symbolem naděje, 

lásky a radostného očekávání. Pojďme 
si uvnitř slíbit, že se je pokusíme strávit 
příjemně a zkusíme, když ne úplně vy-
pnout, tak alespoň omezit naše myšlenky 
na stres a neřešit, co řešit nelze. 

Já vám k nim přeji pevné zdraví, dosta-
tek duševních i fyzických sil a ať se brzy, 
v klidu a beze strachu zase můžeme dívat 
do budoucna.

 
Petr Měšťan, 

starosta

AKTUALITY

V pátek 5. března 2021 dokončili skautští dobrovolníci roznos 
respirátorů hornopočernickým občanům nad 70 let. Tímto mi 
dovolte, abych všem skautům a skautkám ze střediska Oheň 
Horní Počernice vyslovil velké poděkování za jejich nepře-
tržitou pomoc, která od první vlny koronavirové epidemie 
pokračuje bez ustání dodnes. Jen pro připomenutí: skauti 
a skautky nám pomohli roznést tisíce tiskovin s informacemi 
o koronaviru, které putovaly k těm, co si neuměli nebo neměli 
možnost najít informace na internetu. Často se jednalo o starší 
občany. V první vlně epidemie distribuovali roušky, dnes jsou 
to respirátory, ustavičně stáčejí a rozdávají občanům dezinfekci. 
Neváhají a prakticky okamžitě se pouštějí do pomoci svému 
okolí. Jejich ochota pomáhat je neuvěřitelná. 

S úctou, velkým poděkováním a pokorou za všechny

Petr Měšťan, 
starosta
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DOBROVOLNÍCI 
ZE SKAUTSKÉHO STŘEDISKA OHEŇ 
HORNÍ POČERNICE NEPŘETRŽITĚ 
POMÁHAJÍ

PODĚKOVÁNÍ
METROSTAVU ZA POMOC 
A SPOLUPRÁCI PŘI ZAPŮJČENÍ 
MOBILNÍCH STAVEBNÍCH BUNĚK 
PRO LRS CHVALY

Na žádost vedení Úřadu městské části Praha 20 nám byla 
stavební společností Metrostav, a. s. poskytnuta pomoc při 
zapůjčení třech mobilních stavebních buněk určených k vy-
budování očkovacího centra proti nemoci covid-19 v léčeb-
ném a rehabilitačním středisku Chvaly. Organizátorům celé 
této akce, jmenovitě Ing. Františkovi Kočímu, prezidentovi 
společnosti a Ing. Zdeňku Ševčíkovi, řediteli divize 11, mno-
hokrát děkujeme! 

Touto cestou chci také velice poděkovat za obrovský kus 
práce zaměstnancům Léčebného a rehabilitačního střediska 
Chvaly, kteří ve svém areálu zajišťují otevření očkovacího cen-
tra proti nemoci covid-19. Věřím, že veřejnost ocení možnost 
nechat se očkovat v naší městské části, a že Horní Počernice 
poskočí v proočkovanosti proti covidu-19 rychle dopředu. 

Petr Měšťan, 
starosta 



AKTUALITY

VKUSNÉ PŘÍSTŘEŠKY 
PRO KONTEJNERY 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Třídění plastů, papíru a skla patří k našemu dobré-
mu vychování a už řadu let je běžnou součástí našeho 
každodenního života. Třídění se u nás považuje za sa-
mozřejmost. Možná právě proto jsme pokládáni za krále 
recyklace. Češi totiž dokážou za rok vrátit do oběhu 9 
z 10 stromů, které byly pokáceny kvůli papíru. A to stojí 
za pochvalu! Kontejnerová staveniště na tříděný odpad, 
která stojí „na volno“ u chodníků a silnic, se ale ve valné 
většině nacházejí v ne příliš pěkném stavu, zošklivují 
ulice a kde komu mohou znepříjemňovat život. Nepo-
řádek kolem nádob také nevzniká sám od sebe a sa-
motné nevzhledně volně stojící odpadové nádoby tomu 
všemu napomáhají. Proto, abychom podpořili vkusnější 
kulturu sběru a pomohli tak větší čistotě, zkrášlení 
a přehlednosti, chtěli bychom nechat nádoby opatřit 
účelovými a vzhledově estetickými, dřevěnými přístřeš-
ky. V letošním roce máme v rámci pilotního projektu 
v úmyslu dostat pod střechu minimálně dvě kontejne-
rová hnízda. Jestliže se přístřešek osvědčí, budeme chtít 
v zastřešování postupně pokračovat.  
 

Petr Měšťan, 
starosta 

*Slevu lze uplatnit na veskerý sortiment slunecních obrub 
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz aktuální otevírací doba 

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan
P4H 60 kapslí

Vitamin C + zinek
30+15 tablet

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

69 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

Doplněk stravy ve formě cucavých 
tablet s vysokým obsahem Vitamin 
C, zinkem, echinaceou a šípkem. 
Výrobek přispívá ke správnému 
fungování imunity.

250 Kč

Vitamín D3
80 tablet

Rostlinný lék v podobě potahované 
tablety, jejichž účinnou látkou je vysušený 
extrakt z kořene rostliny Pelargonium 
sidoides. Užívá se k léčbě akutního 
zánětu průdušek, který nevyžaduje 
podávání antibiotik.

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

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

*Slevu lze uplatnit na veskerý sortiment slunecních obrub *Slevu lze uplatnit na veskerý sortiment slunecních obrub *Slevu lze uplatnit na veskerý sortiment slunecních obrub *Slevu lze uplatnit na veskerý sortiment slunecních obrub *Slevu lze uplatnit na veskerý sortiment slunecních obrub 

*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob na všech našich pobočkách.

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

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
284 818 267vysocany@oohp.cz

Horní
Počernice

Vysočany

INZERCE

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2021 
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  přesunula z důvodu předfinancování akce „park Houslový klíč“ 

finanční prostředky ve výši 4 000,0 tis. Kč (zálohové financování);
2)  přesunula v rámci rozpočtu MČ částku ve výši 155,0 tis. Kč na in-

vestiční akci – kancelář, šatna, skladová hala a hygienické zázemí 
v objektu OMH;

3)  zařadila do rozpočtu účelovou investiční dotaci z rezervy rozpočtu 
hl. m. Prahy (kapitola 10) na akci „tělocvična Jívanská“ ve výši 
13 000,0 tis. Kč;

4)  přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly 06 
rozpočtu hl. m. Prahy na účel „místní lidové knihovny“ ve výši 
63,3 tis. Kč;

5)  přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných 
občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 ve výši 951,6 tis. Kč;

6)  zařadila do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního 
rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče 
ve výši 672,0 tis. Kč;

7)  přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ Praha 20 
z důvodu předfinancování pro potřeby v rámci COVID (zálohové 
financování) ve výši 100,0 tis. Kč;

8)  přesunula v rámci rozpočtu MČ částku ve výši 150,0 tis. Kč na po-
skytnutí účelové investiční dotace, na pokrytí čtyř tříd mateřské 
školy Wi-Fi signálem v budově Spojenců 2170;

9)  zapojila do rozpočtu nevyčerpanou účelovou investiční dotaci na fi-
nancování rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. 
Prahy a Policie ČR v roce 2020 ve výši 167,0 tis. Kč;

10)  přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu ve výši 80,0 tis. 
Kč na náhradní výsadbu stromů v ulici Bořetická;

11)  přesunula v rámci rozpočtu částku 453,40 tis. Kč na akci „park 
Houslový klíč - vybavení";

12)  přesunula v rámci rozpočtu částku 20,0 tis. Kč za účelem inves-
tiční akce „Pumptrack“

ODVODY KULTURNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rada městské části schválila odvody do rozpočtu zřizovatele pro Kul-
turní centrum Horní Počernice, Chvalský zámek a Místní veřejnou 
knihovnu Horní Počernice z důvodu nevyčerpání neinvestiční dotace 
v rámci schváleného závazného ukazatele pro personální náklady 
v roce 2020. Celková výše odvedené částky činí 330 986 Kč.

INVESTICE

ZATEPLENÍ PŮVODNÍ ČÁSTI BUDOVY  
ÚMČ PRAHA 20, JÍVANSKÁ 647

Rada městské části schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Zateplení původní části budovy 
ÚMČ Praha 20, Jívanská 647“ se společností PETRAlaan, s. r. o., 
U Rybníčků 1 080, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 04157010, s nabíd-
kovou cenou 4 417 321,51 Kč bez DPH (5 344 959,03 Kč včetně DPH), 
dle doporučení výběrové komise.

PARK HOUSLOVÝ KLÍČ – VYBAVENÍ

Rada městské části schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč - vybavení" 
se společností GARTENSTA PLUS, s. r. o. s nabídkovou cenou 

INFORMACE Z RADNICE
3 680 440,0 Kč bez DPH (4 453 334,82 Kč s DPH), dle doporučení 
výběrové komise.

VÝMĚNA OKEN NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu 9 vnějších oken 
na zámku Chvaly, č. p. 857, na p. č. 1988, 1992/1 v k. ú. Horní 
Počernice se společností EMV, s. r. o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 
4, IČ 48038792.

MŠ SPOJENCŮ 2170/44 - ROZVODY ZTI II. ETAPA  
II. ČÁST - TŘÍDNÍ PAVILON

Rada schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na stavební práce „MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI 
II. etapa II. část - třídní pavilon“. Schválila také způsob hodnocení 
nabídek podle výše nabídkové ceny.

MAJETEK

ODPUŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO ZA LEDEN A ÚNOR 2021

Rada městské části schválila jako pronajímatel odpuštění úhrad 
nájemného (netýká se záloh na služby) za užívání prostor slou-
žících k podnikání za dobu 1/2021 a 2/2021 - tj. 2 měsíce, a to 
s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě unesení 
vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 a ze dne 14. 2. 
2021 č. 125 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a násled-
ných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících. A to 
za podmínky, že ze strany jednotlivých nájemců byly uhrazeny 
veškeré pohledávky vyplývající z nájemních smluv ve znění poz-
dějších dodatků za rok 2020.

PRONÁJEM POZEMKU – SBĚRNÝ DVŮR

Rada městské části schválila pronájem části pozemku KN parc. č. 
1600/1 a části pozemku KN parc. č. 1609/2 v k. ú. Horní Počernice. 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Rada schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 20 
a společností Pragorent, investičním fondem s proměnlivým kapitá-
lem a.  s.

DODATEK KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI – „ŠPAČKOVI“

Rada městské části schválila uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spo-
lečném postupu a koordinaci při řešení majetkoprávních úkonů 
na území Městské části Praha 20 č. S/120/17/0031 ze dne 30. 12. 
2016.

NADJEZD NAD DÁLNICÍ D11

Zastupitelstvo dne 15. března vyslovilo nesouhlas se svěřením 
stavby nadjezdu nad dálnicí D11 umístěné na pozemku KN 
parc. č. 4536/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do svěřené 
správy Městské části Praha 20. V důvodové zprávě bylo uvede-
no, že stejně jako v případě mostu Na Svěcence, by bylo svěření 
nadjezdu pro MČ neúměrnou finanční zátěží. Nehledě na to, že 
MČ nedisponuje zaměstnanci s patřičnou odbornou způsobilostí 
a technikou potřebnou pro zajištění řádné správy objektů tohoto 
charakteru.

AKTUALITY



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2021 

VÝPŮJČKA POZEMKU KOLEM KOMPOSTÁRNY

Rada schválila výpůjčku části pozemku KN parc. č. 4225/4 o výměře 
cca 3000 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou 
od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2022, za účelem provozu kompostárny.

ŠKOLSTVÍ

VÝPŮJČKA TABLETŮ PRO POTŘEBY MATEŘSKÝCH 
ŠKOL K REALIZACI PROJEKTU „DIGITALIZACE MŠ“ 
PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE TWIGSEE

Rada schválila pro potřeby realizace projektu „Digitalizace MŠ"  
v Mateřské škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1 900 
výpůjčku 14 ks tabletů a 6 ks tabletů pro potřeby realizace projektu 
v Mateřské škole „U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovi-
novo nám. 115.

PŘIJETÍ PENĚŽNÍHO DARU PRO ZŠ STOLIŇSKÁ

Rada schválila přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové 
výši 19 125 Kč Základní škole, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 
823, na úhradu 100 kusů testovacích sad na přítomnost SARSCoV-2 
u žáků školy na prezenční výuce a u zaměstnanců školy. Dárci tímto 
moc děkujeme.

LEGISLATIVA

NOVELA JEDNACÍHO ŘÁDU VÝBORŮ 
ZASTUPITELSTVA

Rada doporučila Zastupitelstvu Městské části Praha 20 předložený 
návrh nového znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské 
části Praha 20 schválit v předloženém znění s účinností od 1. 4. 2021. 
Jednací řád umožňuje distanční formu jednání poradních orgánů 
zastupitelstva, podobně jako u komisí rady městské části. Zastupitel-
stvo tento materiál na svém březnovém jednání schválilo.

DOPRAVA

REKONSTRUKCE MOSTU NAD „D0“ NAD 
CHLUMECKOU - SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 
Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY ZE DNE 23. 2. 2021

Rada vzala na vědomí zápis z jednání z koordinační schůzky ve věci 
projednání opravy mostu na D0 přes Chlumeckou dne 23. 2. 2021, 
ze kterého vyplývá, že v roce 2021 budou práce realizovány v ter-
mínu od 10. 4. do 31. 10. 2021. Během víkendu 24. 4. - 25. 4. 2021 
bude zcela uzavřen provoz na Chlumecké z důvodu demolice mostu. 
Objízdná trasa pro vozidla MHD a IZS povede přes Hartenberskou, 
všechna ostatní vozidla budou mít tento víkend jako objízdnou trasu 
dálnice D10 a D11. Od 25. 4. od 12.00 hodin do 13. 6. do 16.00 
hodin bude provoz na Chlumecké částečně omezen podle jednot-
livých stavebních činností na mostě (zakládání středového pilíře, 
výstavba středového pilíře, pokládání nosníků). Od 13. 6. od 16.00 
hodin do 30. 10. 2021 bude provoz na Chlumecké bez omezení. Rada 
dále uložila OŽPD zaslat usnesení zhotoviteli DIO - společnosti 3K 
značky, s. r. o.

ÚZEMNÍ PLÁN

BETONÁRNA POČERNICE

Zastupitelstvo městské části souhlasilo s navrženou změnou Z3477 
Betonárna Počernice za podmínky:
a)  stanovení míry využití území maximálně stupně „D" na celé 

změnou navržené ploše výroby, skladování, distribuce /VS/, neboť 
je žádoucí v tomto území stanovit požadavek minimálního podílu 

zeleně (tato podmínka bude uplatněna jako zásadní připomínka);
b)  uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou částí Praha 20 obsahu-

jící mimo jiné i řešení problematiky revitalizace a dalšího rozvoje 
areálu, včetně řešení průchodnosti území, dokončení podchodu 
pod nádražím a dalšího doplnění zeleně.

REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV

Zastupitelstvo souhlasilo s podnětem na pozemcích parc. č. 4293/16 
a 4294/1 v k. ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně využití z ne-
zastavitelné plochy ZMK - zeleň městská a krajinná na zastavitelnou 
plochu SV - všeobecně smíšené.

REVITALIZACE AREÁLU VELAZ

Zastupitelstvo souhlasilo s pořizováním změny na pozemcích parc. 
č. 4284/1, 4284/8, 4282/1, 4282/2 atd. v k. ú. Horní Počernice 
spočívající v nápravě stávajícího stavu vzniklého v minulosti – tzv. 
brownfield.

SPORT

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA PROJEKT 
„SPORTOVNÍ HALA HORNÍ POČERNICE“

Zastupitelstvo na svém březnovém jednání schválilo spolufinanco-
vání akce s názvem „Sportovní hala Horní Počernice“ a předložení 
žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Horní Počernice“ do pro-
gramu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č. 
j.: NSA-0007/2020/D/1, výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura – 
Investice nad 10 mil. Kč vypisovaného Národní sportovní agenturou.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 
SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
NA ZÁMĚR „ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU 
HORNÍ POČERNICE“

Rada nesouhlasila se zkapacitněním stávajícího „Zařízení pro vy-
užívání odpadu Horní Počernice" z 12 000 t/rok o 13 000 t/rok tj. 
na 25 000 t/rok z důvodu nesouladu s platným Územním plánem 
SÚ hl. m. Prahy (konkrétně se jedná o pozemky s využitím VN - D 
- plocha nerušící výroby a služeb a nezastavitelné území v ploše IZ 
- izolační zeleň). Zároveň doporučila prodloužit platnost stávajícího 
rozhodnutí zařízení č. j. MHMP 2180780/2016/R-406/VIII/
Pe, které je platné do 31. 12. 2021 až do 31. 12. 2022, tj. po dobu 
platnosti stávajícího Územního plánu SÚ hl. m. Prahy.

KULTURA

VLAJKA PRO TIBET

Rada městské části schválila připojení Městské části Praha 20 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení vlajky 
na budovu ÚMČ Praha 20 dne 10. 3. 2021.

HPZ

JMENOVÁNÍ ČLENKY REDAKČNÍ RADY

Rada městské části jmenovala s účinností od 1. března 2021 členkou 
Redakční rady HPZ paní magistru Alžbětu Cibochovou.

Krásné jaro a pevné zdraví vám i vašim blízkým ze srdce přejí

Petr Měšťan, Vilém Čáp, Eva Alexová, Jaroslav Kočí, 
Zbyněk Římal a Jindřich Jukl, radní městské části

AKTUALITY
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Neutěšený stav parku Houslový klíč  
– Jizbická 

Jistě se všichni těšili na otevření nového 
parku, ale netušili, že tam bude tolik 
nekvalitně udělané práce. Pro velkou 
nespokojenost občanů s realizací 1. etapy 
parku za cenu 15, 127 mil. Kč jsem se ptal 
po několik dní návštěvníků parku na jejich 
názory. Překvapila mě všímavost lidí, ale 
posuďte sami: trávníky v celém parku jsou 
ve špatném stavu a zamořené plevelem, 
na plochy trávníků není navezena kvalitní 
ornice, ale podřadná žlutá jílovitá zemina 
bránící vsakování srážek, to má za násle-
dek stékání vody, holá rozbahněná místa, 
kaluže a jezírka v celém parku. Ve starém 
parku se voda nedržela. Svahy jsou vymyté 
deštěm, travní semeno nebylo zapraveno 
do půdy, deště ho spláchly a vytvořily se 
holiny. Na plochách s mulčí je málo mul-
če, více plevele než kůry, plochy trávníků 

mají nerovnosti, prohlubně, hrboly a ri-
goly od aut. Stráň v parku je jeden z mála 
kopečků na zimní bobování v HP, ale 
končí rybníčkem a děti se vracejí zmácha-
né ve vodě. Málo šachet pro zálivku. Proč 
nejsou výsuvné postřikovače na trávníky? 
Velké nebezpečí úrazu je v hranách ocelo-
vých pásových obrubníků, místy trčících 
nad zeminou trávníků. Úzké obrubníky 
o síle 6 mm nejsou v jedné rovině s cestič-
kami a trávníky, nejsou uloženy v betonu, 
ale zajištěny pouze ocelovými kolíky. Ostré 
špičky chodníků jsou bez trávy a budou 
překážet jízdám údržby. Symbol houslo-
vého klíče nemá barevný mlatový povrch. 
Proč ptačí pítko je těsně vedle pítka 
pro lidi? Veřejné osvětlení není na cestě 
parkem k zastávce autobusu Komárov-
ská, osvětlení je nedostatečné a pouze 
mezi dvěma sídlišti. Chodník po levé 
straně z vrcholu parku je v zimní námra-
ze neschůdný pro velký sklon. Stojanů 

na psí pytlíky je málo a měly být na všech 
křižovatkách. Zasázené stromky jsou 
nekvalitní, hlavní větev u stromků vzhůru 
je ustřižená. Zavlažovací trubky nejsou 
u všech stromků, nejsou vysypané štěrkem 
a bez víček. Stará křoví nejsou ošetřena, 
prostříhána, u kořenů jsou odpadky a listí. 
Jak dlouho vydrží kůly zatlučené přímo 
do země bez ocelových patek? Dřevo 
na lavičkách, odpadkových koších a dvou 
ohradách začíná být poškozeno povětřím, 
v technických podmínkách je předepsaná 
každoroční údržba min. nátěrem olejem. 
Občané tvrdí, že dřevěné prvky se ničím 
nenatíraly. Některé odpadkové koše nejsou 
osazeny svisle. Za 15,127 mil. Kč, by 
člověk předpokládal lepší kvalitu nového 
relaxačního zázemí v Horních Počerni-
cích, hlavně když park bude pro děti.  

