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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

každé pondělí až do otevření galerií 
Online soutěž pro děti s Leonardem da Vinci

od 4. 5. 
Klub tradičního patchworku BPK  
– Jarní nálada
denně  od 9.00 do 18.00 hod. 

do 20. 5.
Facebooková soutěž o top čarodějnické foto

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

do 30. 5.
Leonardo – cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda da Vinci 
denně  od 9.00 do 18.00 hod. 

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

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

4. 5. 
Natalie Urbanová online koncert

 18.00 hod.

5. 5. 
Čtení na pokračování – Tulák 
po hvězdách  18.00 hod.

6. 5. 
Pohádkové čtení - Pohádky bratří 
Grimmů  12.30 hod.

12. 5. 
Čtení na pokračování – Tulák 
po hvězdách  18.00 hod.

13. 5. 
Pohádkové čtení - Pohádky bratří 
Grimmů  12.30 hod.

18. 5. 
Emoční wellness online koncert

 19.30 hod.

19. 5. 
Čtení na pokračování – Tulák 
po hvězdách  18.00 hod.

20. 5. 
Pohádkové čtení - Pohádky bratří 
Grimmů  12.30 hod.

26. 5. 
Čtení na pokračování – Tulák 
po hvězdách  18.00 hod.

27. 5. 
Pohádkové čtení - Pohádky bratří 
Grimmů  12.30 hod.

MUMRAJ

14. 5.
Dobročinný bazar 

 9.00–18.00 hod.

15. 5. – 1. 6.
Výlet do ptačí říše s Jaruškou

17. 5. 
Porod a vše kolem
(online/osobně – dle situace)  

 18.00–21.00 hod. 

24. 5., 31. 5. a 7. 6 
Jak získat práci snů (cyklus 3 seminářů)
(online/osobně – dle situace)  

 18.00–21.00 hod.

25. 5. 
Kočička z keramiky – keramika pro děti
(lze i z domova) 

 18.00–19.30 hod.

STODOLA

15. 5.
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod.

25. 5.
Příběhy našich sousedů

 od 15.00 hod

OSTATNÍ

19. 5.
Katčin charitativní blešák – Divizna, 
Náchodská 382/171

 od 8.00 do 17.00 hod.

23. 5.
Svatodušní slavnost - podzámecký 
amfiteátr (Křovinovo náměstí)

 18.00 hod.

29. 5.
Rybářské závody – Koupaliště

 od 7.00 hod.

VÝDEJ DEZINFEKCE 
NA RUCE ZDARMA

Výdej dezinfekce na ruce bude probíhat v měsíci květnu 2021  
v úterý 4. 5. a 18. 5. 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!
Petr Měšťan, 

starosta



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 

květen je v mnoha rodinách měsíc, 
ke kterému směřuje celoroční úsilí dětí 
a studentů: na začátek měsíce byly pře-
loženy přijímací zkoušky na střední ško-
ly i na víceletá gymnázia, v jeho závěru 
pak čeká středoškoláky zkouška dospě-
losti. Nejen žáci a studenti, ale i jejich 
rodiče, prarodiče a další blízcí tak mají 
nervy napnuté k prasknutí. Vyjde to? 

Ať už to dopadne jakkoli, přimlouvám 
se za to, ocenit úsilí, které letos museli 
přípravě na přijímací zkoušky věnovat ne-
jen samotné děti a učitelé, ale ve zvýšené 
míře i rodiče. Místo prezenčních příprav-
ných kurzů byly jen ty na dálku, a to je 
přece jen něco jiného. I když byly připra-

veny se sebevětší profesionalitou a sna-
hou děti zaujmout, po mnoha hodinách 
distanční výuky už to mohlo být – zvlášť 
na mladší děti – zkrátka moc. U přípravy 
tak mnozí rodiče strávili stovky hodin, 
aniž by měli pedagogické vzdělání a navíc 
poté, co museli zvládnout vlastní práci, 
pomoc s běžnými školními povinnostmi 
a samozřejmě i péči o domácnost.

Myslím, že jejich role v tomto nety-
pickém školním roce není doceněná, 
a právě proto bych jim při této příle-
žitosti rád veřejně poděkoval. Díky ale 
samozřejmě patří i obětavým učitelům 
na všech typech škol – a pochopitelně 
i samotným žákům a studentům. I když 

to pro všechny zúčastněné bylo extrém-
ně náročné, právě tento covidový školní 
rok jasně ukázal, že s nezbytnou dávkou 
tolerance a vzájemného pochopení jde 
zvládnout téměř všechno.

Všem maturantům a žákům pá-
tých, sedmých i devátých tříd, kteří 
se chystají na přijímačky, držím palce. 
Gratulovat jim ale vlastně můžu už 
teď – k tomu, že to ani přes náročné 
podmínky nevzdali. Už to samo o sobě 
je totiž vítězství. A nám všem přeji snad 
už klidnější a radostnější jarní dny! 

Petr Měšťan, 
starosta

AKTUALITY
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DEZINFEKCE  
DĚTSKÝCH  
HŘIŠŤ
Před Velikonocemi proběhla dezinfekce 
dětských hřišť i venkovních posiloven. 
Vše zajistil náš spolek dobrovolných 
hasičů společně s radním Jaroslavem 
Kočím ml. a zastupitelem Milošem Vac-
kem. Našim hasičům patří velké díky 
– a vás, sousedy, tímto nadále prosíme 
o dodržování protiepidemických opat-
ření, dětská hřiště a sportoviště nevyjí-
maje. S jejich dezinfikováním budeme 
samozřejmě pokračovat. 