Miloš Vacek, 
zastupitel za HOP

Velikonoční svátky ve znamení naděje

Vážení a milí spoluobčané,
po velmi náročném měsíci březnu a téměř 
roční „špatné společenské atmosféře“ nám 
nadešel měsíc duben a s ním související 
velikonoční svátky. Pokud bychom vy-
cházeli z velikonoční křesťanské tradice, 
mohly by být velikonoční svátky pro 
nás všechny ve znamení naděje, že dojde 
v „zázrak“ a vše se začne obracet k lepší-
mu. Doufám a věřím, že se tento „zázrak“ 
podaří naplnit a příští měsíce, i díky ros-
toucímu počtu očkovaných, se bude moci 
naše země pomalu vracet do normálu. 
Navíc velikonoční svátky jsou také často 
označovány jako svátky jara. Měli bychom 
si tedy užít toto krásné roční období, kdy 
všechno začíná růst a doslova ožívat před 
našima očima. 

Přeji vám veselé Velikonoce a hlavně 
hodně zdraví.

S úctou,
Petr Růžička

zastupitel MČ Praha 20, Petr_Ruzicka@pocernice.cz, www.facebook.com/pet.ruzicka

Milí čtenáři Hornopočernického  
zpravodaje, 

doba je dnes velmi složitá. Je plná 
starostí o zdraví našich nejbližších, 
naplněná obavami a jistou osamělostí 
spojenou s neustále prodlužovanými 
nutnými omezeními vlády. Věříme, že se 
nám všem podaří nelehké období ustát 
a život zase dostane normální rozměr. 
Chceme proto poděkovat všem lékařům 
a zdravotníkům, hasičům, záchranářům, 
policistům a dalším profesím, které 
v čase covidu jedou doslova na doraz. 

Poděkovat chceme ale i mnoha dobro-
volníkům, kteří pomáhají. Pečou pro lidi 
ve zdravotnických zařízeních dobroty, 
vypomáhají v nemocnicích a sociálních 
ústavech, roznášejí po domech respirá-
tory, dezinfekce a další potřeby, myslí 
na osamělé seniory a na všechny ty, kteří 

potřebují naši pomoc a nenajdou v sobě třeba odvahu si o ni právě teď říci. Díky 
vám všem! Jaro nám dává naději nového života. Přejeme vám slunce, radost a snad 
už i konečně dobré zprávy a normální čas.

Přejeme vám všem radostné a klidné Velikonoce. 
  

Zastupitelé Hnutí občanů Počernic

REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ ZA ZASTUPITELSKÉ PŘÍSPĚVKY,  
NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ. 
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Pomoc a rozdávání 
radosti = má to smysl
I když mnozí mají 
omezené své provozy, 
živnosti, podnikání 
nebo sportování s dětmi 
a dospělými, snaží se 

Počerničtí pomáhat nebo trochu potěšit 
tím, že myslí na ostatní. Představujeme 
vám projekty, které si určitě zaslouží podě-
kování nás všech. 

Kopeme za zdravotníky
Malí fotbalisté Xaverova jdou vzorem. 

Makají na tréninku a pomáhají tím zdra-
votníkům.

Potlesk pro fotbalový Xaverov a jeho ta-
lenty. Hrát fotbalové zápasy sice ani v Hor-
ních Počernicích v době, kdy celý svět trápí 
pandemie koronaviru, kluci nemohou, ale 
uznání si zaslouží i tak velké. Vznikl totiž 
projekt, kdy malí fotbalisté makají doma 
a odměnou za dřinu jsou obědy, které do-
stanou zdravotníci, kteří pomáhají zachra-
ňovat životy v Thomayerově nemocnici. Je 
úžasné sledovat, jak se kluci snaží. Reakce 
byly pozitivní, tvrdí nadšeně Martin Nagy, 
trenér malých fotbalistů a strůjce zmíněné-
ho projektu.

Jak dál motivovat naše kluky SC Xaverov 
2010? Martina Nagyho napadlo vytvo-
řit kruh solidarity. Jde o to, že kromě 
motivace kluků k trénování je třeba je vést 
i k myšlení, jak je důležité pomáhat. A tak 
se zrodil nápad propojit on-line cvičení 
s místní restaurací u Bobra, která  vždy 
pomáhala při fotbalových turnajích. Jako 
vrchol pak přišlo spojit vše s nějakým 
zdravotnickým zařízením.

Velké poděkování patří i místním podni-
katelům, kteří pomáhají projekt finan-
covat. Je to například společnost Dafne 
profesní oděvy, Barvy Laky Hostivař, 
Pekařství Moravec. Další podnikatele 
budeme dále oslovovat. S další podporou 
se přidalo vedení města a poslední článek, 

komu věnovat obědy, nám pomohla vyřešit 
obyvatelka Horních Počernic paní doktor-
ka Martina Burdová z Fakultní Thomaye-
rovy nemocnice.

Trenéři vymysleli pro kluky různá cvi-
čení, poměr či počet cviků, které se budou 
rovnat jednomu obědu. Pro zajímavost 
- kluci ročník 2010 měli stanoveno 5 000 
přeskoků přes švihadlo = 1 oběd, 20 min. 
v prkně = 1 oběd a 100 angličáků = 1 oběd, 
realizační team měl dvojnásobek, výkony se 
sčítaly 7 dní.

A jaký jsme zaznamenali ohlas?
Bylo úžasné sledovat pozitivní reakce 

kluků i rodičů, prožívat motivaci mezi 
dětmi, ale i trenéry. Číst příběhy, jak 
mnozí členové realizačních týmů v práci 
o pauze někde cvičí. Kluci se urputně snaží 
každý den něco nacvičit a ptají se nás, kolik 
máme už obědů. Je skvělé, jak se postupně 
hlásí další a další věkové kategorie.

První odmakaný týden nás mile překva-
pil. První kolo naší sportovně charitativní 
akce „Kopeme za zdravotníky, kopeme 
za Bobra“ bylo vyhodnoceno tak, že za roč-
ník 2010 se aktivně účastnilo 84 % hráčů 
a 90 % členů realizačních týmů. Do cvi-
čení se dal i jeden zástupce staré gardy, 
z týmu Gentlemanů. Společně za týden 
naskákali 62 452 přeskoků přes švihadlo, 
udělali 2 071 angličáků a strávili 462 minut 
v prkně. Průměr na jednoho hráče tak byl 
1,53 obědu a na realizační tým 1,12 obědu. 
Celkově zdravotníci dostali 49 obědů.

Následně už se zapojili i ročníky 2012, 
mladší a starší žáci. Každý víkend se vozí 
do nemocnice v průměru 60–70 obědů.

Jsme neskutečně hrdí na naše kluky, 
jak makali s vědomím pomoci druhým. 
Chceme určitě poděkovat i rodičům, 
sponzorům, celému klubu a také městu 
za podporu. Další kola běží a sice už 4. 
bude teď končit (st. žáci) a po nich hned 
ročník 2011. Dokonce se ozvali trenéři 
dorostu a A mužstva, že se také rádi přidají 
a nesmíme zapomenout na ty nejmenší – 
„Šikuly“. Tím vlastně budou zapojení úplně 
všichni z klubu SC Xaverov. 

Počerničtí fotbalisté by rádi takto 
inspirovali i ostatní sportovce, že mohou 
sportem ukázat solidaritu s ostatními, 
kteří to v současné době potřebují. Jsme 
přesvědčeni, že je stále hodně takových, 
co se stejným, nebo podobným směrem 
také vydají. Trenéři, když nevíte jak dál 
děti motivovat, věřte, toto je bude bavit 
a nejen je!

Velikonoční tvoření pro radost seniorům
Společně s MUMRAJEM, měst-

skou částí a dobrovolníky jsme navázali 
na předvánoční projekt „Adventní radost 
pro seniory“ a připravili jsme velikonoční 
pro radost počernickým seniorům a také 
zdravotníkům. Hlavním koordinátorem je 
rodinné a komunitní centrum MUMRAJ, 
které i přes vládní nařízení omezení provo-

zu funguje pro občany Horních Počernic. 
Doufáme, že to ocení i ostatní zastupitelé 
a společnými silami konečně docílíme 
připravené rekonstrukce budovy, ve které 
MUMRAJ svou činnost provozuje

Pečeme pro zdravotníky

Dalším skvělým projektem je akce Pečeme 
pro zdravotníky, která běží už celý rok. 
Nápad, který se zrodil v hlavě mladé dámy 
z Počernic, jak zdravotníkům zpříjemnit 
jejich namáhavou práci v době pandemie. 
Svou aktivitou zmobilizovala dobrovolnice, 
které pravidelně upečou ze svých vlastních 
prostředků sladké i slané dobroty, které 
jim následně do nemocnic doručí.

Přání Velikonoce

Zastupitelé Šance pro Počernice: Hana 
Markulinec Moravcová, Kristine Karhanová 

Grigoryan, Pavel Wágner a Jaroslav Kočí ml.
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Potřebují Horní Počernice dalších 100 
tisíc m2 k dalšímu rozvoji?
Je nutné změnit 100 000 m2 zelených 
ploch pro další výstavbu?
Na obrázku č. 1 jsem se snažila vyznačit 
plochy, které jsou dané platným územním 
plánem k zastavění, a výstavba na nich do-
sud nezačala nebo jen velmi omezeně a roz-
voj je zde tedy očekávaný! Ale zatím jsou to 
prázdné zelené plochy. I když je možné, že 
už i někde další povolení o umístění stavby 
probíhá, ale protože tyto informace jsou 
mně nedostupné, tak je nemohu poskyt-
nout. Je vidět, že Horní Počernice mají stále 
obrovské kapacity a ohromné množství 
pozemků k dalšímu rozvoji a k výstavbě. 
Podle mě není proto nutné zřizovat další 
plochy k zastavění. 

Na obrázku č. 2 jsou pak zakresleny 
žádosti soukromých vlastníků na změnu 
z nezastavitelných ploch na plochy k zasta-
vění. Jde o podané žádosti v prosinci 2020, 

kdy byly žádosti o změny územních plánů 
upraveny a plochy výrazně redukovány. 

Všechny tyto změny z nezastavitelných 
ploch na plochy k výstavbě nenaplňují 
podmínku ustanovení § 55 odst. 4 staveb-
ního zákona: „Další zastavitelné plochy lze 
změnou územního plánu vymezit pouze 
na základě prokázání potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch.“ 

Kolik mají Horní Počernice volných 
ploch pro bydlení?
•  Území obytná. V platném územním 

plánu na území Horních Počernic je cel-
kem cca 900 000 m2 (90 ha) nevyužitých 
volných ploch pro bydlení (OB, OV). 

•  Území smíšená. V platném územním plánu 
na území Horních Počernic je celkem cca 
225 000 m2 (22,5 ha) nevyužitých volných 
ploch pro všeobecně smíšenou zástavbu (SV).

•  Území veřejného vybavení. V platném 
územním plánu na území Horních Počer-
nic je celkem cca 80 000 m2 (8 ha) nevyu-

žitých volných ploch pro veřejné vybavení. 
A máme mnoho dalších stavebních pozem-
ků, které stále ještě nejsou vyčerpány, viz 
obrázek č. 1.

Opravdu tedy potřebují Horní Počernice 
další nové plochy k zastavění? Podle mě ne! 
Ale to je samozřejmě můj názor a vedení 
obce může mít smýšlení naprosto odlišné.

Uvidíme, komu vedení obce a v jakém 
rozsahu vyjde nakonec vstříc a komu ne!

Dále všechny změny považuji v rozporu 
s Deklarací podmínek rozvoje MČ Praha 20, 
kde je v bodě 1 uvedena zásada: „Nerozšiřo-
vat zastavitelné plochy do volné krajiny nad 
rámec současných rozvojových ploch daných 
platným ÚP hl. m. Prahy ke dni 1. 1. 2015.“

Deklaraci podmínek a rozvoje MČ Praha 
20 schválili zastupitelé v roce 2015, ale dnes 
se novým zájmům zřejmě nehodí a rádo se 
na ni zapomíná! Více najdete na:  
www.spolecnepropocernice.cz.

Karla Polydorová, Společně pro Počernice

SENIOR auto - Služba potřebná zvláště 
v dnešním čase pandemie

Každé město, městečko či obec jsou ně-
čím zajímavé. Mají něco, na co jsou pyšné 
a něco, aby se o nich hovořilo a trošku se 
i závidělo.  A taková je i naše Městská část 
Praha 20 - Horní Počernice. Myslím, že 
v rámci České republiky jsme jedno z mála 
míst, kde se nám to povedlo. Jsou tomu již 
tři roky, kdy se zde zrodila myšlenka a ta 
byla podporována jak zastupitelstvem, tak 
vedením obce. A to zřídit pro naše seniory 
novou službu, která se stane součástí Od-
boru sociálních věcí a školství. Ano, jedná 
se o tak zvané SENIOR auto.
Tato nová služba pro naše seniory se poté 
zkušebně rozjela na jaře roku 2019. Rozjezd 
nebyl úplně jednoduchý. V rámci Odboru 
sociálních věcí a školství se vytvořilo nové 
pracoviště, které celou tuto službu musí 
zastřešovat. Byl vybudován dispečink, při-

dělena nová telefonní čísla, zajištěna garáž 
pro parkování a  nabíjení elektrovozidla. 
Připravena jasná pravidla, kdo z  občanů 
v  rámci Prahy 20 bude moci toto vozidlo 
používat a jak bude vozidlo dále využíváno. 
1. září 2019 se tyto služby spojené se SENI-
OR autem rozjely naplno. Začala fungovat 
logistika, recepce, telefonní čísla, zodpo-
vědné osoby a další pracoviště v rámci MÚ 
Praha 20. Naše SENIOR auto je pouze po-
užíváno a využíváno občany s trvalým by-
dlištěm v Horních Počernicích a  platnou 
legitimací, vydanou Odborem sociálních 
věcí a školství. Důležité je ale podotknout, 
že tyto služby jsou zdarma. 

V  průměru je denně postaráno o  3 až 
4 seniory s  tím, že se v Horních Počerni-
cích naloží a opět se přivezou zpět. Jezdí se 
po celé Praze. Nemocnice Bulovka, Motol, 
Vojenská nemocnice, Krč a  další. Dále je 
vozidlo využíváno seniory pro cesty na od-
běry krve, návštěvu praktického lékaře, 

rehabilitace a další a další. Dle potřeby se 
vozidlo používá pro naše pečovatelky a další 
pracovníky sociálního odboru (potravinová 
banka, azylové domy a  pod.). V  letošním 
roce, v souvislosti s covidem-19 jsou senioři 
dle jejich požadavků převáženi do nemocni-
ce Bulovka na očkování proti covidu.

Dobré je i  to, že tato vstřícná služba 
„SENIOR auto“ pro naše spoluobčany po-
kračuje i v této složité době nadále a tato 
bude stále součástí života obce v Horních 
Počernicích i  do  budoucna. Chtěl bych 
za vás za všechny, co toto vozidlo využívá-
te a vždy mně kladete na srdce, poděkovat 
minulému, ale i  současnému vedení obce 
a všem těm, kteří se podílejí na chodu této 
pozoruhodné činnosti v Horních Počerni-
cích.

Jaroslav Kočí st., 
řidič SENIOR auta, zastupitel

Počerňáci pro Počernice a KSČM

Postupem zádání veřejné zakázky se 
bude zabývat magistrátní kontrola

S ohledem na probíhající úsporná opat-
ření a škrty v rozpočtu mi velmi vadí 
způsob zadání zakázky na tvorbu sběru 
žádostí o dotace, kterou realizoval náš 
úřad. Žadatelé o dotace aktuálně použí-
vají žádosti vytvořené ve formátech excel 
a word, protože městská část neměla soft-
warové řešení, ve kterém by vykonávala 
agendu individuálních dotací elektronic-
kou cestou. A proto v rámci zefektivnění 
procesu úřad zvažoval změnu nastavení 
tak, aby byl pro všechny především uživa-
telsky příjemnější. Na základě této úvahy 
bylo v březnu loňského roku radními 
přijato usnesení, ve kterém je schválená 
tvorba formulářů pro žadatele dotací 
ve formátu .zfo, a to bez další specifikace. 
Vzhledem k tomu, že tato investice nebyla 
v rozpočtu vůbec plánovaná, bylo třeba 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
zajistí (přesunou z jiné položky) finanční 
prostředky na tuto aktivitu. Následovat 
by mělo vypsání poptávkového říze-
ní, případně schválení smlouvy o dílo, 
která již bude v takovém detailu, z kte-
rého bude zřejmé, za jakých podmínek 
a s pomocí jakých technologií bude nově 
pořizovaný software pracovat. Tento krok 
již ale, k mému překvapení, nenastal. Již 
třetí den po schválení uvedeného rozpoč-
tového opatření je uzavřena objednávka 
ve výši 600 tis. korun s předvybranou 
společností Software602 a. s. V rámci 
projednávaného rozpočtového opatře-
ní nebylo žádným způsobem zmíněno, 
proč nebude mezi MČ Praha 20 a Soft-
ware602 a. s. podepsána žádná detailnější 
smlouva o spolupráci, která by například 
definovala, zda je programové vybavení 
chráněno autorským právem, a zda je 
součástí dodávky také provozní a tech-

nická podpora. Specifikace objednávky, 
kterou realizovala MČ Praha 20 je natolik 
otevřená, že dodavateli otevírá dveře pro 
nekonečné vícepráce ve smyslu změno-
vých požadavků při upřesňování ze strany 
zadavatele. Neumožňuje, aby se jasně 
definovala a splňovala kritéria pro splnění 
IT dodávek. Nejsou jasně definované 
odpovědnosti v rámci celkové architek-
tury řešení (dodavatel, objednatel, třetí 
strany) a nejsou definována vlastnictví 
dat a kódů. A co je na tom nejsmutnější? 
Do dnešního dne nový způsob podávání 
žádostí nebyl představen ani veřejnosti 
ani zastupitelům a tak si na jeho výhody 
a avizovaná zjednodušení musíme počkat 
(dodáno mělo být do konce listopadu 
2020). Počkat si také musíme na závěr 
magistrátní kontroly, která se prošetře-
ním této veřejné zakázky bude zabývat. 

Jana Hájková, zastupitelka
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PLOCHY URČENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM K ZASTAVĚNÍ, ZATÍM NEZASTAVĚNÉ... 

PODANÉ ŽÁDOSTI NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU (NOVÉ, UPRAVENÉ) 12/2020
– Z NEZASTAVITELNÝCH PLOCH NA ZASTAVITELNÉ (K NOVÉ VÝSTABĚ) 
– ZMĚNA VYUŽITÍ ZASTAVITELNOSTI 

Č. 2

Č. 1
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením 
vydalo metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání. Právní před-
pisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními bude však organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost 
dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.
V MČ Praha 20 budou zápisy do mateř-
ských škol probíhat bez osobní přítom-
nosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy 
k předškolnímu vzdělávání proběhnou 
v souladu s právními předpisy. Uskuteční 
se v termínu dle školského zákona, tedy 
v období od 2. května 2021 do 16. května 
2021 včetně.

Zákonný zástupce je povinen dle § 34a, 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání, kdy 
pro školní rok 2021/2022 je povinnost pl-
nit předškolní vzdělávání pro děti, které 
dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let. 

K předškolnímu vzdělávání se před-
nostně přijímají děti, které před začát-
kem školního roku dosáhnou nejméně 
třetího roku věku, pokud mají místo 
trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu v Horních Počernicích, a to 
do výše povoleného počtu dětí uvedené-
ho ve školském rejstříku.

Školské obvody mateřských škol 
zřízených MČ Praha 20 jsou uveřejněny 
na: www.pocernice.cz („Rodiče a děti“ – 
„Školství“- „Mateřské školy“ – „Školské 
obvody MŠ“), resp. školským obvodem 
pro všechny mateřské školy Městské části 
Praha 20 je celé území městské části.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ  
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Žádost podává zákonný zástupce dítěte 
v termínu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 
včetně, a to prostřednictvím:

1) datové schránky
2)  e-mailem s uznávaným elektronickým 

podpisem zákonného zástupce 
3) poštou
4)  případně dle konkrétní situace osobně 

do školy – po domluvě, či ve vymeze-
ném čase.

Formulář žádosti bude uveřejněn 
na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol dne 30. 4. 2021 (v přípa-
dě elektronického zápisu může být termín 
změněn).
Upozornění – podání žádosti dle bodu 
1) - 4) musí být provedeno nejpozději 
v termínu do 16. 5. 2021 včetně, kdy 
rozhodujícím bude datum přijetí podání 
u provozovatele poštovních služeb, nebo 
čas a datum odeslání dokumentu elek-
tronicky či datovou schránkou. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost 
prostřednictvím jiných technických 
prostředků, než jsou výše uvedené (např. 
e-mailem bez uznávaného elektronic-
kého podpisu, faxem apod.), je zákon-
ný zástupce povinen potvrdit žádost 
do 5 kalendářních dnů (nejlépe osobně 
po předchozí domluvě, či ve vymezeném 
čase), jinak se k žádosti nepřihlíží.

DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO  
OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle 
§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 
splnění povinnosti podrobit se stanove-
ným pravidelným očkováním, nebo mít 
doklad, že je dítě proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se 
netýká dítěte, které plní povinné před-
školní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost 
dokládá potvrzením praktického dět-
ského lékaře. Potvrzení na žádost vydá 
lékař za podmínek dodržení nastavených 
protiepidemických opatření. Vhodné je 
předem telefonicky kontaktovat lékaře 
a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti 
ordinace. 

Vedle doložení dokladu o očková-
ní nemusí zákonný zástupce pro účely 
správního řízení o přijetí do mateřské 
školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo 
potvrzení lékaře.

Další podrobné informace a instrukce 
k organizaci zápisu, kritéria přijímání, 
kontakty, atd. budou včas uveřejněny 
na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol:
∙  Mateřská škola, Praha 9 – Horní Po-

černice, Chodovická 1900 
www.ms-chodovicka.cz

∙  Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – 
Horní Počernice, Křovinovo nám. 115 
www.msurybnicku.cz

∙  Základní škola a Mateřská škola, 
Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 
1408, detašované pracoviště mateřské 
školy – Spojenců 2170/44 
www.skolkaspojencu.cz

Helena Víchová, 
Odbor sociálních věcí a školství

INFORMACE K ZÁPISŮM  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením 
vydalo metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, tj. zápisů 
do 1. tříd základních škol. Právní předpisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nijak ne-
změnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude však organizace zápisů při-
způsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuál-
ní možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

V MČ Praha 20 bude zápis do 1. tříd 
základních škol probíhat bez osobní 
přítomnosti dítěte ve škole a současně 
je upřednostněno, pokud je to možné, 
podání žádosti bez osobní přítomnosti 
zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen dle § 36, 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce ve stanoveném dubnovém termí-
nu ředitelem školy. 

Školské obvody základních škol zříze-
ných MČ Praha 20 jsou uveřejněny na: 
www.pocernice.cz („Rodiče a děti“ – 
„Školství“ - „Základní školy“ – „Školské 
obvody ZŠ“).

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K POVIN-
NÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ČÍ PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZKY
Žádosti podává zákonný zástupce dítěte 
v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 
včetně, a to prostřednictvím:
1) datové schránky
2)  e-mailem s elektronickým podpisem 

zákonného zástupce

3)  případně dle konkrétní situace osobně 
do školy – po domluvě, či ve vymeze-
ném čase

4)  případně dle konkrétní situace poštou. 
Upozornění – podání žádosti dle bodu 
1) - 4) musí být provedeno nejpozději 
v termínu do 16. 4. 2020 včetně, kdy 
rozhodujícím bude datum přijetí podání 
u provozovatele poštovních služeb, nebo 
čas a datum odeslání dokumentu elek-
tronicky či datovou schránkou. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost 
prostřednictvím jiných technických 
prostředků, než jsou výše uvedené (např. 
e-mailem bez uznávaného elektronic-
kého podpisu, faxem apod.), je zákon-
ný zástupce povinen potvrdit žádost 
do 5 kalendářních dnů (nejlépe osobně 
po předchozí domluvě, či ve vymezeném 
čase), jinak se k žádosti nepřihlíží.

Další podrobné informace a instrukce 
k organizaci zápisu, kritéria přijímání, 
kontakty, atd. naleznete na webových 
stránkách jednotlivých základních škol:
∙  Základní škola, Praha 9 – Horní Po-

černice, Ratibořická 1700 
www.zs-hp.cz

∙  Základní škola, Praha 9 – Horní Po-
černice, Stoliňská 823 
www.zschvaly.cz

∙  Fakultní základní škola, Praha 9 – 
Horní Počernice, Chodovická 2250 
www.fzschodovicka.cz

∙  Základní škola a Mateřská škola, Pra-
ha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408 
www.zsspojencu.cz

∙  Mateřská škola a Základní škola,  
Praha 9, Bártlova 83 
škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. 
č.561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů: Zápis i odevzdávání přihlášek 
v termínu 12. - 16. 4. 2021 včetně, a to 
bez osobní přítomnosti dítěte a zákon-
ného zástupce ve škole, pouze na základě 
podané přihlášky a doporučení školské-
ho poradenského pracoviště k vřazení 
uchazeče. 
www.skolabartlova.cz

Helena Víchová, 
Odbor sociálních věcí a školství

INFORMACE K ZÁPISŮM  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

INFORMACE K ZÁPISŮM  
DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
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NOVÝ TERÉNNÍ PROGRAM 
PRO UŽIVATELE DROG 
A OSOBY BLÍZKÉ

Terénní pracovníci ze 
SEMIRAMIS začali nově 
pracovat v Horních 
Počernicích s uživateli 
drog a osobami blíz-
kými. Organizace pů-
sobí v tomto oboru již 
dvacet let a poskytuje 
stejné služby v dal-
ších městech v okrese 
Praha-východ (Čeláko-
vice, Brandýs nad La-
bem - Stará Boleslav 
a okolí) a na Mělnicku 
a Mladoboleslavsku.

Pracovníci Centra terénních programů 
se pohybují přímo v ulicích, kde sbírají 
odhozené stříkačky a aktivně vyhledávají 
uživatele návykových látek. Těm nabízí 
možnost testování na infekční choroby, 
poradenství, případnou výměnu a distri-
buci injekčního materiálu podle principu 
minimalizování škod (anglicky „Harm 
reduction“) a další služby.

Tento přístup tvoří jeden ze čtyř pilířů 
národní protidrogové politiky. Zaměřuje 
se na prevenci šíření infekčních cho-
rob (především viru HIV a žloutenky 
typu C) a snaží se stabilizovat sociální 
a zdravotní situaci samotných uživatelů 
a předcházet dalším problémům. To je 
cenově efektivnější než mnohdy náklad-
ná léčba, nemluvě o příznivém vlivu 
na snížení kriminality. Navíc pracovníci 
klienty motivují k méně rizikovému 
chování ve vztahu k sobě i okolí a pod-
porují je v případné léčbě závislosti.

Jedná se o pragmatický přístup, který 
akceptuje, že někteří lidé budou drogy 
užívat i přes zjevné komplikace s tím 
spojené. V takové situaci je výhodnější 
zaměřit se na rizika a snažit se předchá-
zet dalším problémům. Množství studií 
prokázalo efektivitu tohoto přístupu 

(i cenovou), včetně velké studie WHO 
v 81 městech po celém světě. 

Díky přístupu harm reduction se pře-
devším výrazně snižuje rizikové sdílení 
injekčních stříkaček. Rozšíření nákazy 
HIV mezi injekčními uživateli drog se 
tak na rozdíl od jiných evropských zemí 
udržuje dlouhodobě pod 1 % (zdroj: ak-
tuální Výroční zpráva o stavu ve věcech 
drog v ČR 2019). Tento příznivý stav je 
přisuzován rozšířené a dobře nastavené 
síti služeb zaměřených na minimalizaci 
rizik v České republice.

Služba se kromě ochrany veřejného 
zdraví soustředí i na práci s rodinnými 
příslušníky či blízkými uživatelů návy-
kových látek. Jelikož se jedná o terénní, 
anonymní službu, je možné sejít se s pra-
covníky na domluveném, klidném místě 
a situaci řešit. Lze také využít anonymní 
internetové poradny, kterou organizace 
provozuje (odkaz naleznete níže).

SEMIRAMIS z. ú. je nestátní nezis-
ková organizace, která poskytuje profesi-
onální odborné služby v oblasti drogové 
problematiky a prevence rizikového cho-
vání, aktivně se podílí na tvorbě proti-
drogové politiky ve Středočeském kraji. 
Byla založena v roce 2000 a od té doby 

postupně rozšiřuje své služby na Mla-
doboleslavsku, Mělnicku, Praze-východ 
a nově i přímo v hlavním městě.

Pracovníci Centra terénních programů 
SEMIRAMIS jsou k dispozici na násle-
dujících kontaktech:
+420 728 245 196, +420 724 557 503,
streetwork@os-semiramis.cz.
Komunikovat s námi můžete také  
na Facebooku: Terén Semiramis.

Odkaz na online poradnu:  
www.laxus.cz/poradna.
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A OSOBY BLÍZKÉ

HORNOPOČERNICKÉ MOSTY
Vážení spoluobčané, 

na jaře loňského roku jsem vás na tom-
to místě informovala o stavu mostů, 
které se nachází na našem katastru nebo 
v jeho těsné blízkosti a jejichž stav vý-
razně ovlivňuje dopravní situaci na úze-
mí Horních Počernic. 

Téměř po roce přináším aktuální 
informace. Ve druhém čtvrtletí letošní-
ho roku bude snesen most Božanovská. 
Jak jsme již informovali loni v létě, 
do mostní konstrukce masivně zatéká, 
v konstrukci degraduje beton a místy je 
odhalená betonářská výztuž. Na most-
ních římsách degradují 
prefabrikáty a hrozí opadá-
vání betonu na dálnici D11. 
Na sedmistupňové škále 
hodnocení stavu mostů 
(I nejlepší, VII nejhorší) je 
most na stupni VI. Demoli-
ce započne okamžitě po pře-
ložení vedení plynu, které se 
nachází v mostní konstruk-
ci. Tato přeložka může být 
provedena až po ukončení 
topné sezony. 

V současné době je 
na mostě snížená zatížitel-
nost mostu, a to osazením 
svislého dopravního značení 
B13 (zákaz vjezdu vozidel, 
jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje 3,5 t) s doplněním 
textovou značkou E13 s tex-
tem: Mimo jediné vozidlo 
BUS MHD nebo místní 
zemědělské techniky. 

Prodleva mezi demolicí 
stávajícího mostu a zaháje-
ním stavby mostu nového 
bude v řádech měsíců. 

Most Bořetická, po němž 
vede cyklostezka do Kláno-
vic, je v majetku Státního 
pozemkového úřadu a v sou-
časné době je dlouhodobě 
pronajat Ředitelstvím silnic 
a dálnic. Z mimořádné 
mostní prohlídky, kterou 
ŘSD zadalo, vyplývá, že 
most je v uspokojivém stavu. Most 
bude snesen až v rámci výstavby MÚK 
Beranka. 

Koncem roku 2018 informovalo TSK 
hl. m. Prahy, a. s. zástupce městské 
části poprvé o neutěšeném stavu zdej-
ších mostů, zvláště pak mostu Bystrá. 
Podle tehdejších prognóz mělo dojít 
k urychlené demolici mostu Bystrá. 
Vzhledem k tomu, že stále probíhají 
jednání mezi TSK a ŘSD o budoucí 
podobě mostu (která musí respektovat 

záměr budoucího zkapacitnění D10 na 6 
pruhů), tak k demolici stále nedošlo. 
Nicméně na mostě je výrazně omezen 
provoz - průjezd vozidel s okamžitou 
hmotností nad 3,5 t je zakázán s vý-
jimkou autobusů MHD a s doplněním 
textovou značkou E13: Jediné vozidlo 
18 t. Jen díky této výjimce zůstává 
zatím trasa autobusu 209 mezi Horními 
Počernicemi, Satalicemi a Letňany beze 
změny. V současné době byl vysoutěže-
ný zhotovitel podepření celého mostu. 
Jakmile se podaří vyjednat platné DIO 
a DIR s ŘSD, začnou samotné podpírací 
práce. Předpokladem jejich realizace je 

duben 2021. Po realizaci podepření bude 
doprava na mostě ve stejném režimu 
jako nyní. 

Kvůli snížené zatížitelnosti mostu 
Bystrá jezdí veškerá nákladní doprava 
do Satalic přes ulici Budovatelskou a ne-
může přejíždět do Horních Počernic.

Již v roce 2019 byla omezena zatí-
žitelnost mostu Ve Žlíbku na 12 tun. 
Na podzim loňského roku byly zahájeny 
opravy - byla provedena nová izolace 
mostovky a nahrazeny degradované 

římsy novými na polovině mostu. V le-
tošním roce by měla být provedena nová 
izolace mostovky a nahrazeny degrado-
vané římsy novými na druhé polovině 
mostu a dále sanovány svislé části nosné 
konstrukce. Po dobu provádění staveb-
ních prací v letošním roce bude, stejně 
jako na podzim 2020, provoz na mostě 
regulován pomocí světelné signaliza-
ce. Pokud budou práce probíhat bez 
problémů, měly by být práce na opravě 
mostu Ve Žlíbku dokončeny do 30. 6. 
2021. Poté bude možné most využívat 
bez omezení zatížitelnosti. TSK jako in-
vestor stavby předpokládá zahájení prací 

21. 4. 2021. 
U mostu na dálnici D0 

nad Chlumeckou dia-
gnostika prokázala, že je 
ve špatném stavu. Na 7stup-
ňové škále hodnocení stavu 
mostů dosahuje mostovka 
stupně IV a pilíře a podpě-
ry stupně VI. ŘSD plánuje 
postupnou demolici mostu 
po polovinách, aby byl za-
chován provoz během reali-
zace na této části Pražského 
okruhu i na Chlumecké ve 2 
+ 2 pruzích. Ve stavební 
sezoně (od dubna do listo-
padu) 2021 bude zdemolo-
ván a nově vystavěn západní 
most (směr od D10 do Štěr-
bohol). Přes zimu 2021/2022 
bude provoz obnoven v pů-
vodním stavu. Od jara 2022 
pak bude realizován stejným 
postupem most východní, 
při jehož výstavbě dojde 
k rozšíření přilehlého tělesa 
dálnice D0 pro připrave-
nost na budoucí navýšení 
kapacity stavby 510. Spolu 
s východním mostem budou 
realizovány PHS na východ-
ní římse mostu a podél SV 
sjezdové rampy MÚK pro 
ochranu Horních Počer-
nic před hlukem z dálnice. 
Omezení dopravy nad rámec 
zmíněného provozu v systé-

mu 2+2 bude na Chlumecké ulici pro-
bíhat pouze na nejmenší nutnou dobu 
ve dnech nejnižších intenzit (zpravidla 
víkendy) při realizaci prací nad průjezd-
ným profilem uličního prostoru (demo-
lice nosníků, osazování nových prefab-
rikátů, betonáž spřahující desky nové 
mostní konstrukce). Po dobu provádění 
těchto prací bude provoz na Chlumecké 
v režimu 0/1+1.

Eva Alexová, 
místostarostka

Most Bystrá v lednu 2021
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Vážení hornopočerničtí zastupitelé,

obracím se na Vás v záležitosti, která mě a další občany Horních Počernic dlouhodobě trápí.

Naše městská část je velmi znečištěná psími výkaly, a to bez nadsázky na každém rohu. Bezohlední majitelé psů zanechávají exkre-

menty na chodnících, na travnatých pásech podél chodníků, před brankami rodinných domů, zkrátka všude. Mám malé děti a upřím-

ně mě netěší čistit jim páchnoucí botičky prakticky pokaždé, když přijdeme z venku.

V Počernicích by se žilo tak hezky, kdyby člověk cestou do obchodu nemusel absolvovat slalom mezi psími výkaly. Mnozí pejskaři 

neberou ohled ani na místech určených k rekreaci, jako jsou hřiště a sportoviště. Velmi dobře je to vidět například podél cyklostezky 

do Klánovic, v novém a jinak moc hezkém parku Houslový klíč, případně v parku Čuřinka, kde děti v zimě sáňkují. 

Vím, že boj s tímto problémem je složitý. Městská část, v níž jsem bydlela dříve, spolupracovala s městskou policií a provinilce 

na místě pokutovala. Od loňského roku je možné za neuklizení psího exkrementu uložit majiteli psa pokutu ve výši až 20 000 korun. 

Kdyby pejskaři věděli, že jejich nedbalost může být monitorována, snad by po svých psech více uklízeli. 

Především by však bylo dobré navýšit kapacity na úklid v ulicích. Dost možná vůbec někoho touto prací pověřit. Já třeba poměrně 

často potkávám čistící vozy na silnicích, ale někoho, kdo by uklízel chodníky a další veřejné plochy, v Počernicích bohužel nevídám.

Vím, že naše městská část se snaží místní život pozdvihovat a já osobně si jakoukoliv dosavadní komunikaci s úřadem chválím. Proto 

touto cestou snažně prosím o řešení problému s psími výkaly. Je velká škoda, že několik bezohledných spoluobčanů snahy radnice 

hatí a  Počernice znečišťují.

Děkuji za přečtení a přeji hezké předjarní dny. S pozdravem

Magdalena Fleischnerová

DOPISY ČTENÁŘŮ

Obsah všichni známe, a proto bych si 
dovolil připomenout oslíka Ijáčka a trochu 
si ho v duchu představit, jak kňourá a iro-
nicky mudruje, že tedy ty letošní Veliko-
noce jsou „opravdu veselé“, že veselejší ani 
býti nemohou a že je to všechno špatně 
a takto to asi bude již až do konce světa. 

Postavička z pohádky nám nastavuje 
zrcadlo, když podobné „chmury“ napa-
dají i nás! A díky Ijáčkovi můžeme vidět, 
jak jsou vlastně hloupé! Ano – prožíváme 
jiné Velikonoce: mnoho z toho, co bylo 
obvyklé dříve, tak letos zase nejde (loni 

jsme si ještě mysleli, že se tomu čínské-
mu viru nějak zázračně ubráníme!), ale 
to podstatné – to nejdůležitější – jde! 
Můžeme se radovat, že velikonoční 
poselství zahrnuje opět každého z nás, že 
zlo – v jakékoliv podobě a formě – nemá 
poslední slovo, ale že bylo přemoženo 
a Kristovo vítezství nad smrtí je zdrojem 
naděje i v dnešní době!

Ze srdce přeji všem, aby nalezli duchov-
ní sílu velikonoční radost prožívat ve svém 
domově a pokud máte v okolí nějakého 
„Ijáčka“, abyste ho povzbudili a ukázali 

mu svět z té krásnější stránky a třeba 
pomohli upevnit jeho víru, že Velikonoce 
jsou vítezstvím dobra nad zlem!

Mnoho přání, která si běžně říkáme 
a která se stala skoro frází, dostává v dneš-
ní době zase svůj původní, krásný obsah: 
tak vám všem přeji hodně zdraví! A hlav-
ně veselé Velikonoce!

Za všechny faráře a farářky, duchovní 
a kazatele v Horních Počernicích

Vojtěch Eliáš, 
farář na Chvalech

CÍRKEV

VELIKONOCE  
TROCHU JINAK 
Před Velikonocemi nebo přímo o Velikonocích se obvykle doporučuje číst nějakou litera-
turu či články, které nám pomohou tuto krásnou dobu prožít s patřičnou spirituální hloub-
kou. Možná k překvapení mnohých bych rád doporučil Medvídka Pú a snad ještě více než 
četbu, tak poslouchat, jak tuto klasiku namluvil Marek Eben.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace 
dočasně pozastavujeme osobní gratulace 
seniorům a společné Vítání občánků. Při-
hlášky pro Vítání občánků však přijímáme 
i nadále a společně je přivítáme v nejbližším 
možném termínu, kdy to bude možné. 
Přihlášku na Vítání občánků naleznete 
na stránce https://www.pocernice.cz/po-
trebuji-vyridit/vitani-obcanku/ a můžete ji 
zaslat na e-mailovou adresu: vitani@pocer-
nice.cz. Do přihlášky je nutné napsat také 
příjmení matky, protože v mnoha případech 
není totožné s příjmením dítěte a nemohli 
bychom vám doručit pozvánku. 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.

Jubilanty, kteří oslaví 75, 80 a vyšší 
narozeniny, uveřejníme ve společenské 
rubrice Hornopočernického zpravodaje. 
Bohužel z důvodu ochrany zdraví je 
dočasně nenavštívíme s osobní gratula-
cí, tak jak bylo doposud zvykem. Pevně 
věříme, že za několik měsíců se sou-
časná situace natolik zlepší, že budeme 
mít možnost se vrátit k dobré tradici 
osobních gratulací.

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

INFORMACE 
PRO JUBILANTY A RODIČE

Beck Antonín
Bezděk Jiří
Bláhová Jana
Boháčová Eva
Bőhmová Milena
Burianová Marie
Černohouzová Drahomíra
Český Ladislav
Čtvrtníček Milan
Dostálková Barbora
Elišková Jarmila
Gotfrídová Taťjana
Hejhal Jaroslav
Hejhalová Miloslava
Herianová Jitka
Hermann Lubomír
Hodač Stanislav

Hora Antonín
Horáková Taisa
Charvát Karel
Jehlářová Františka
Kabát František
Klement Pavel
Krajňáková Drahomíra
Křivánek Miroslav
Kvasničková Vlasta
Linhová Marie
Mayer Pavel
Mazurová Jiřina
Nedorost Jiří
Nigrinová Zdenka
Novák Vladimír
Novotný Josef
Paseka Lumír

Pištěk Jaroslav
Podr Jiří
Pospíšilová Věra
Reimerová Zdeňka
Řeřichová Hana
Semerádová Zdeňka
Schovánková Miluše
Skoblíková Hana
Smažíková Libuše
Stuchlíková Jaroslava
Šátralová Brigitta
Šimandlová Milena
Šimůnek Evžen
Škaldová Miroslava
Škorpil Jaroslav
Šulová Stanislava
Švejnohová Jiřina

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

VÁŽENÍ SENIOŘI, PŘÁTELÉ,

stále ještě nemůžeme plánovat a usku-
tečnit jakoukoliv z našich činností, 
i když bychom už opravdu moc chtěli.

A tak posíláme přání:
Aby slovo „pozitivní“ zase  
znamenalo něco skvělého, 
aby se „testy“ zase dělaly jen ve škole, 
aby se „izolace“ dělala jen na domech, 
aby se „maska“ nosila jen na karneval, 
abychom si „odstup“ udržovali jen 
od všeho zlého, a ne od sebe.
 
A k tomu přidáváme něco pro pohla-
zení duše, něco, co řekla kdysi Květa 
Fialová:
 
„I přes to, jaké hrůzy se kolem nás dějí, 
věřím, že toho dobra je víc, protože 
dobro je potichu. Zlo je hlasité.“
 
A ještě chceme touto cestou poděkovat
naší radnici za podané pomocné ruce
v tomto těžkém období.

Děkujeme, moc si toho vážíme.

 

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

Tichotová Eva
Tučková Marie
Vávrů Vojtěch
Vebrová Stanislava
Víznerová Hana
Volejníková Venuše
Vomáčka Jaroslav
Zajíc Karel
Žilina Jiří

Kdyby byl život jak kniha, 
kterou den za dnem čtenář zdvihá,
a jeden rok znamenal by každý list,
budeš ty už 95. stránku číst,
tak dlouhý příběh se jen tak nevidí,
a každý ti ho tiše závidí.

Dne 30. dubna oslaví náš tatínek, dědeček, pradědeček a prapradědeček pan 
Antonín Hora 95. narozeniny. Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let  
přeje celá široká rodina.
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 270 006 039

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 270 006 038

NAUČNÁ LITERATURA: 270 006 061

KANCELÁŘ: 605 700 774

E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:  

KNIHOVNAHP.PRODLOUZENI@SEZNAM.CZ

FACEBOOK:  

MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE

WEBOVÉ STRÁNKY:  

WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

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

Konečně! Výdejní okénko funguje! Sledujte naše webo-
vé stránky, Facebook, pište na e-mail, volejte!
Knihy si musíte zarezervovat a po našem upozornění 
(nejlépe e-mailem), si je můžete vyzvednout. Vchod 
z ulice v komunitním centru. Těšíme se na vás!

Milí naši čtenáři,

do jednotlivých oddělení knihovny vás sice prozatím nemůžeme 
pustit, ale nadále zůstává výdejní okénko, odkud vám rádi zapůjčíme 
knihy či periodika.

Pokud nezvládnete učinit tak ze svého konta, pište na e-mail nebo 
volejte.

Abychom inspirovali nejen dětské čtenáře, i vy dospělí se můžete 
stát účastníky soutěže „Přelouskej knihu“. Víc informací získáte 
na našich webových stránkách.

Studenti a starší žáci si mohou vyzkoušet své dovednosti z oblasti 
tvůrčího psaní v literární soutěži. Starší čtenáři si při psaní třeba 
zavzpomínají na dobu svého mládí a studentských let. Pokud rádi 
tvoříte, zkuste navrhnout obálku na knihu.

Více informací o literárních a výtvarných soutěžích najdete na webu 
knihovny pod odkazem:  
www.knihovnapocernice.cz/karel-capek  
a www.knihovnapocernice.cz/s -krtkem-do raholce.

I nadále si prostřednictvím našeho katalogu můžete stahovat e-kni-
hy z nabídky MKP. Návod, jak na to, naleznete pod odkazem: 
www.knihovnapocernice.cz/e-knihy-ke stazeni/.

Váš kolektiv knihovny

ÚDOLÍ 
- BERNARD 
MINIER (XYZ)
Šestý případ 
bestsellerové 
série s krimina-
listou Martinem 
Servazem.
Malá vesnice 
v srdci Pyrenejí 
je po sesuvu 
půdy napros-
to odříznutá 

od okolního světa a zdejší obyvatele navíc 
děsí sériový vrah, který za sebou nechává 
znetvořené oběti.

JULINČINA  
PEKÁRNA 
– TÁŇA KELEO-
VÁ – VASILKOVÁ 
(NOXI)
Příběh čtyřicát-
nice Kláry, jejíž 
život je naplněn 
vším podstatným 
– láskou, přátel-
stvím i sny. Další 
příběh od jedné 
z nejčtenějších 

spisovatelek si nenechte ujít.

SPIKNUTÍ  
OBĚŠENCŮ 
- VLASTIMIL VON-
DRUŠKA (MOBA)
Oldřich z Chlumu 
se svými pomocníky 
opět vyráží do boje 
proti zločincům, 
kteří tentokrát řádí 
v severních Če-
chách. 

Také další novinka je sázka na jistotu,  
je tu další případ ze série Hříšní lidé 
Království českého.

KNIŽNÍ NOVINKY
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V šestnácti kapitolách našich rozhovorů 
jsme se mockrát vraceli k tomu, z čeho 
vyvěrá dospělá svoboda, etika, lidská práva 
a nakonec i pravidla společenského soužití. 
Podle Jana Sokola tím posledním argumen-
tem, a těžko s ním nesouhlasit, je dar života. 
Nedostáváme všichni, respektive každý 
z nás, nakonec mnohem víc, než bychom 
si sami dokázali obstarat? Není to nejpod-
statnější v našem životě nezaslouženým 
obdarováním? A není to důvodem, aby-
chom všechno to, co jsme dostali, velkoryse 
předávali dál, dalším generacím? Podle Jana 
Sokola právě tady pramení lidská svoboda, 

ODVAHA KE SVOBODĚ 
JAN SOKOL V ROZHOVORU  
S JOSEFEM BERÁNKEM
ALBATROS 2021
Na odchod Jana Sokola z tohoto světa zareagovala v minulých týdnech 
řada osobností. Možná proto, že nebyl klasický akademik, nebyl ani 
klasický filozof, ani politik. A přece patří k nemnoha Čechům, kteří před-
nášeli na Harvardově univerzitě, řadí se k uznávaným soudobým myslite-
lům a jako jeden z mála tuzemských politiků byl poslancem, ministrem 
i kandidátem na prezidenta.

jejím smyslem není užít si, že mohu dělat, 
co chci, ale naplnit vrchovatě svůj život. 

Každý, kdo objeví radost z předávání 
poznání a životních zkušeností druhým, už 
nikdy neřekne, že „ztratil smysl života“, říká-
val Jan Sokol, který mimochodem pocházel 
z učitelské rodiny. Oba jeho dědečkové i tatí-
nek byli profesoři. I on sám životní naplnění 
viděl v akademické práci, ta ho bavila, v ní 
se cítil svobodný. A přesto se neváhal zapojit 
do politiky, když to bylo potřeba. Neúnavně 
jezdíval přednášet po regionech a mezitím 
psal do novin, naslouchal lidem v jejich 
nesnázích, překládal.

Knížka Odvaha ke svobodě by se klidně 
mohla nazývat Padesát odstínů svobody, 
nebo Myslet, věřit, doufat, jak by se to nejvíc 
líbilo panu profesorovi. Každá kapitola, ať už 
jsme mluvili o jeho životě v komplikovaném 
dvacátém století, nebo o politice, o roli nábo-
ženství ve společnosti, o pravdě, o rodině či 
o stárnutí, vždycky jsme nakonec skončili 
u svobody, možná přesněji u zrání k dospě-
lé svobodě. Ta leží tam, kde člověk vnímá 
drama mezi „nedokáži“ a „nesmím“ ve všech 
možných rovinách. Přemýšlím o tom od té 
doby, co jsme tu knížku dopsali.

Josef Beránek, publicista

BAZÉNOVÁ SENZACE

BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN 

VODA NIKDY NEZEZELENÁ 

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

INZERCE

http://WWW.GREENLION.CZ
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Když si člověk zamiluje letadla, je před 
ním ještě dlouhá a náročná cesta, než 
do něj usedne jako pilot. Můžete nám 
popsat, jaká byla ta Vaše cesta? Kde se 
u Vás vzala láska k letadlům?

U mě propukla láska k letadlům, když 
jsem chodil do 4. třídy. Tehdy jsme byd-
leli na Slovensku a mně nad hlavou létala 
letadla z blízkého aeroklubu. Díval jsem 
se na ně a záviděl jim, že mohou létat. 
Letadla mě opravdu fascinovala, a tak 
jsem se v osmé třídě přihlásil do ae-
roklubu a od té doby bylo jasno, co bych 
chtěl dělat. Spolužáci začínali kouřit, 
ochutnávat alkohol a já se mezitím učil 
aerodynamiku letadel a začal podléhat 
jiné závislosti, na létání. 

Když přišla revoluce, nebyl na létání 
čas ani finanční prostředky. Po nějaké 
době jsem se k tomu ale vrátil, udělal si 
papíry na ultralehká letadla, následně 

na velká jednomotorová letadla a ná-
sledovala kvalifikace na instruktora 
a po čase jsem si ještě rozšířil kvalifikaci 
na zkušebního pilota, tedy testuji letadla, 
která konstruktéři sestrojí. 

V osmé třídě Vám bylo kolem 14 let. To 
se může začít s létáním takto brzy?

Může se od 15 let se souhlasem rodičů, 
tehdy to bylo tak, že v roce, kdy se začne 
létat musí dovršit zájemce 15 let. Takže 
jsem už mohl vlastně ve 14 letech. Mamka 
byla ráda, že se věnuju raději aerodynami-
ce než pokuřování za bukem a já se létání 
z radostí věnoval.

Dnes se také může začínat tak brzy?
Ano, dnes se také začíná od 15 let. 

S kolegy z aeroklubu jsme založili 
program pro mladé a talentované letce, 
na který se nám podařilo sehnat dota-

ce, a tak je pro ně tento sport částečně 
hrazen z dotací. Létání jinak nepatří mezi 
nejlevnější koníčky, takže jsme rádi, že se 
právě díky dotacím může stát dostupnější 
pro širokou veřejnost. 

Vůbec si nedokážu představit, že se již 
15letý kluk či dívka posadí do kokpitu 
a začnou létat. 

Samozřejmě tomu předchází základ-
ní teorie, která činí 20 hodin výuky, 
následuje další teorie s počtem 25 hodin. 
Nicméně se opravdu již po základu, který 
se dá stihnout za nějaké tři víkendy, může 
zájemce posadit do letadla a spolu s in-
struktorem létat.

Jak dlouho trvalo Vám, než jste se posa-
dil sám do letadla a začal létat?

To trvalo asi rok. Bylo mi 16 let, když 
jsem poprvé sám pilotoval větroně.

Juraj Čekan, mistr světa v létání, pilot a letecký instruk-
tor bydlí se svou ženou a dětmi v Horních Počernicích 
teprve třetím rokem a jak říká, teď si konečně užívá klid-
ného bydlení, navíc v blízkosti letiště Milovice. Počernice 
znal už dlouho, manželčin otec je rodák z Horních Po-
černic, a tak volba pro jejich nový domov byla jasná.

STRACH Z LÉTÁNÍ  
JE SPÍŠE O STRACHU  
Z NEZNÁMA
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Vzpomenete si ještě, jaký to byl pocit 
poprvé sám letět?

Na to se zapomenout nedá. Tehdy jsem 
si řekl: „Pane Bože, co tady dělám?“ To 
byla první myšlenka a následoval nepo-
psatelný pocit, radost, euforie, že ovládáte 
takový stroj, pohybujete se v prostoru, že 
letadlo poslouchá a dělá to, co chcete vy. 
To se musí prostě zažít.

Nebál jste se?
To byla taková směs pocitů, asi je nedo-

kážu přesně popsat, prostě euforie, adre-
nalin i trošku toho strachu určitě bylo.

Mnoho lidí má strach z létání, byť 
se jedná statisticky o nejbezpečnější 
přepravu.

Přesně tak, je to jeden z nejbezpečněj-
ších sportů vůbec. U lidí je strach z létání 
spíše o strachu z neznáma. Nevyzkoušeli 
to a mají v sobě jen zakořeněný strach. 
Ona ani ta publicita nám moc nepomá-
há. O sportovním létání se moc nepíše, 
pokud se tedy náhodou nestane nějaká 
nehoda. To jsou toho pak plné noviny 
a v lidech se pochopitelně prohloubí tento 
strach. Pokud se stane nějaká nehoda 
v 99 % za ni může lidský faktor, tedy, že 
si to pilot způsobí sám. U letadel se dělá 
velmi pečlivá údržba, servisy jsou prová-
děny jen odborníky, zato když se podíváte 
na automobily, kde si mnoho lidí „udržu-
je“ auto sami, tak ta míra kvality dobrého 
servisu je u letadel podstatně vyšší. Když 
se na to podíváme ještě z jiného hlediska, 
tak pokud někdo v letadle udělá chybu, 
tak za ni zaplatí sám vlastním životem. 
Dole na zemi je obrovská pravděpodob-
nost, že vaši chybu v řízení odnese i ně-
kdo jiný. Navíc u pilotů jde o celkem úzce 
vyprofilovanou skupinu, která má v sobě 
vypěstováno více zodpovědnosti, přemýšlí 
o věcech jinak.

Kdo je Vaším nejčastějším klientem?
Na kurzy chodí více mužů než dam, ale 

konečně i holky začínají poletovat. Já se 
nejvíce věnuji těm mladým, takže jsou to 
většinou studenti často různých technic-
kých směrů. Jinak to je napříč všemi pro-
fesními skupinami, nedá se říci, že by to 
byli jen manažeři či podnikatelé. Ve větši-

ně případů jsou to lidé, co o létání dávno 
snili, ale neměli na to čas ani prostředky. 
Teď již mají rodiny, odrostlejší děti, záze-
mí a zbývá jim čas na své koníčky a plnění 
snů.

Díky pandemii byl letecký provoz velmi 
omezen, dotklo se vás to taky nebo je 
zájemců stále dost?

Dotklo se to i nás, tím že lidé lítali 
hlavně pro radost, tak si raději teď drží 
peníze doma, jelikož netuší, co ještě při-
jde. U mladých se to drží pořád dál, tím 
že mají létání dotované, tak to zvládají. 
Navíc často to nenechávají jen na rodi-
čích, jsou si vědomi, že se jedná o drahý 
koníček, a tak často chodí na brigády, aby 
si na létání vydělali peníze. V tom vidím 
další velký přínos. Ti naši mladí jsou 
velmi disciplinovaní a mají snahu si vše 
dofinancovat sami. A je mnohem lepší, 
když si vydělávají peníze na létání než 
na alkohol či drogy. 

Již 14 let jste členem reprezentačního 
týmu ČR. Kolik je u nás reprezentantů 
pilotů a na jaké soutěže jezdíte nebo 
spíše létáte?

Já létám ve dvou kategoriích, a to v ul-
tralehkých i jednomotorových letadlech. 
Naše reprezentace čítá asi 25 lidí v ultra 
a na velkém asi 15 lidí. Létáme jak naše 
soutěže, tak i mistrovství Evropy či světa. 

U akrobatického létání si dokážu 
představit, že soutěž je o počtu různých 
akrobatických kreací, ale u sportovního 
létaní netuším, v čem se soutěží.

Naše létaní spočívá v přesnosti. Je 
to o tom, že dostanete mapu, která je 
někdy zkonstruovaná, někdy si ji musíte 
vytvořit sami. Na palubě máme zapisovač, 
což je něco jako GPS, který nám však 
neukazuje cestu, nýbrž ji jen kontroluje. 
Podle mapy musíme letět podle určené 
trasy přesnou rychlostí na místo určení 
s odchylkou +/- 2 vteřiny. Tachometr 
vám navíc neukazuje rychlost jako u auta 
vůči silnici, nýbrž v letadle ukazuje vůči 
vzduchu, takže musíte vypočítávat přes-
nou rychlost, počítat odchylky protivět-
ru. V letadle se navíc nedá zabrzdit jako 
v autě, když jedete moc rychle, stejně tak 

nemůžete donekonečna přidávat rychlost. 
V průběhu letu dostáváte různé fotogra-
fie - například stromů či budov, které 
musíte najít a přesně dle polohy zakreslit 
do mapy. Poslední se hodnotí přistá-
ní do vytyčeného prostoru s přesností 
na metr, u ultra to je na 5 metrů.

Vám se podařilo získat dokonce i titul 
mistra světa. Jak na ten zisk vzpomínáte?

Bylo to v roce 2016 v Portugalsku. 
Určitě je příjemnější odletět ze soutěže 
s medailí a doufám, že se mi ještě nějaká 
další podaří.

Většina lidí zná z pilotů Petra Jirmuse, 
případně momentálně úspěšného Mar-
tina Šonku, oba z akrobatického létání. 
Nicméně za Martinem je vidět velký 
tým sponzorů, to ve Vašem sportovním 
létání asi není.

Přesně tak, sponzoři nejsou tak jako 
u akrobatického. Naše létání není tak 
často v televizi jako akrobatické, které je 
divácky atraktivní. Když se nám povede 
sehnat sponzora na reprezentační ob-
lečení, tak jsme rádi. Dokázali jsme si 
vybojovat drobné dotace na mistrovství 
světa a Evropy, další peníze už dáme ze 
svého, ale vždy se nám to nějak podaří dát 
dohromady.

Jaké soutěže Vás v nejbližší době čekají?
Koncem dubna bychom měli mít za-

hajovací soutěž o pohár Petra Tučka, což 
je navigační soutěž, která má deset kol. 
Letos by se mělo v Hosíně u Českých Bu-
dějovic konat mistrovství světa, naposledy 
zde bylo v roce 2011, tak snad se to letos 
povede.

Jaké úspěchy se Vám podařily s Vaším 
týmem mladých pilotů?

Aktuálně máme mistra světa ve velkém 
létání, tři mistry světy v ultralehkém, kde 
je více kategorií. Musím říci, že se nám 
ta práce s mladými opravdu vyplácí. Je 
důležité umět jim předat své zkušenosti. 
Český tým má nejmladší posádku na světě 
a všichni se diví, jak je možné, že máme 
tak mladé a dobré piloty. 

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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Milí diváci,

nikdo nevíme, kdy situace okolo pande-
mie koronaviru skončí, a tak se snažíme 
připravit se na všechny varianty. Nejlepší 
variantou je samozřejmě otevření divadla. 
V této variantě jsme pro vás měli na du-
ben připraveny dvě komedie - Normální 
debil a Půjdeš mi za svědka? Z hudby 
pak koncert skvělé nevidomé klavíristky 
Ráchel Skleničkové se zpěvačkou Evou 
Blažkovou s příznačným názvem Emoční 
wellness. Bohužel už je však zřejmé, že 
ani jeden z těchto pořadů se nebude moci 
odehrát. Pokusíme se s účinkujícími 
domluvit nové termíny uvedení v příští 
divadelní sezoně. Ani o jeden pořad tedy 
určitě nepřijdete.

V on-line prostředí pokračujeme v po-
řadech Pohádkové čtení, v měsíci dubnu 
z pohádek Karla Čapka, a Čtení na pokra-
čování z knihy Tulák po hvězdách. Pokud 
by vám některý díl utekl, můžete se 
podívat zpětně na Youtube kanálu našeho 
divadla. 

Mám velkou radost, že můžeme uvést 
také jeden on-line koncert. Bude to 
akustický koncert počernické zpěvačky 
Majdy Moudré, která se bude doprovázet 
na kytaru a zahraje známé hity populár-
ní hudby i několik vlastních autorských 
písniček.

Majda bude také v létě vést jeden z na-
šich příměstských táborů. Děti můžete 
stále přihlašovat. Více informací o všech 
táborech naleznete na našich webových 
stránkách.

Přeji vám za celé divadlo hodně zdraví 
a těším se, že se snad již brzy setkáme 
osobně v hledišti.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz
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Čtvrtek 1. 4. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ  
– DEVATERO POHÁDEK
Z pohádek Karla Čapka vybírá a čte 
Vlaďka Držmíšková.

Pohádka je následně kdykoliv ke zhléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Úterý 6. 4. v 18.00 hod.
MAGDALÉNA MOUDRÁ  
ON-LINE KONCERT

Hudební akustický večer, který můžete 
sledovat ze svých obýváků, zazpívat si 
třeba společně s celou rodinou a podpo-
řit navíc Divadlo Horní Počernice. Těšit 
se můžete na známé české i zahraniční 
covery a něco málo z autorské tvorby.
Magdaléna Moudrá

Absolventka Populárního zpěvu 
na Pražské konzervatoři a Popular music 

na londýnské univerzitě. Má za sebou řadu 
pěveckých soutěží a vystoupení, sólových 
i s kapelami. Skládá si své vlastní písničky 
a často se doprovází na kytaru nebo klavír.

Vstupné na on-line koncert je dobro-
volné. Zakoupením vstupenky podpoříte 
Divadlo Horní Počernice.

Středa 7. 4. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Vězeň Darrell Standing, původně profe-
sor agronomie, 
byl za vraždu 
svého kole-
gy odsouzen 
na doživotí. Pět 
let pak strávil 
ve tmě v sa-
movazbě, dost 
často i ve svě-
rací kazajce. 
Ovšem i v těch-
to podmínkách 
dokázal získat 
svobodu, jako nejpřísněji izolovaný vězeň 
se toulal nejen světem, ale i časem. 
Z románu Jacka Londona čte on-line 
na Facebooku divadla Barbora Jelínková. 
Stream je volně dostupný, ale budeme 
moc rádi, když si na podporu divadla 
koupíte virtuální vstupenku na:  
www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 8. 4. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ  
– DEVATERO POHÁDEK
Z pohádek Karla Čapka vybírá a čte 
Vlaďka Držmíšková.

Pohádka je následně kdykoliv ke zhléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
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Počernice. Stream je volně dostupný, 
ale budeme moc rádi, když si na podpo-
ru divadla koupíte virtuální vstupenku 
na www.divadlopocernice.cz.

středa 14. 4. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Poetický a zároveň tragický příběh 
z Ameriky počátku tohoto století sepsal 
Jack London na podkladě skutečné udá-
losti. Každou středu čte on-line na Face-
booku divadla Barbora Jelínková. Stream 
je volně dostupný, ale budeme moc rádi, 
když si na podporu divadla koupíte virtu-
ální vstupenku na:  
www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 15. 4. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ  
– DEVATERO POHÁDEK

Z pohádek Karla Čapka vybírá a čte 
Vlaďka Držmíšková.

Pohádka je následně kdykoliv ke zhléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Středa 21. 4. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH

Jack London byl inspirován skutečným 
příběhem nevinně odsouzeného Ed Mo-
rrella, který si vytrpěl pět let samovazby. 
Na základě jeho vyprávění autor vytvořil 
skutečnou báseň o svobodě a utrpení 
bezmocného jedince. Každou středu čte 
on-line na Facebooku divadla Barbora 
Jelínková. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 22. 4. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ  
– DEVATERO POHÁDEK

Z pohádek Karla Čapka vybírá a čte 
Vlaďka Držmíšková.

Pohádka je následně kdykoliv ke zhléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Středa 28. 4. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ  
– TULÁK PO HVĚZDÁCH
Na základě jeho vyprávění nevinně odsou-
zeného Ed Morella vytvořil Jack London 
skutečnou báseň o svobodě a utrpení 
bezmocného jedince. V románu pak ostře 
obžaloval americkou justici a odhalil bar-
barsky surové metody vězeňských správců. 

Každou středu čte on-line na Facebooku 
divadla Barbora Jelínková. Stream je volně 
dostupný, ale budeme moc rádi, když 
si na podporu divadla koupíte virtuální 
vstupenku na: www.divadlopocernice.cz.

Čtvrtek 29. 4. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ  
– DEVATERO POHÁDEK

Z pohádek Karla Čapka vybírá a čte 
Vlaďka Držmíšková.

Pohádka je následně kdykoliv ke zhléd-
nutí na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice. Stream je volně dostupný, ale 
budeme moc rádi, když si na podporu 
divadla koupíte virtuální vstupenku na: 
www.divadlopocernice.cz.

Všechna on-line čtení jsou dostupná 
na Facebooku divadla, a to i pro poslu-
chače, kteří nemají na Facebooku účet. 
Záznam všech čtení je k dispozici na You-
Tube kanále Divadla Horní Počernice.

Přejeme příjemný poslech.
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Vážení návštěvníci, jak to bude s otevřením kulturních center a galerií, zatím ještě nevíme. Snažíme se proto i dále část tra-
dičních akcí transformovat do bezkontaktní podoby a přinášet i novinky. Chceme nabízet kulturní podněty a pozitivní myš-
lenky ve veřejném prostoru či on-line jako potřebnou službu veřejnosti. Ačkoli letošní Čarodějnice neproběhnou ve stejném 
duchu jako v letech předešlých, zrealizujeme společně se spolkem Molechet a Mumraj několik tematických aktivit vážících 
se k této tradiční počernické akci.

Říká se, že kultura žije díky předávání z generace na generaci. Pevně doufám, že se drastická omezení kulturních akcí 
stanou brzy historií, která nám bude připomínat cenu lidské sounáležitosti a živé kultury. Proto se Chvalský zámek stal 
součástí letního Dvořákova festivalu. V létě také plánujeme nový termín pro Street Food Fest. Je na co se těšit! Buďme 
pozitivní mysli.

Rozka Beránková, ředitelka Chvalského zámku

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

29. 8. 2020 – 30. 5. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PRODLOUŽENO

Interaktivní výstava Leonardo je s konečnou 
platností prodloužena do poslední květnové ne-
děle. Do otevření galerií připravujeme každý tý-
den online kvízy pro děti s Leonardem da Vinci. 
Postupně tak zábavně vzdělávací formou rozkrý-
váme zajímavosti ze života a tvorby slavného 
renesančního mistra. Na začátku měsíce dubna 
představíme na webových a facebookových 
stránkách virtuální komentovanou prohlídku 
výstavy, kterou jsme zrealizovali ve spolupráci 
s naší městskou částí.
  

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI 
RENESANČNÍHO GÉNIA LEONARDA DA VINCI 

RADOVAN PAUCH – OBRAZY
28. 11. 2020 – 30. 4. 2021, 
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PRODLOUŽENO

Prodejní výstavu počernického rodáka Rado-
vana Paucha s názvem Obrazy prodlužujeme 
do konce měsíce dubna. Nebudou-li do té doby 
galerie otevřeny, nabídneme vám v průběhu 
měsíce fotoprezentaci vystavených výtvarných 
prací na našich webových a facebookových 
stránkách. 
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od 17. 4. do 31. 8.
PUTOVNÍ HRA S OHNIVKOU ANEB 10 LET  
PŘÁTELSTVÍ SE ZÁMECKOU VÍLOU

Nechce se tomu ani věřit, ale je to již přesně 10 
let, co jsme se na zámku spřátelili s vílou Oh-
nivkou. Zpočátku nezbedná a trochu nedů-
věřivá osůbka se za ty roky stala součástí zá-
mecké družiny a také tváří výstav a akcí pro 
děti. Někteří ji znáte z komiksu v Hornopo-
černickém zpravodaji a jiní možná i naživo. 
Když jsme se jí ptali, co by si přála k tomuto 
hezkému výročí, překvapila nás svou odpově-
dí. Ráda by totiž navštívila místa, o kterých je 
zmínka v zámecké historii. Znovu jsme proto 
poctivě prostudovali dějiny Chvalského zámku 
a našli spoustu krásných míst v Praze ale i jinde 
v Čechách, která nás historicky propojují a jsou 
zároveň skvělým tipem na výlet.

Chtěli byste je také poznat? Zveme vás 
k této putovní oslavě s vílou Ohnivkou.

Výletní místa vám s historickým dovětkem představíme na na-
šich webových i facebookových stránkách v sobotu 17. dubna 
v 8.00 hodin ráno.

A pozor! Na všechny, kterým se podaří navštívit alespoň 5 míst 
a poslat o tom zprávu víle Ohnivce doplněnou o fotografie či pohled-
nice, čeká překvapení naší zámecké víly. První výletníci budou mít na-
víc šanci na těchto procházkách či výletech najít některý z 50 kamínků 
s portrétem víly Ohnivky z dílny našich zámeckých výtvarníků.

AKCE PRO VŠECHNY
od 4. 1. každé pondělí až do otevření  
zámeckých prostor
ONLINE SOUTĚŽ PRO DĚTI S LEONARDEM DA VINCI

Po dobu uzavření výstavních prostor jsme s našimi nejmenšími 
návštěvníky ve spojení prostřednictvím online soutěží s mistrem 
Leonardem. Navazujeme tak na jarní i podzimní online aktivity 
a každé pondělí zveřejňujeme na našich facebookových stránkách 
novou hádanku, úkol nebo otázku. Děti mohou do konce týdne 
odpovědět prostřednictvím facebookového profilu či e-mailové 
adresy zákonného zástupce. Na začátku dalšího týdne pak vybe-
reme dva výherce a odhalíme nový soutěžní úkol. Můžeme tak 
společně, kousek po kousku, objevovat renesanční svět Leonarda 
da Vinci. Soutěž je určena pro děti do 12 let.

od 29. 3. do 30. 4.
VELIKONOČNÍ STROM NA CHVALSKÉ TVRZI

Zámecké výstavy jsou ještě stále uzavřeny, a tak opět otevírá-
me galerii venkovní a zveme všechny malíře bez rozdílu věku 
do „plenéru“. Pojďme znovu rozzářit Chvalskou tvrz a vyzdobme 
ji velikonočně.

A jak? Přece tradičně – barevnými kraslicemi. Doma libo-
volnou technikou zdobená vyfouknutá vejce pak sami, kdykoli 
od pondělí 29. března, zavěste na velikonoční strom na Chval-
ské tvrzi. Budete-li potřebovat pomoc s instalací, či vám doma 
chybí provázek nebo stužka na zavěšení, nebojte se ozvat. Rádi 
pomůžeme.

Dočkáme-li se vlídného aprílového počasí, najdete veliko-
noční strom na Chvalské tvrzi až do konce dubna. Tedy kdykoli 
v průběhu měsíce lze stále zdobit. Autoři kraslic mohou připojit 
svá jména na cedulky, které budou k dispozici u velikonočního 
stromu spolu s nůžkami i provázkem.

Za inspiraci děkujeme městům Benešov, Rosice, Olomouc 
a dalším českým a moravským městům, která nás svým příkla-
dem přiměla k založení hezké tradice i v Horních Počernicích.

Pro rady a pomoc s instalací kontaktujte prosím produkč-
ní Chvalského zámku Annu Herianovou na e-mailu:  
anna.herianova@chvalskyzamek.cz.

Vážení účastníci tradičních fotografických 
soutěží, máme pro vás výzvu roku. Pokuste se 
zachytit emoce a náladu Horních Počernic pomocí 
černobílé fotografie!

Nejzajímavější fotografie vybrané komisí budou vystaveny v měsíci 
červenci 2021 v Kočárovně Chvalského zámku ve formátu A3. 

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic 
od 13 do 100 let. Výherci získají nabité karty do Obchodního cen-
tra Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií je 16. května 2021. 
V komisi, která vybere nejlepší snímky, zasednou i profesionální 
fotografové. 

Velikost fotografií: ideálně 3 500 pixelů na kratší straně, mini-
málně však 1 750 pixelů na kratší straně. Jeden autor může zaslat 
maximálně 5 fotografií.

Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku 
přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) na adresu: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo 
přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku. 
Více na: www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

HORNÍ POČERNICE 
ČERNOBÍLÉ



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2021 

od 23. 4. do 23. 5.
ČARODĚJNICE 2021 – BYLO, NE-
BYLO. TĚŠME SE NA TO, CO BUDE!

Největší počernická událost roku si 
v roce 2019 připsala na své konto již 30. 
ročník své historie! Pandemická situace 
zatím nepřeje akcím, na nichž bychom 
se mohli společně potkávat a slavit 
v takovém počtu. Alespoň si tedy při-
pomeňme, jak šel čas s tímto kulturním 
svátkem díky fotogalerii na Chvalské 
tvrzi. Najdete ji po celý měsíc ve ven-
kovním prostoru u tradičního ohniště. 
Na každého, kdo se na některé z „histo-
rických“ fotografií najde, čeká povzbudi-
vá odměna. A kdo si bude chtít pořídit 
fotografii aktuální a třeba i soutěžit 
o top čarodějnické foto na zámeckém 
Facebooku, může k tomu využít stylizo-
vané zákoutí. Vlastní maskovací aranžmá 
bude pro úspěch v soutěži velkou výho-
dou. Více na: www.chvalskyzamek.cz.

Upozorňujeme, že v den tradičních 
čarodějnic, v odpoledních hodinách, se 
v prostorách Chvalské tvrze mohou ob-
jevit i osoby vzezření podivného, netřeba 
však přivolávat pořádkové služby. 

A ani na děti se v souvislosti s posled-
ním dubnem nezapomnělo: v termínu 

od 23. 4. do 2. 5. jsou zvány rodinným 
a komunitním centrem Mumraj k tema-
tické venkovní hře napříč Počernicemi 
s názvem „Čarodějnická škola s Jaruškou“.

Součástí fotogalerie na Chvalské tvrzi 
bude i přehled kulturních akcí, připravo-
vaných do konce roku 2021 organizátory 
z celé hornopočernické komunity. A to by 
mohlo být povzbuzením úplně pro všech-
ny. Něco se chystá a je na co se těšit! 

Děkujeme za spolupráci MČ Praha 
20, spolku Molechet a spolku Mumraj. 
Na všechny další tradiční spolupracovníky 
akce Čarodějnice z řad škol, volnočaso-
vých zařízení i spolků se těšíme, až bude-
me tuto akci připravovat opět ve velkém.

pondělí 26. 4. 
PŘELOŽENO: ONDŘEJ HAVELKA  
A JEHO MELODY MAKERS 
VE CHVALSKÉ STODOLE

Koncert je pře-
ložen na středu 
6. října 2021. 
Již zakoupené 
vstupenky zů-
stávají v plat-
nosti (v případě 
zájmu o vrácení 
vstupného kon-
taktujte prosím 
infocentrum@
chvalskyzamek.
cz). Předprodej 
vstupenek v re-
cepci Chval-
ského zámku. 
Vstupné v předprodeji 450 Kč, v den 
koncertu 500 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

pátek 21. 5. od 19.30 hod.
POHŘEBNÍ KAPELA VE CHVALSKÉ 
STODOLE

Pohřební kapela je nevšední hudební 
uskupení, které působí na naší scéně 
již od roku 1998. Její hudba by se dala 
charakterizovat jako „urban folkcore“ 
nebo také „lidový crossover“ připomína-
jící svižnou balkánskou hudbu z filmů 
režiséra Emira Kusturici. Kapela má 
na svém kontě již čtyři CD a také zahra-
niční koncerty v Dublinu, Manchestru 
či Wroclawi. V pátek 21. května od 19.30 
hodin se můžete těšit na roztančený 
parket ve Chvalské stodole v rytmu ska, 
punku, hip hopu, folku, reggae i world 
music. Neuskuteční-li se koncert v plá-
novaném květnovém termínu, máme již 
rezervovaný náhradní termín 18. února 
2022. Vstupné v předprodeji 250 Kč, v den 
koncertu 300 Kč. 

ZÁMEK
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ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
pondělí 5. 4. od 17.00  
do 19.00 hod.

PŘESUNUTO: POČERNICKÝ STREET 
FOOD FEST
sobota 10. 4.
Nový termín akce: v neděli 1. srpna 2021.

ZRUŠENO: VETERAN PARTY  
NA TVRZI
sobota 24. 4. 
Akce proběhne až v dubnu 2022.

PŘESUNUTO: ONDŘEJ HAVELKA 
A JEHO MELODY MAKERS
pondělí 26. 4. 
Náhradní termín koncertu:  
ve středu 6. října 2021.

ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
pondělí 3. 5. od 17.00 do 19.00 hod.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 1. a 15. 5. od 9.00 do 12.00 hod. 
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. 

Vstupné na místě: 40 Kč, ZTP a děti 
do 15 let v doprovodu dospělé osoby 
vstup zdarma. 
Více informací na: www.burzarybicek.cz.

POHŘEBNÍ KAPELA
pátek 21. 5. od 19.30 hod.
Neuskuteční-li se koncert v plánova-
ném květnovém termínu, máme již 
rezervovaný náhradní termín v pátek 
18. února 2022.

FESTIVAL STUDENTSKÝCH  
ORCHESTRŮ
sobota 22. 5. od 15.00 hod.
Připravuje ZUŠ Horní Počernice.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 28. 5. od 19.00 do 22.00 hod.

AKCE PRO VEŘEJNOST  
DUBEN/KVĚTEN:

Na Chvalském zámku vystoupí komorní 
soubor čtyř mladých hudebníků Trio 
Coucou. Jejich repertoárem je crossovero-
vá autorská tvorba, ve které se spojují prv-
ky klasické hudby, šansonu, jazzu i popu. 
V jejich podání na zámeckém nádvoří 
uslyšíme vedle francouzských šansonů 
Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Mire-
ille Matthieu, Jacquese Brela též jejich 
autorskou tvorbu, a především světovou 
premiéru skladby Dvořákovy variace 
na Romantický kus op. 75. 

STODOLA

V roce 180. výročí narození hudebního skladatele 
Antonína Dvořáka se Chvalský zámek stane poprvé 
součástí obnoveného a zároveň nejstaršího hudeb-
ního festivalu s Dvořákovou hudbou na světě. 

Koncert se uskuteční ve středu 14. čer-
vence od 19.00 hodin na krytém zámec-
kém nádvoří, a to stylově se skleničkou 
francouzského vína. Už nyní si můžete 
zakoupit vstupenky v recepci Chvalské-
ho zámku za cenu 350 Kč v předprodeji.

Dvacet pět koncertů letošního Dvo-
řákova festivalu se bude konat v šesti 
českých krajích. Jedinečnost tohoto 
festivalu spočívá nejen v jeho šíři, ale 
především v žánrové pestrosti festivalo-
vého programu. Zastoupen je repertoár 

klasické hudby, ale také jazz, folk, rock 
či lidové písně. Jeho smyslem je ukázat 
živou inspiraci pramenící z díla Anto-
nína Dvořáka, které se promítá i v žán-
rech vzdálených klasické hudbě. 

V hlavním městě Praze v rámci 
festivalu proběhne celkem pět koncer-
tů. Kromě našeho zámku bude festival 
hostit například i katedrála sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě 
a dokonce místo, kde byste melodie 
Antonína Dvořáka možná nečekali – 
Národní zemědělské muzeum.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

ZÁMEK
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

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

VOLNÝ ČAS

AKTUÁLNĚ:
JARNÍ ORIENŤÁK

Připravili jsme pro vás a vaše 
děti sportovní akci Jarní 
orientační běh kolem ryb-
níků ve Svépravicích. Trasa 
je dlouhá 3km a může jí 
zkusit každý z vás. Budete 
potřebovat mobilní telefon 
a dobré obutí. Akce bude 

trvat od 29. 3. do 30. 4. 2021. 
Bližší informace najdete na na-

šich webových stránkách  
www.ddm-hp.cz.

POBYTOVÉ TÁBORY
Na prázdniny se sportem příměstský 1. – 2. 7. 2021   
Všeobecný tábor – Písečné pobytový  3. 7. – 11. 7. 2021 
Příměstský výtvarný tábor  5. 7. – 9. 7. 2021
Výtvarný tábor pobytový  11. 7. – 25. 7. 2021
Všeobecný příměstský tábor  12. – 16. 7. 2021
Divadelní příměstský tábor 19. 7. – 23. 7. 2021
Sportovní tábor pobytový 24. 7. – 31. 7. 2021
Florbalový tábor pobytový  7. 8. – 14. 8. 2021
Okurková sezóna vol. 5 příměstský  16. 8. – 20. 8. 2021
Střelecký tábor pobytový  21. 8. – 28. 8. 2021

Další informace a přihlášky na tábory  
na https://www.ddm-hp.cz/tabory.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE  
PLNÉ SLUNÍČKA A POHODY.
Přivítejte s námi příchod jara vlastnoručně vyrobenou výzdobou! 
Zde je návod na výrobu jarní dekorace.
Zkuste si vytvořit zvířátka, jarní kytičku 
či věnec z pláství od vajíček. Nebojte se 
zapojit další drobnosti, které najdete 
doma (tyčky do uší, špejle, peří, 
provázky, kolíčky, ...). Malá ukáz-
ka na obrázku. 

NABÍZÍME:
KLUB ANONYMNÍCH  
ZÁŠKOLÁKŮ
O pomoc s učením můžete stále 
požádat prostřednictvím společného 
internetového portálu středisek volného 
času a domů dětí a mládeže mitkamjit.cz. 
Navíc portál nabízí celou řadu aktivit, nápadů, 
návodů i cvičebních lekcí.

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice 
Mobil: 602 621 719, tel: 224 25 27 67 

Pracovní doba od:  9.00 – 18.00 hod.  
a i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě 
E-mail: mgr.svobodova@seznam.cz 

›› právo nemovitostí 
›› rodinné právo 
›› korporátní právo

Poskytuje právní služby zejména v oblastech práva: 
›› exekuce 
›› správní řízení 
›› zastupování před soudy

Advokátní  kancelář

Mgr. Iva Svobodová
advokátka

INZERCE

INZERCE
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MUMRAJ

RODINNÉ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6, Praha 9  
WWW.DOMUMRAJE.CZ
-------------------------------------
Více info k programu u Hanky: 
hana.schovancova@domumraje.cz 
nebo 775 720 585 
Zápisy do kurzů a na akce:
domumraje.webooker.eu

Milí přátelé Mumraje,

neustále hledáme cesty, jak si zpříjemnit život 
v Počernicích i za současných podmínek. 
Zveme vás na další novou hru s nalezenou 
Jaruškou, unikátní on-line Maškarní bál nebo 
na vyrábění keramických ozdob z domova.
Při všech těchto aktivitách můžeme být spolu 
alespoň v myslích.
Přejeme hodně optimismu a sil.

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.

NAJDETE NÁS NA FB
facebook.com/domumraje

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

SKŘÍTEK JARUŠKA NALEZEN 
Děkujeme všem šikovným detektivům 
za pomoc s hledáním ztracené Jarušky. 
Pátrání bylo úspěšně ukončeno. Jaruška 
měla velkou radost a hned se pustila do 
jarního čarování. Určitě si toho všimnete 
venku na procházce. My jsme ji zahlédli  
u kytiček i narození jehňátka.

LÉTAJÍCÍ BALÓN 
(keramika pro děti)
27. 4. od 18.00 do 19.30
V dubnu si děti budou moci vyrobit další 
krásnou dekoraci na zeď.
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 160 Kč 
MANDALA (keramický podvečer)
27. 4. od 18.00 do 19.30
Vyrobte si keramickou mandalu na zeď  
a ozdobte si váš domov.
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 320 Kč
NOVINKA: Všechny keramické ozdoby si 
můžete vyrobit i v bezpečí domova. Stačí si  
u nás v průběhu dubna vyzvednout hlínu  
s podrobným návodem a poté přinést ho-
tový výrobek zpět k vypálení a nabarvení. 

AKCE PRO CELOU RODINU

Točí se vám hlava pod tíhou současné 
situace? Využijte možnosti popovídat  
si s psycholožkou Michaelou Šorfovou.  
Konzultace se odehrávají on-line.
Registrace na: www.domumraje.cz/
konzultacnicentrum  
Cena: zvýhodněná cena je pro rodiče 
nezletilých dětí, těhotné a seniory

 foto: archiv Mumraje

ZACVIČTE SI S DANIELOU:  
• jóga pro dospělé a mládež 

st 19.00–20.00, čt 9.00–10.00, 
• párová jóga pro děti a rodiče 

st 17.30–18.30.
ZACVIČTE SI S LUCKOU: 
• hatha jóga po 17.00–18.00,
• jóga pro zdravá záda  

po 18.00–19.00, st 19.00–20.00.

LETNÍ  PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR MUMRAJ  
pro děti 3–8 let 
2.–6. 8.  od 7.30 do 17.00

Děti čeká týden plný her, zábavy 
a tvoření. Na konci týdne bude  
karneval s cestou za pokladem. 
Sourozenci vítáni.
Cena: 2.900 Kč (cena zahrnuje 
celodenní stravu a pitný režim)

ON-LINE
maškarní
BÁL

Maškarním vás provedou 
moderátorky Radka Železná  
a Mája Klímová.

Čeká vás:
• zábava, tanec, hry, 
• soutěže a tombola.
Registrace:  
www.domumraje.cz/akce
Vstupné: rodina 80 Kč

18. 4.
16.00–17.30

ON-LINE KURZY 
7. 4.–3. 5.
4 LEKCE/500 KČ

SEMINÁŘE*

MUMRAJ  
BAZAR
Díky vám vdechneme věcem, 
které jste nám darovali, druhý 
život v našem on-line bazaru. 
Co v bazaru najdete?
• Hračky, deskové hry a knihy,
• potřeby pro děti,
• oblečení a obuv.
www.facebook.com/groups/
mumrajbazar

KONZULTAČNÍ CENTRUM*

JAK REAGOVAT NA DÍTĚ V EMOCÍCH  
21. 4. od 18.00 do 21.00  
(on-line)   
Na semináři se dozvíte, odkud se emoce 
berou a jaký mají v našem životě význam. 
Podíváme se na emoce pohledem dítěte, 
abyste si vyzkoušeli, jak reagovat, když jsou 
děti nebo my sami v emocích. Zkusíme si 
techniku na snížení vlivu emocí, abychom 
příště mohli reagovat s větším nadhledem.
Lektorka: Ing. Hana Holá 
Cena: 100 Kč

 foto: archiv Mumraje

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA  
S JARUŠKOU 
23. 4.–2. 5.

Pojďte si s Jaruškou protáhnout 
tělo, prověřit svou obratnost, 
tvořivost a invenci. Skřítek 
Jaruška je kamarádka všech 
zvířátek a jedno si přizvala 
na pomoc. Uhádnete, které? 
Nápověda - blíží se čarodějnice.  
Více informací:  
www.domumraje.cz/akce
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KDYŽ MOHU, POMOHU
Milan Herian je hornopočernickým rodákem 
a patriotem již přes půl století. V Počernicích žijí 
jeho sourozenci a rodiče a žili zde i prarodiče. 
Sousedé o něm říkají, že je rozvážný, nevyhledá-
vá konflikty a snaží se vždy najít správné nebo 
alespoň kompromisní řešení. To jsou vlastnosti, 
které se v současné politice, a to nejenom ko-
munální, příliš nevyskytují.

To motto v nadpisu mám spojené s Vaší 
aktivitou, když se sbíraly finanční prostřed-
ky, přesněji řečeno, když jste organizoval 
sbírku víček pro nemocnou Michalku.

Ano, tehdy jste myslím pracovala pro 
Náš REGION a já jsem vás požádal o me-
diální podporu tohoto projektu.

Jak to s pomocí pro Michalku dopadlo?
Bylo to něco nepředstavitelného. S pomo-

cí mnoha přátel a jejich přátel se podařilo 
po celé republice sesbírat 46 tun víček. 

To je opravdu těžko představitelné 
množství. 

To ano! Bylo to ohromné nasazení zná-
mých i neznámých lidí, kteří se zapojili 
do logistiky potřebné k tomu, aby se víčka 
z celé republiky dostala do Holešova! 
Obrovskou satisfakcí pro mne bylo, že se 
Michalce mohly pořídit zdravotní pomůc-
ky a ač jí lékaři nedávali moc nadějí, letos 
oslavila další narozeniny.

Vy jste ovšem neskončil jen u této jedné 
akce. Naplňují Vás takové filantropické 
aktivity?

Když se podařilo Michalce pomoci, 
bylo mi líto síť přátel a sběrných míst dále 
nevyužít. Všem jsem poděkoval s tím, ať 
si ve svém okolí najdou nové příjemce této 
pomoci. V Praze a okolí jsem pak koor-
dinoval sběr víček pro malého Maxima 
z okresu Praha-východ.

Má-li taková aktivita smysl a ztotožním 
se s jejím cílem, snažím se dostát svému 
životnímu mottu „Když mohu, pomohu“. 
To heslo je mi blízké asi odjakživa, ale 
naplno jsem si ho formuloval a uvědomil 
právě během sbírky pro Michalku.

Sám máte velkou rodinu, šest dětí, 
ke kterým postupně přibývají vnoučata. 

Ano, máte dobré informace. Je to skuteč-
ně tak a se skvělou manželkou jsme spolu 
již sedmadvacet let. K šesti dětem přibyla 
dvě vnoučata, Samuel a Tadeáš. Velkou 

rodinu jsme neplánovali, ale dnes jsem za ni 
vděčný. Držíme spolu, bohatství rodinných 
a sourozeneckých vztahů je nenahraditelné. 
Vím to z vlastní zkušenosti. Doma jsme vy-
růstali tři bratři, naštěstí jsme se v pubertě 
nepobili a dnes z toho těžíme.  

Máte čas i na své koníčky?
Vystudoval jsem technickou vysokou 

školu, ale mou profesí je auditor, což je 
velice psychicky náročné povolání, takže 
mne těší, když mohu o víkendu vypnout 
hlavu a vzít do rukou nějaké nářadí a ku-
tit něco na baráku nebo na zahradě.

Váš koníček je tedy takový hodinový 
manžel?

Dalo by se to tak říct, ale do okolí to 
nevytrubuji. Díky zkušenostem z dětství 
a dospívání, kdy jsme jako kluci doma 
tátovi a dědovi pomáhali, je jen málo 
drobných údržbářských prací, na které si 
netroufnu. 
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Můj velký koníček byl společenský tanec. 
Tomu propadla i moje žena, a tak jsme 
spolu několik let navštěvovali taneční pro 
dospělé. Důležité bylo sehnat hlídání dětí, 
a pak jsme mohli vyrazit a užít si společ-
né chvíle. Dalším koníčkem byl fotbal. 
Jako u každého kluka. Závodně jsem hrál 
jenom do dorostu, pak vyhrál tanec a hol-
ky. K fotbalu jsem se vrátil až s dorůstá-
ním mých čtyř synů, které jsem postupně 
přihlásil do SK Zeleneč, kde jsem pak 
několik let působil jako trenér mládeže.

Za zmínku možná stojí i fakt, že jsem 
v roce 1993 stál u zrodu Pražské klubové 
fotbalové ligy v malém fotbale. Od její-
ho založení jsme s hornopočernickými 
kamarády důstojně reprezentovali Horní 
Počernice. Několikrát jsme tuto ligu vy-
hráli. Tato ryze amatérská soutěž funguje 
dosud a v současné době zde zastávám roli 
rozhodčího a člena arbitráže.

Jak dlouho se pohybujete v komunální 
politice a co Vás na této práci těší?

To vím přesně. V roce 1990 jsem v sa-
metové euforii vstoupil do Československé 
strany lidové. Znal jsem se s tehdejším 
místopředsedou první polistopadové vlády 
Františkem Reichlem, který mne nad-
chl pro myšlenku, že politika je věcí nás 
všech. Dalším vzorem pro mne byl Josef 
Lux. Oba pánové již nejsou bohužel mezi 
námi.

Kolik Vám tehdy bylo?
Třiadvacet let. Studoval jsem Stavební 

fakultu ČVUT. Byl jsem mladý, měl jsem 
plno plánů, vždyť se najednou všechno 
uvolnilo. Nebyl jsem v tom koneckonců 
sám. Podobně se do politiky pustili i ka-
marádi, které jsem znal z různých před-
listopadových aktivit, a teď jsme najednou 
mohli něco dělat svobodně. Musím dopl-
nit, že jsme do politiky vstoupili společně 
s bratrem Petrem. 

Brzy jsem založil rodinu, času jsem 
měl málo, ale komunální politiku jsem 
sledoval pořád. Někdy od roku 2008 jsem 
pracoval ve finančním výboru. To byl sta-
rostou Ivan Liška. Následně jsem působil 
dvě volební období v kontrolním výboru 
naší městské části za starostování Hanky 
Moravcové. V září 2017 jsem se pak stal 
zastupitelem.  

V roce 2018 jste kandidoval za Společně 
pro Počernice. Co se Vám společně za tři 
roky fungování podařilo?

Začnu tím, že naše sdružení je sdružení 
nezávislých kandidátů a po volbách v roce 
2018 bylo součástí vládnoucí koalice rok 
a půl. Mojí snahou bylo důsledně prosazo-
vat racionální diskusi k dostavbě silnič-
ního okruhu. Vedle jiných kroků jsme 
podali námitky proti návrhu Aktualizace 
Programu zlepšování kvality ovzduší 
(PZKO) aglomerace Praha, v němž Mi-
nisterstvo životního prostředí paradoxně 

navrhuje pro zlepšení ovzduší v Praze 
právě dostavbu Pražského okruhu. To je 
šílené! Počernice jsou v sevření tří dálnic. 
Proto požadujeme konkrétně aktualizaci 
rozptylových studií k posouzení EIA, 
posílení protihlukových bariér a snížení 
maximální rychlosti. Za tímto účelem se 
mi podařilo získat ke spolupráci špičkové-
ho odborníka na hlukové zátěže doprav-
ních staveb, s kterým nadále spolupracuje 
i současné vedení obce.  

Poslední rok jsme ovšem v opozici, 
a tudíž naší rolí je především kontrolovat 
dění a konání vládnoucí koalice. 

Co konkrétně tedy děláte? 
Aktuálně prosazujeme, aby zastupitel-

stva, při nichž se schází přes třicet lidí, 
během pandemie probíhala online, což 
koalice nijak neřeší. Já jsem přesvědče-
ný, že kdo chce, tak hledá způsoby, kdo 
nechce, tak hledá důvody. Úspěšně jsme 
na radnici urgovali naplánovanou rekon-
strukci ulice Náchodská, jejíž žádoucí 
zklidnění půl roku čekalo na souhlas 
vedení s realizací na obecních pozemcích. 
Zabránili jsme nezákonnému nápadu rady 
jak odměňovat jistě záslužnou práci v ko-

misích. Odměny se tak vyplácejí jako před 
tím, a především v souladu s legislativou.  

Bedlivě sledujeme přístup rady k veřej-
ným prostředkům. Benevolentní přístup 
k vymáhání smluvních pokut či pořizo-
vání softwaru za statisíce bez předběžné 
finanční kontroly je nepřijatelné. 

Zásadním tématem je pro nás také 
naprosto opačný přístup k Robotnici, kde 
jsme chtěli zachovat jeden z ostrůvků pří-
rody na pozemcích obce. Ovšem současné 
vedení ani nevyužilo předkupní právo 
na další pozemky v této oblasti, a dokonce 
plánuje stávající obecní plochy dát všanc 
developerům.

Zároveň bych chtěl poděkovat kolegyni 
Karle Polydorové, která – ač jsme odříz-
nuti od zázemí, jímž disponuje vedení 
obce – sleduje nejen stavební záležitosti, 
ale především to, co nás všechny v Po-
černicích zajímá, a to je již zmíněná 

zátěž způsobená hlukem a znečištěným 
ovzduším. Díky jejímu úsilí budeme mít 
podobně jako okolní obce srovnání této 
zátěže ve vztahu k tuzemským i evrop-
ským limitům. Budeme se ptát vedení 
obce, proč tyto zásadní problémy přehlíží 
a jak míní hájit zdraví občanů.

Co v Počernicích považujete za největší 
problém?

Zásadní otázkou je shodnout se 
na podobě udržitelného rozvoje Hor-
ních Počernic se všemi souvislostmi. 
Právě dnešní pandemická situace, kdy 
si můžeme zasportovat nebo jít na pro-
cházku do přírody jen na území obce, 
ukazuje, jak důležité je, aby v Počernicích 
zůstaly parky, ostrůvky původní zeleně, 
často propojené s pískovcovými skalami 
a abychom udrželi a dotvořili pás zeleně 
okolo Počernic pro bruslaře a cyklisty 
a samozřejmě pro pěší vycházky. Zároveň 
ale Počernice patří k oblastem, s nimiž 
mají stavební investoři velké plány. Jen 
za poslední dva roky byly podány žádosti 
o změnu území na zastavitelné v rozloze 
téměř 100 hektarů! Hovoří se o zdvojná-
sobení počtu obyvatel! 

A kde vidíte řešení?
Řešením může být jen hledání dlou-

hodobé shody a dohody o udržitelném 
rozvoji, jak v rámci zastupitelstva, tak 
s investory, kteří pochopitelně potřebu-
jí jasnou perspektivu na roky dopředu. 
Nechápu, proč současné vedení obce 
bojkotovalo kulatý stůl, který organizova-
la Jana Hájková. 

Zmiňujete už několikátou ženu z místní 
politiky.

Jsme jednou z mála městských částí, kde 
ve vrcholných pozicích v komunální politi-
ce působí ženy. Jejich přínos je neoddisku-
tovatelný, jsou obětavé a zapálené pro svou 
věc. Mojí úlohou je nabídnout politické 
kontakty a zkušenosti, aby se nám společně 
podařilo dosáhnut pro obec maximum. 
Svého času jsme takto spolupracovali 
s Hankou Moravcovou, v současné době 
spolupracuji s Alenou Štrobovou. 

V souladu se svým heslem „Když mohu, 
pomohu“ jsem připraven pomoci, ale 
musím u druhých vidět dobré úmysly 
a pozitivní odezvu. V opačném případě si 
vzájemnou spolupráci nedokážu představit.

Čeho si v životě nejvíc vážíte?
Jednoznačně rodiny a rodinného 

zázemí, které mi vytváří má žena, a pak 
svobody a vůbec toho, že se můžeme svo-
bodně podílet na věcech veřejných, aniž 
bychom se museli obávat represí a ideo-
logického nátěru, kterých jsme si užili 
za dob minulých dost a dost.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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Potřebují vaše děti pomoc s distanční výukou? Nudí 
se doma a všechen čas tráví na sociálních sítích? 
Nebo mají problémy, se kterými jim nedokážete 
pomoci? Přesně od toho tu je HoPo, klub pro mládež 
v Horních Počernicích!
Ten nově sídlí na Náchodské 79 naproti knihovně a jedná se o sociální službu, 
která je zdarma. Vaše děti si zde mohou domluvit konzultaci nebo doučování. 
Pracovníci jim mohou pomoci s technikou i připojením pro výuku. A v případě 
nouze lze zapůjčit i notebook.

Kromě toho ale HoPo po předchozí domluvě nabízí dětem a mládeži 
od 9 do 18 let i prostor pro trávení volného času, a to krom pátku každý všední 
den mezi 13. a 18. hodinou. Klub je vybaven bohatou zásobou deskových her, 
Xboxem s Kinectem nebo fotbálkem. Nově provozuje i 3D tiskárnu a také pořádá 
výtvarné i rukodělné workshopy.

Hlavně ale nabízí pomocnou ruku vašim dětem na složité cestě dospíváním, 
kterou současná koronavirová krize ještě dále znesnadnila. Osamělost, závislost 
na sociálních sítích, problémy s agresí, deprese i obyčejná nuda jsou v lockdownu 
o to horší. V takovýchto případech, ale i pokud jen hledáte pro vaše děti možnost 
náplně volného času, jim můžete doporučit tuto službu. Nejste v tom sami. 

Vojtěch Čepelák, HoPo

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO MLÁDEŽ HOPO
NÁCHODSKÁ 79, PRAHA 20 (NAPROTI KNIHOVNĚ)

OTEVŘENO:  PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK  
13.00 – 18.00 HOD.

TELEFON:  778 713 719
E-MAIL:  HOPO@NEPOSEDA.ORG

NEPOSEDA.ORG/HOPO
FACEBOOK.COM/NZDMHOPO
INSTAGRAM.COM/HOPO_NZDM

KLUB HOPO POMÁHÁ MLÁDEŽI 
I BĚHEM LOCKDOWNU!

NEZISKOVKY
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STŘEDISKO OHEŇ  
POMÁHÁ V PANDEMII

Za celý rok boje s pandemií to byla jedna 
z nejnáročnějších operací. Akci samotné 
předcházela debata, ve které zaznělo, že 
pravidelné vydávání ochranných pomů-
cek a dezinfekce probíhá dobře a pomáhá 
mnoha lidem, nicméně starší spoluobčané 
mají často problémy na výdejní místa dojít 
a navíc není nejlepší, aby chodili do míst 
s vyšší koncentrací osob, když to není 
nutné. Zároveň bylo potřeba v návaznosti 
na vládní strategii očkování tyto lidi infor-
movat o možnostech pomoci s registrací 
do očkovacího systému pro případ, že by 
v jejich okolí nebyl nikdo, kdo by jim s tím 
pomohl.

Naše práce začala v pondělí, kdy jsme 
se sešli na městském úřadě a začali plnit 
připravené obálky. Do každé musely přijít 
letáky a respirátory. Po dvou dnech jsme 
balení dokončili a mohli začít rozvá-

V prvním březnovém týdnu vedoucí i starší děti z našeho střediska rozvezli 
asi 1 350 obálek, které obsahovaly informace k očkování a respirátory po-
skytnuté městskou částí. Jednalo se o všechny seniory žijící v Počernicích 
starší 70 let. Už dříve jsme navštívili občanky a občany starší 80 let, a to 
dokonce nadvakrát – nejprve s informacemi o očkování, poté s respirátory.

žet do schránek. V zasedací místnosti 
na úřadě to v tu chvíli vypadalo jako 
u Ježíška před Vánoci (viz foto). Když jsme 
se potkali na srazu s ostatními dobrovol-
níky, byli jsme za tuto příležitost vděční, 
protože kvůli protiepidemickým opat-
řením jsme se viděli naživo po několika 
měsících. Po krátké výměně poznatků 
z poslední doby jsme se vrhli na samotnou 
distribuci. Rozdělili jsme se do trojic, ka-
ždá byla v jednom autě. Jeden řídil, druhý 
dával balíčky do schránek a třetí balíčky 
řadil za sebe a navrhoval cestu. Tímto 
způsobem jsme systematicky postupovali 
do pátečního odpoledne, kdy byla doru-
čena poslední obálka. Během akce nás 
provázely různé nepříjemnosti, například 
malé schránky, do kterých bylo někdy ob-
tížné balíček umístit nebo vrtochy počasí. 
Večerní přeháňka ve čtvrtek nám rozná-

šení papírových obálek s informačními 
letáky opravdu neusnadnila.

Celkově jsme byli rádi nejen za to, že to 
máme za sebou, ale hlavně za to, že doručené 
balíčky mohou skutečně někomu pomoci 
a ve výsledku urychlit konec současného 
stavu plného zákazu a omezení. Jako skauti 
máme rádi přírodu a pohyb. Toho se nám 
teď moc nedostává, ale taky rádi pomáháme, 
a to je „naštěstí” potřeba stále. Proto děláme, 
co je v našich silách, abychom se společně 
se všemi vrátili ke všemu tomu dobrému, co 
před rokem skončilo.

Za středisko Oheň: Vojtěch Juran

ROKYTKA POKRAČUJE ONLINE  
A CHYSTÁ LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR

Sbor v tuto chvíli funguje nadále online formou a my se 
snažíme, aby naše distanční výuka byla co nejefektivnější, děti 
ve všech odděleních zpívání na dálku stále bavilo a učily se 
s námi nové věci! V každém případě je nám ale opravdu líto, že 
nemohou probíhat živé hodiny a děti tak přicházejí o možnost 
spolupráce, utužování kolektivního ducha, krásné zážitky s ka-
marády, získávání sborového cítění a nenahraditelný prožitek 
ze společného zpívání. Proto se už teď moc těšíme na náš letní 
tábor, kde si s dětmi tohle všechno plně vynahradíme! 

Tábor je určený především našim sborovým zpěvákům, 
tedy dětem z koncertního sboru Rokytky a vybraným dětem 
ze staršího přípravného oddělení Pramínku, ale rozhodli 
jsme se otevřít brány i novým zájemcům a přizvat na tábor 
také další děti, které rády zpívají nebo mají jinak blízký 
vztah k hudbě. Vítáme zájemce o tábor, kteří s námi chtějí 
prožít týden plný zábavy a her, dozvědět se, jak pracovat 
s hlasem, zkusit si vícehlasé sborové zpívání a naučit se 
plno nových písniček a skladeb.

Na začátku roku jsme věřili, že na jaře už budeme moci 
s dětmi normálně zpívat, ale současná situace nám to 
bohužel neumožňuje, a tak spřádáme plány na léto 
a chystáme hudební tábor v Letařovicích.

HUDEBNÍ SBOROVÝ TÁBOR V LETAŘOVICÍCH 
Termín: 18. – 25. července 2021
Určeno dětem ve věku 8 - 12 let
Téma celotáborové hry: Cesta kolem světa
Ubytování: stany s podsadou, Bartošův mlýn
Strava: plná penze a pitný režim (jídlo 5x denně)
Termín přihlášek na tábor: do 21. května 2021

Více informací můžete získat u sbormistryň Rokytky 
Andrey Čančarové Houfkové: 
cancarova@sbor-rokytka.cz / 774 082 980
a Zuzany Celerýnové: 
celerynova@sbor-rokytka.cz / 608 524 563.
Informace o sboru naleznete na webových stránkách: 
www.sbor-rokytka.cz.

Zuzana Celerýnová, 
sbormistryně přípravných oddělení Rokytky
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Dne 29. ledna roku 2020 
na 142. valné hromadě byl 
zvolen novým starostou ha-
sičů pan Petr Růžička s cílem 
obnovit činnost a získat nové 
členy. Po legislativních kro-
cích se podařilo získat nové 
členy sboru. Při inventuře 
se muselo odepsat zastara-
lé a nepoužitelné vybavení 
hasičů. S novými členy sboru 
byly zahájeny úklidové a vy-
klízecí práce. 

Za technické podpory MČ Praha 20 
v roce 2020 členové sboru odkopali 
od zvlhlých zdí naplavenou zeminu ze sva-
hu nad hasičárnou v objemu dvou kontej-
nerů, vyřezali náletové křoviny a dřeviny 
kolem hasičárny, umístili na vrata garáže 
dopravní značky zákaz zastavení (na místo 
těch ukradených), byla opravena střecha, 

zakoupeny pracovní obleky a certifikované 
hasičské boty pro mužstvo SDH Praha - 
Chvaly, došlo k odstěhování čerpadla PS 
12 na Bílý vrh, historická motorová stří-
kačka EBERT-DELAHAYE byla předána 
na renovaci do Klubu historických vozidel 
Horní Počernice. Tím se uvolnila část 
prostoru v garáži pro práci hasičů. Byla 
provedena výměna elektroměru, hlavního 
jističe na 3 x 25A a instalace vnitřního 
el. rozvaděče. Dostali jsme z MČ Praha 
20 několik židlí. Průběžně jsme udržovali 
hasičskou Avii v provozním stavu.  
3. března 2021 na naše pozvání do garáže 
hasičárny přijeli pan starosta Mgr. Petr 
Měšťan a radní Bc. Jaroslav Kočí ml. Této 
schůzky se také zúčastnili členové sboru. 
Pan starosta byl seznámen se stavem, 
vybavením objektu a našimi požadavky 
na budoucí rozvoj. Probrali jsme výhledo-
vé úpravy objektu, přípojek vody a ka-
nalizace, které chybí, přístavbu šatny se 
sociálním zázemím včetně vytápění.

Za SDH Praha – Chvaly: 
Petr Růžička, starosta

OBNOVA SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ PRAHA – CHVALY

DIVIZNA PŘIPRAVUJE 
KATČIN JARNÍ BLEŠÁK
Stejně jako většina klubů a spolků i naše Diviz-
na trpí v současné době dlouhým odloučením. 
Dřívější pravidelná setkání dětí zdravých a dětí 
se zdravotním postižením v klubovně Divizny 
na Náchodské nám všem chybí. Kamarádi, 
společná tvoření, pojídání přinesených dobrot, 
procházky, výlety… Už se nemůžeme dočkat, 
až se to všechno opět vrátí!
Zatím pro vás naše dobrovolnice Katka Mrázová připravuje 
oblíbený Katčin charitativní blešák. Těšit se na něj můžete 
ve středu 19. května od 8.00 do 17.00 hodin v klubovně Diviz-
ny, na Husitské faře na Náchodské 382/171. Dodržíme při něm 
samozřejmě všechna hygienická opatření a v případě hezkého 
počasí bude blešák na zahradě.

Poslední Katčiny charitativní blešáky pomohly nejen nám 
v Divizně, ale i mnohde jinde, kde je to zapotřebí. Díky vaší 
podpoře a zájmu jsme tak mohli nabídnout pomoc i dětem 
v Klokánku Štěrboholy, útulku Srdcem pro kočky ve Vrbiča-
nech, Naději - oblečením pro lidi bez domova, Batůžkovému 
projektu Malawi a projektu Přestupní stanice, kde rovněž 
uvítali oblečení pro lidi bez domova.

Těšíme se proto na vás na Katčině charitativním blešáku. 
Provětrejte skříně a přijďte za námi do Divizny. Uděláte dobrou 
věc, pomůžete mnoha lidem i kočkám a my vám za to už pře-
dem děkujeme!

Dobrovolníci Divizny

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Těšíme se na věci do blešáku 
v klubovně Divizny nebo  
po domluvě na tel. 604 828 805

Děkujeme a přejeme krásné jaro!

Kdy: 
ve středu 19. 5. 2021

od 8 do 17 hodin

Divizna srdečně zve na

KATČIN CHARITATIVNÍ KATČIN CHARITATIVNÍ 
BLEŠÁKBLEŠÁK

Kde: 
klubovna Divizny 
na Husitské faře, 

Náchodská  
382/171
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Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

Ze školního dění byl dětmi nejradostněji 
očekáván školní výlet. Z našich škol byl 
ve druhé polovině devatenáctého století 
pořádán do sousedících lesních porostů. 
O jednom z takových výletů dětí horno-
počernické školy bylo ve školní kronice 
zaznamenáno toto:
V roce 1880 dne 18. července v neděli byl 
učiteli pilným dítkám pořádán slavný vý-
let do lesa Vidrholce (Fidrholce). Les se 
nalézá půl hodiny cesty od obce. V jednu 
hodinu po poledni sešly se dítky před 
školní budovou a po seřazení podle tříd 
do průvodu dal se průvod ve dvě hodiny 
za zvuků hudby do pohybu. Dítky nesly 
dva prapory. Za průvodem dítek šli nebo 
na povozech jeli hosté, kteří se z obce 
výletu zúčastnili. V lese rozložily se 
dítky do trávy a podle pokynů postupně 
provozovaly rozličné tělocvičné a jiné 
hry a deklamovánky. Poté byly poděleny 
pečivem, uzenkami, pivem a ovocem, 
což vše bylo zakoupeno za peněžité dárky 
věnované od mnohých lidumilů. Zá-
bava byla později odpoledne překažena 
hřímáním a silným deštěm, který přešel 
do krupobití. Tohoto roku sice mokří, 
přesto radostně ubíraly se dítky opět 
v průvodu s hudbou k domovu. Po shro-
máždění před školou zahrála hudba 
císařskou hymnu a dítky se rozešly 
do domovů.

Téhož roku v neděli 22. srpna pořáda-
la školní výlet pro své děti také škola 
ve Chvalech. O něm bylo zaznamenáno 
ve školní kronice následující: Školní výlet 
byl pro děti uspořádán do blízkého lesa 
Dolnopočernického háje. Po shromáž-
dění před školou odešly děti v průvodu 
až na příhodnou lesní mýtinu. Zde pak 
podle tříd provozovaly děti různé hry, 
zpívaly písně a přednášely deklamovánky. 
Potom byly poděleny cukrovím, pečivem 
a limonádami. Z darů od četných občanů 
Chval a Svépravic byly pak děti ještě 
poděleny zakoupenými různými prospěš-
nými hračkami a školními pomůckami. 
Později odpoledne se pak děti vrátily 
v průvodu zpět před školu a poté se roze-
šly do svých domovů.

K učitelskému povolání bylo pak koncem 
devatenáctého století poznamenáno: 
Učitelské povolání od počátku uzákoně-
ní povinné školní docházky a zakládání 
škol provázelo mnoho obtíží. Problémy 
byly ve školních budovách a učebnách co 
do jejich umístění i vybavení. Problémy 
byly v bydlení učitelů ale i vztahu před-
stavitelů obce ke škole a také ve vzta-

hu rodičů ke vzdělání a výchově dětí. 
Nemalým problémem byl i organizační 
systém, vykonávání učitelského povolání. 
Tehdejší zemská a zejména okresní školní 
rada měla možnost provádět i časté 
přesuny učitele z jedné školy na druhou 
s pravomocí jmenování do příslušné 
funkce jen jako „prozatímní". Defini-
tivnímu ustanovení vždy předcházela 
mnohaletá služba v příslušném funkč-
ním zařazení. To dokresluje například 
definitivní ustanovení řídícím učitelem 
Františka Černého na chvalské škole. 
Ten po funkci provizora a definitivního 
učitele ve Středoklukách byl ke dni 1. 8. 
1846 dosazen jako provizorní řídící učitel 
na školu chvalskou. Zde se v roce 1885 
stále jako prozatímní řídící učitel, při 
výročí padesátiletého působení ve škol-
ství, dočkal pochvalného dekretu, aby 19. 
ledna 1887 konečně obdržel od zemské 
školní rady dekret definitivního řídícího 
učitele. V únoru 1891 učitelské časopisy 
oznámily, že řídící učitel chvalské školy 
František Černý je nejstarším činným ří-
dícím učitelem v Čechách. Ve věku 77 let 
předal 30. září 1892 chvalskou školu nově 
ustanovenému řídícímu učiteli Rudolfu 
Procházkovi z Velké Brázdimi. Čestný 
občan Chval, řídící učitel František Čer-
ný, zemřel 21. ledna 1899 a byl pohřben 
na Chvalském hřbitově.

Přes naznačené problémy bylo učitelské 
povolání pro dobrého kantora před více 
než sto lety, stejně jako dnes, životním 
posláním, kterému s láskou věnoval celý 
svůj život.

Když počet děvčat na našich školách 
dosáhl stanoveného počtu, bylo okresní 
školní radou povoleno vyučování žen-
ských ručních prací. Na hornopočernické 
škole od 1. října 1881 a na škole chvalské 
od 12. ledna 1882. Jako vyučující byla 
pro obě školy ustanovena slečna Terezie 
Klapková, která za odměnu 64 zlatých 
za rok vyučovala 4 hodiny týdně v jed-
nom oddělení na každé škole. Po jejím 
uvolnění ze služby v roce 1888 byla v říj-
nu ustanovena slečna Anna Klaudová.

V roce 1883 ve dnech 15. a 16. července, 
na ukončení školního roku, uspořádala 
hornopočernická škola první výstavu 
ručních prací a sešitů žáků doplněnou 
o školní pomůcky. Výstava se setkala 
s velkým zájmem občanů, s opakováním 
její návštěvy.

Mezi obcemi Chvaly a Horní Počernice 
povstal v roce 1883 spor o tom, ke kte-
ré z nich náleží z hlediska školy Dvůr 
Xaverov, který číslováním náležel k obci 
Svépravice přiškolené ke Chvalům. Podle 

protokolu z šetření okresního školního 
inspektora bylo přiznáno v souladu s čís-
lováním do obce Svépravice i přiškolení 
ke Chvalům.

Dne 24. prosince 1889 uspořádala školní 
rada hornopočernické školy za předsed-
nictví starosty obce Jana Uzla slavnost 
vánočního stromku pro žáky školy. Prů-
běh slavnosti byl popsán následovně:
O třetí hodině odpolední se děti sešly 
ve školní budově, odkud byly odvedeny 
do velkého sálu hostince pana V. Su-
chánka (U vodárny).

Zde uprostřed vyzdobené místnosti se 
skvěl bohatě vyzdobený stromek. Děti 
zazpívaly vánoční píseň a řídící učitel 
pan Gothard Černý jim poté vysvětlil 
význam pořádané slavnosti. Následně 
říšský poslanec pan Viktor Veselý připo-
menul žákům vděčnost a lásku ke škole, 
obci i vlasti. V dalším děti přednášely 
příležitostné básně a písně. Na závěr 
byly dětem rozdány dárky, kterých bylo 
připraveno velmi mnoho. Mnohé děti 
tak byly úplně nebo částečně ošaceny 
na zimu. Děti zámožných rodičů dostaly 
ještě knihy, brusle a další dárky, které 
daroval z větší části statkář pan Leopold 
Zdeborský. Po poděkování se děti rozešly 
do svých domovů.

Na doporučení okresní školní rady byly 
na pořádané Všeobecné zemské jubilejní 
výstavě, zahájené 15. května 1891 v Krá-
lovské oboře v Praze, vystaveny práce 
výborných žáků z našich škol. Z hor-
nopočernické školy to byly krasopisné 
předlohy Františka Karkovského, Anny 
Chalupecké a Anny Černé. Ze školy 
chvalské Rudolfa Vavřiny, Anny Holco-
vé a Boženy Synecké ze Chval a Růženy 
Rajšnerové a Karla Kupra ze Svépravic. 
Výstava, kterou zhlédlo 2,5 milionu pla-
tících osob byla uzavřena 18. října 1891.

Podle nařízení okresní školní rady v Kar-
líně bylo od 7. listopadu 1891 zavedeno 
u žáků prvního školního roku na zkouš-
ku na našich školách při psaní „písmo 
stojaté", podle vzoru vydaného zemskou 
školní radou. Psaní tímto písmem se 
vyučovalo až do roku 1897, kdy okresní 
školní rada rozhodla od dalších pokusů 
zavést písmo stojaté upustit a ve všech 
třídách se nadále psalo písmem ležatým.

O dalších zaznamenaných událostech 
opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,  
kronikář
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FZŠ CHODOVICKÁ

Nastala zima. Napadl sníh a mráz kreslí 
na okna. To v únoru bývá. Ale ne tolik, 
a ne v Praze. Možná právě proto napadlo 
naší paní učitelku třídní poslat finanční 
obnos na účet Armády spásy a zakoupit 
tak nocleženky pro ty, kteří musí trávit 
noci venku. Bezdomovce. Její nápad se 
nám všem líbil a společně jsme mezi sebou 
vybrali částku 5 900 Kč. Peníze už odešly, 
a i když je venku mráz, nás všechny hřeje 
dobrý pocit, že jsme udělali něco pro 
druhého člověka.

Žáci 5. A s přispěním 6. C

FZŠ Chodovická 
oznamuje, 

že se uskuteční 
talentové zkoušky 
do sportovní třídy 
na rok 2021/2022. 

Vzhledem k současné 
situaci budou 

konkrétní informace 
zveřejněny na webu 

školy. Těšíme se 
na nové žáky.

Poslední dny zeje škola opět prázdnotou, ale my se snažíme 
využít této nelehké doby k velebení školy a zdokonalování se 
v oblasti moderní technologie. Celé jarní prázdniny jsme využili 
ke studiu nových moderních metod, abychom dětem zpříjem-
nili a zpestřili výuku. Testovali jsme nové aplikace, tvořili 
zajímavé kvízy a natáčeli podcasty. Před uzavřením školy 
jsme stihli v rámci projektu „hrdá škola“ alespoň „Modrý 
den“, a to nejenom s těmi nejmenšími, ale i v rámci online 
výuky napříč všemi ročníky. I masopust a dílničky v rámci 
družiny byly pro děti hezkým zážitkem.

Učitelé FZŠ Chodovická

CHLADNÝ ÚNOR  
VE FZŠ CHODOVICKÁ
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

KDYŽ JSEM ON-LINE
Na začátku 2. pololetí proběhl na naší škole pre-
ventivní program pro třídy nižšího gymnázia s ná-
zvem Když jsem on-line. Cílem bylo, abychom se 
dozvěděli o možných rizicích číhajících na interne-
tu a naučili se jim předcházet. Byli jsme jako třída 
rozděleni na dvě skupiny, každá skupina se připo-
jila na jiný meet ke svojí dvojici externích lektorů. 
Nás se ujaly milé lektorky Kateřina a Anna.

Nejprve nás seznámily s různými formami 
rizikového chování, kterému je lépe se 
vyhnout. Sem patří hlavně komunika-
ce s lidmi, se kterými se známe pouze 
z internetu, a nikoliv osobně. Určitě není 
dobrý nápad jim zasílat naše fotky a videa, 
nebo se s nimi dokonce scházet na mís-
tech, kde je málo lidí. Pokud po nás tako-
ví lidé chtějí, abychom jim naše fotografie 
zaslali, nebo nás jinak obtěžují, neměli 
bychom si to nechávat pro sebe. Můžeme 
se svěřit kamarádům, příbuzným nebo 
učitelům. Pokud se stydíme o tom mluvit 

se známými lidmi, můžeme anonymně 
zavolat nebo napsat na Linku bezpečí 
116 111, kde nám odborníci poradí, co 
dále dělat. Linka funguje 24 hodin denně 
i o prázdninách a je zdarma. Poradí nám 
ale i v jiných situacích, které nás mohou 
trápit, například šikana, kyberšikana, 
problémy v rodině a ve škole. 

Ale preventivní program nebyl pouze 
obyčejný výklad. Pouštěli jsme si také 
zajímavé video o Lince bezpečí a potom 
byl prostor na naše dotazy a společnou 
diskusi. Někteří spolužáci se neváhali 

svěřit se svými zkušenostmi, takže jsme 
probrali i konkrétní příklady a jejich 
správné řešení. 

Lektorky byly skvělé a program byl pro 
nás rozhodně zajímavý. Informace, které 
jsme se dozvěděli, se nám budou určitě 
hodit obzvláště nyní, kdy musíme trávit 
na počítači a internetu mnohem více času. 
Řada témat se do tohoto preventivního 
programu nevešla, ale na ně bude jistě čas 
někdy příště.

Alena Hnětynková,
prima A

PROJEKTOVÝ DEN  
VE ŠKOLE – ANGLIČTINA HROU
Koncem roku jsme se zapojili do projek-
tového dne s odborníkem z praxe pod 
názvem „Angličtina hrou“. Vzhledem 
k situaci s epidemií covid-19 se osoba 
z praxe připojila online. Probíhala přímá 
komunikace se žáky na všechna připra-
vená témata.

Lektorka mluvila pouze anglicky a případné překlady 
prováděli zapojení pedagogové. Akce probíhala na několika 
stanovištích v tělocvičně a na školní zahradě. Protože byl 
čas Vánoc, jedna z aktivit byla i na toto téma. Účastnilo se 
celkem 30 žáků naší školy, kteří byli rozděleni dle tříd, aby se 
dle platných nařízení nemíchali. Venku jsme měli 4 a v tělo-
cvičně 3 stanoviště. Hry byly koncipovány tak, aby se mohlo 
zapojit co nejvíce žáků. Slovní zásoba byla zaměřena na barvy, 
čísla, zvířata a nádobí a samozřejmě na Vánoce.

Akce se moc vydařila, vše proběhlo podle plánu a žákům se 
to moc líbilo.

 Andrea Bušová, 
učitelka

ZŠ BÁRTLOVA
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ZŠ STOLÍŇSKÁ

PRÁZDNINOVÉ DOUČOVACÍ  
AKTIVITY – LETNÍ DOUČOVACÍ 
ŠKOLIČKA NA ZŠ STOLIŇSKÁ

Stejně jako v uplynulém roce, tak i v tom letošním 
probíhá na školách distanční výuka. Třebaže se 
všichni (rozumějme školy, učitelé, žáci i rodiče) moc 
snažíme, jistě nebudeme mít stejné výsledky jako 
při prezenční formě výuky. Doba je to pro nás všech-
ny skutečně složitá, zejména však pro naše žáky. 
Právě pro ně jsme předběžně připravili naši LETNÍ 
DOUČOVACÍ ŠKOLIČKU.

Mnoho dětí má vlivem distanční výuky v učivu značné meze-
ry; je však i řada dětí, které potřebují doučování z důvodu, že 
jim jen chybí motivace k učení. Tyto děti se často neučí proto, 
že samy chtějí, ale proto, aby uspokojily své okolí a vyhnuly 
se případnému trestu při neúspěchu. Chybí jim ten důležitý 
vnitřní impuls, který funguje jako hnací motor. Pokud jim 
chybí motivace, učení je brzy přestane bavit a problém je 
na světě.

Hlavním cílem doučování je doplnění znalostí a pomoc dětem 
s určitým výukovým handicapem tak, aby nebylo nereálné 
zvládat učební látku základní školy, a tím i minimalizovat riziko 
školního neúspěchu.

Při doučování mladších dětí se používá metoda prožitkového 
učení hrou a další aktivity, které jsou založené na přímých zážit-
cích dítěte a podporují přirozenou dětskou zvídavost. Zapojuje-

me např. pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují. 
Při tomto způsobu práce využíváme vícesmyslového vnímání dítě-
te. U některých dětí je možno přistoupit i k zapojení pohybových 
a hudebních aktivit či smyslových a psychomotorických her.

Doučující se snaží prostřednictvím svých vědomostí a doved-
ností vysvětlit dětem nepochopené učivo a procvičovat již nauče-
né. Vytvářet tak proces komplexního pojetí kurikula výuky. 

Vyučovat a procvičovat se budou předměty, které byly díky 
distanční výuce málo zažité, možná málo procvičené a hlavně - 
vytržené z kontextu reálného života. Doučování je tedy i o hledání 
odpovědí na otázky: „Na co to je?“ „K čemu mi to bude?“ Do-
učovat se bude zejména ČJ, M a AJ, pro 1. i pro 2. stupeň. Další 
předměty budou dle zájmu přihlášených žáků.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Kdy:  12. 7. až 16. 7. a 19. 7. až 23. 7. 2021, vždy od 9.00 do 13.00 hod.
Kde:  ZŠ Stoliňská 2 440, budova 1. stupně
Kdo:  Zájemci z naší školy i další zájemci z MČ Praha 20

Kde si lze vyzvednout přihlášku: 
web ZŠ Stoliňská (www.zschvaly.cz) – duben 2021

Další podrobnosti naleznete na uvedeném webu. 
S. Motalová, 
ZŠ Stoliňská

NOVÁ VÝZDOBA NA STOLIŇSKÉ  
A PODĚKOVÁNÍ VYCHOVATELKÁM
Ačkoliv by to nikdo dříve nehádal, máme 
opět zavřené školy a výuka probíhá dis-
tanční formou. Učíme týdně okolo 420 
hodin, nově už i pracovní činnosti a vý-
chovy. Výuku mají naši žáčci zpestřenou 
virtuálními prohlídkami jaderných elek-
tráren i školeními od Krajského ředitel-
ství PČR, ale co naplat, osobní kontakt 
ve výuce i dovádění o přestávkách nám 
stejně moc a moc chybí. Všem je nám to 
již neskutečně dlouhé a moc se na naše 
žáčky těšíme. Zatímco učitelé distančně 

vyučují, naše paní vychovatelky školní 
družiny taktéž nezahálejí. A aby návrat 
žáků do školy byl co možná nejhezčí, při-
pravila pro ně paní vedoucí vychovatelka 
Emílie Krajňáková s paní asistentkou 
novou krásnou výzdobu, plnou postav 
z nejoblíbenějších pohádek. Tak Emilko 
a slečno Urbanová, moc děkujeme a bu-
deme se těšit, že vaše obrázky brzy naši 
žáčci uvidí.

Učitelé ze ZŠ Stoliňská

ŠKOLY
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Velikonoce

4. 4.– 23. 5. 2021 
otevřeno každý den  

Horní Počernice – Svépravice, Šanovská ulice

ve svépravické  
kapličce

Změnou dodavatele 
energií může ušetřit 
každý

  Chcete ušetřit i vy?

Vyzkoušejte novou aplikaci parc4u od POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, která je určená 
pro domácnosti a malé firmy.

www.parc4u.cz

Jak na to?

V aplikaci parc4u si můžete 
rychle a jednoduše nalézt 
nového dodavatele elektrické 
energie a zemního plynu.
Vše vyřídíte jednoduše:

online na www.parc4u.cz nebo
na info@parc4u.cz nám jen 
zašlete kopii své poslední 
faktury od stávajícího 
dodavatele (skryjte si své 
osobní údaje, pokud je 
nechcete uvádět) a my 
nezbytné informace vyplníme 
za vás. 

Nabídneme vám jen solidní 
dodavatele, výhodnou cenu 
a postaráme se o smlouvu 
i převod. A vše zdarma.

INZERCE
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CYKLOTRASY V OKOLÍ 
HORNÍCH POČERNIC

Jaro je tu! A s ním přirozená potřeba být více na sluníčku a v pohybu. 
Obdrželi jsme dotazy na možné výlety na kole v okolí naší městské 
části. Petr Uzel připravil pro všechny, kteří rádi vyrazí na kolo,  
pár cyklistických tras, které zvládnou i děti.

CYKLOTRASA 0034: 
HORNÍ POČERNICE – ZELENEČ  
– JENŠTEJN – CTĚNICE
Cyklotrasa 0034 vede po severovýchod-
ním okraji Prahy, z Horních Počernic přes 
Zeleneč, Svémyslice, Jenštejn a Přezletice 
k zámku Ctěnice. Délka trasy je 12 km, 
vede po silnicích s malým provozem, 
krátké úseky po cyklostezce a místních 
komunikacích.

CYKLOTRASA A258: 
DOLNÍ POČERNICE  
– HORNÍ POČERNICE
Cyklotrasa A258 spojuje Dolní a Horní 
Počernice přes Xaverovský háj. Délka je 
5,6 km, trasa vede po méně frekventovaných 
silnicích i zpevněných a lesních cestách.

CYKLOTRASA A441: 
CHVALY – SVÉPRAVICE
Trasa A441 vede okolo Horních Počernic 
podél Xaverovských (tzv. biologických) 

rybníků na Svépravickém potoce. Začíná 
v Hartenberské ulici u podjezdu Pražské-
ho okruhu u Centra Černý Most, vede 
po komunikaci k nové čističce a dále 
po cyklostezce kolem rybníků. Trasa kon-
čí u Dobrošovské ulice u podchodu pod 
dálnicí D11 – odtud lze pokračovat buď 
vlevo do Horních Počernic, nebo vpravo 
do Xaverovského háje.

Trasa vede po komunikaci se záka-
zem motorových vozidel a po cyklos-
tezce, v celé délce je asfaltový povrch. 
Směrem od Hartenberské k rybníkům 
trasa mírně klesá. Podél cesty jsou dva 
dřevěné přístřešky s lavičkami a stojany 
na kola.

Trasa vznikla v letech 2007-2008. Až 
do roku 2018 nesla číslo A257, poté 
byla přečíslována na A441. V budoucnu 
má být trasa prodloužena přes Xaverov-
ský háj až k ulici Mladých Běchovic, 
kde se napojí na novou cyklostezku 
A440 Běchovice – Horní Počernice.

Ve zdravém těle, zdravý duch, tak nevá-
hejte a vyzkoušejte.

Další typy naleznete na webových strán-
kách MČ Praha 20: 
www.pocernice.cz/turista/cyklo
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TIPSPORT LIGA 2021
Od začátku ledna proběhl na Xaverově 
další ročník zimního turnaje Tipsport 
ligy. Dvě skupiny se odehrály na Xavero-
vě, třetí skupina na Slovensku. Na Xa-
verově se turnaje zúčastnily profesionální 
týmy, jmenovitě Hradec Králové, Dukla 
Praha, Chrudim, Varnsdorf, Ústí nad 
Labem, Táborsko, Sparta, Slavia. Turnaj 
proběhl za dodržení hygienických opat-
ření a bohužel bez diváků. Letošní ročník 
si s turnajem zahrálo i počasí a často 
nejtěžším úkolem bylo odklízení sněhové 
nadílky, což se podařilo i díky spolupráci 
s MČ Praha 20. Řada zápasů byla i v pří-
mém přenosu TV Nova Sport. Celkovým 
vítězem turnaje se stal Spartak Trnava.

COVID ORIENTAČNÍ BĚH
V rámci distančního tréninku byl na le-
den přichystán orientační běh v Xaverov-
ském háji. Stačilo si udělat čas, vytisknout 
mapu, stáhnout aplikaci v mobilním te-
lefonu a už jen vyběhnout a najít všechny 
kontroly v lese v časovém limitu.
www.scxaverov.cz/xaverov-covid-orien-
tacni-beh/

LESNÍ KVÍZ
Další možností byl Lesní kvíz - připra-
vený ročníkem 2010, opět v Xaverovském 
háji. Tentokrát spojený se znalostí pravidel 
fotbalu a klubu SC Xaverov. Procházkou 
či během, každý si mohl vybrat. 
www.scxaverov.cz/lesni-fotbalovy-kviz-
-leden-2021/

ÚNOROVÉ ONLINE TRÉNINKY 
V únoru v rámci distančního tréninku 
byly a jsou i dále připraveny pro kluky 
online tréninky. Program byl pestrý, 
zaměřený pro všechny věkové kategorie 
a zároveň i pro rodiče, aby se i oni v této 
současné situaci mohli odreagovat a udě-
lat něco pro svoje zdraví. 
www.scxaverov.cz/xaverovsky-online-
-tyden/ 

KOPEME ZA BOBRA
Naši malí počerničtí fotbalisté se rozhodli pomáhat. V rámci distančního tréninku, kdy 
se nemohou sportovci osobně setkávat, jsme vymysleli projekt, jak se naše děti zapojí 
na pomoc počernickým restauracím a zdravotníkům. Držíme všem palce.
www.scxaverov.cz/kopeme-za-zdravotniky-a-za-bobra/

VÝSTAVA NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Výstava u příležitosti 100 let fotbalu v Horních Počernicích byla bohužel kvůli epi-
demiologickým opatřením pozastavena, můžete tedy alespoň zhlédnout její virtuální 
podobu. Doufejme, že vám trochu zpříjemní současné nelehké období.
www.youtube.com/watch?v=sSHJpEPsvcE&ab_channel=nattcali

Snažíme se udržovat klub a hlavně mládež 
v pohybové aktivitě v rámci vládních 
nařízení. Situace není jednoduchá a už se 
těšíme, až budeme moci vyběhnout na hři-
ště na Xaverově. 

Jako klub se i nadále rozrůstáme, což 
nás velmi těší, na druhou stranu v areálu 
nejsme sami a tak podmínky pro trénink 
jsou někdy stísněné a musíme hledat i jiné 
tréninkové plochy, abychom mohli s dětmi 
trénovat. Doufejme, že mládež nám bude 
dělat i nadále radost a budeme pro ně mít 
adekvátní podmínky i do budoucna. 

Vše najdete na našich webových stránkách 
a dalších sociálních sítích.

Přejeme všem pevné zdraví a brzy se snad 
už uvidíme na Xaverově na hřišti.

David Lukeš, 
šéftrenér

XAVEROV V DOBĚ PANDEMIE 
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

TV A INTERNET

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.
95 Kč 

/měs.
300

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER

800 555 025 www.starnet.cz/akce
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2021 

ODPADKY PATŘÍ DO KOŠE  
NE DO PŘÍRODY!

1. 4. 2021 
startuje dobrovolný úklid Počernic

Více info na www.facebook.com/UMCHorniPocernice/ a www.pocernice.cz. 

Akce trvá do 30. 4. 2021

•   Zapojit se může každý kdo má chuť do práce a nechce  
při procházkách naší městskou částí narážet na odpadky.

•   Stejně jako v minulém roce jsme vytipovali lokality,  
kde budou k dispozici pytle včetně rukavic.

•   Naplňte pytel, zašlete nám fotografie z úkli-
du na email komunikace@pocernice.cz nebo 
vložte fotku do komentářů pod příspěvkem 
na FB.

•   Drobná odměna a velká radost z odvedené 
práce čeká na každého, kdo se zapojí.

Hledáme  skladníka / řidiče

Menší rodinná firma s 29 letou
tradicí, zabývající se dovozem

trvanlivých potravin,
přijme pracovníka expedice

do trvalého pracovního poměru. 
Klidné pracoviště v Horních

PPočernicích s příznivou
pracovní dobou.

Řidičské oprávnění
skupiny B výhodou.

Volejte: 281 924 043 nebo 603 201 151
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400

Servis, revize plynových spotřebičů –
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818

Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588

! Odvoz starého nábytku na skládku !
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vyklízení 
bytů, sklepů atd.
Stěhování. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056

Koupím byt či dům v Horních Počernicích. 
604 617 788

Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení.
M. Trnka, tel: 775 961 432 

Oprava žaluzií – výměna vodicích 
lanek – nové žaluzie – vertikální žaluzie 
na lodžie – seřízení plastových oken 
a dveří.
Sítě proti hmyzu.
tel: 733 720 950, pavel.janci@email.cz

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

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize.
775 132 921

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

Prodám byt 2+kk v Horních Počernicích, 
OV, po celkové rekonstrukci.
Telefon: 723 588 451

Koupím originální filmové a hudební nosiče
(VHS, CD, DVD, MC- kazety, LP desky).
Mail: vhscddvd@seznam.cz
Tel: 704 142 317

Přijmeme asistentku obchodu a výroby
na částečný i trvalý pracovní poměr,
Horní Počernice, pracovní doba 
podle potřeby. Nákup a prodej zboží 
po internetu a osobní prezentace
našich výrobků na výstavách.
CV zašlete na greenlion@c-mail.cz

Přijmeme asistentku servisu vozidel 
IVECO na hlavní pracovní poměr. 
Zpracování zakázek, fakturace, 
komunikace se zákazníky. Nástup dle 
dohody. Životopis zašlete na: 
zalohova@strojservis.cz, tel.: 281 921 979

Doučování a výuka AJ a ČJ. 
Možné také u vás doma nebo online. 
Tel : 725 057 104

Pronajmu zahradu s neobyvatelným do-
mem – centrum HP. Výměra 750 m2.
Tel: 603 450 126

JT vlasy - KADEŘNICTVÍ - 
dámské, pánské, dětské,
prosím, volejte na tel: 777 052 216,  
pokud budete mít dotaz na veškeré  
stříhání a barvení.

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

MČ Praha 20, ročník 69, duben 2021 
(vychází měsíčně, kromě letních 
prázdnin). Periodický tisk územní-
ho samo správného celku. Náklad 
6 400 ks.
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