Petr Měšťan, starosta  
a Jaroslav Kočí ml., radní

Spolek dobrovolných hasičů Praha-Chva-
ly nás požádal o poskytnutí vybavení, 
které potřebuje ke své činnosti. Oslo-
vili jsme proto společnost Hornbach, 
která má nedaleko prodejnu, zda by ho 
našim dobrovolným hasičům věnovala 
coby sponzorský dar. Hornbach nabídl 
konkrétní nástroje a další příslušenství 
v hodnotě 21 472 Kč a naším prostřednic-
tvím ho hasičům předal.

Spolek dobrovolných hasičů Praha-Chvaly 
tak od Hornbachu dostal mimo jiné mo-
torovou pilu, ochrannou helmu a brýle, 
ale také rýče, lopaty nebo štípací sekeru 

a v neposlední řadě i vybavení pro úklid, například po kácení stromů. Získané náčiní 
spolek využije jak při činnosti prospěšné pro naši městskou část, tak při aktivitách 
pro mládež, případně k ekologickým účelům. Společnosti Hornbach za tento spon-
zorský dar vřele děkujeme!

Petr Měšťan, starosta

SPONZORSKÝ DAR  
HORNBACHU PRO HASIČE

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA 20 SE KONÁ V PONDĚLÍ 10. KVĚTNA  
OD 17.00 HOD. VE STODOLE NA CHVALSKÉ TVRZI.
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FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  zařadila do rozpočtu MČ nevyčerpané účelové finanční pro-

středky, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 
2020 a dříve ve výši 22 559,5 tis. Kč;

2)  přijala do rozpočtu MČ účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy v rámci Programů primární prevence ve školách 
a školských zařízeních pro rok 2021 ve výši 171,9 tis. Kč;

3)  zařadila do rozpočtu účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality 
v roce 2021 ve výši 101,0 tis. Kč;

4)  přesunula v rámci rozpočtu MČ 400,0 tis. Kč z důvodu šetření 
a odchytu koček v bytovém domě v ulici Božanovská;

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)  upravila rozpočet v souvislosti s vrácením finančních prostředků 
z akce EU – Šablony ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 10,5 tis. Kč.

KLIMATIZACE V KNIHOVNĚ

Rada městské části schválila žádost ředitelky Místní veřejné 
knihovny, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754, o souhlas 
s posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s násled-
ným čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem 
pořízení klimatizace v budově. Jedná se o částku 96 594,30 Kč, 
která je určena na III. etapu budování klimatizace v knihovně.

INVESTICE

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

Rada městské části schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „MŠ Spojenců 2170/44 - Rozvody ZTI II. etapa 
II. část - třídní pavilon“ společnosti TZB Kladno, s. r. o., Tře-
bízského 466, 273 09 Kladno, IČ: 28428161, s nabídkovou cenou 
1 898 223 Kč bez DPH (2 296 850 Kč včetně DPH), dle doporučení 
výběrové komise.

REVITALIZACE ULICE JEŘICKÁ

Rada městské části schválila změnu rozsahu projektové dokumen-
tace „Revitalizace ul. Jeřická, Horní Počernice", zpracované spo-

INFORMACE  
Z RADNICE

lečností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., dle důvodové 
zprávy. Dále uložila OHSaI objednat změnu rozsahu projektové 
dokumentace.

MAJETEK

PRONÁJEM POZEMKU ŘSD

Rada městské části schválila pronájem části pozemku KN parc. 
č. 4468/4 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, na dobu určitou, od 1. 4. 2021 
do 31. 12. 2022, za cenu 134 Kč/m2/rok, za účelem zajištění přístu-
pu ke staveništi stavby „D0, stavba 510 Satalice – Běchovice, most 
přes ul. Chlumeckou“.

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU URČENÉHO 
PRO VYUŽITÍ ORDINACE LÉKAŘE

Rada schválila pronájem nebytového prostoru o výměře 14,8 m2 
s příslušenstvím v 1. NP objektu Náchodská, č. p. 867 v Pra-
ze 9, Horních Počernicích, (ordinace č. I.), na dobu určitou 
od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2024, společnosti lecbabolesti.cz, s. r. o., 
za nájemné ve výši 6 852 Kč / předmět pronájmu / měsíc, za úče-
lem využití jako ordinace lékaře, se specializací algeziologie, léčba 
chronické bolesti.

DAR OD HORNBACH BAUMARKT CS, SPOL. S R. O.

Rada souhlasila s přijetím daru od společnosti Hornbach Bau-
markt CS, spol. s r. o., IČ: 47117559, Chlumecká 2398, 193 00 Pra-
ha 9 spočívajícím v poskytnutí movitých věcí (vybavení) v hodnotě 
21 472 Kč. Za poskytnutí daru moc děkujeme.

ŠKOLSTVÍ

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ LETNÍCH 
PRÁZDNIN V ROCE 2021

Rada schválila omezení provozu mateřských škol v červenci 2021 
tak, že provoz zajistí v období
•  1. 7. 2021 - 16. 7. 2021 - Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 - 

Horní Počernice, Křovinovo nám. 115;
•  19. 7. 2021 - 30. 7. 2021 – Mateřská škola, Praha 9 - Horní Po-

černice, Chodovická 1900.
Rada dále schválila přerušení provozu v srpnu 2021 ve všech 
mateřských školách zřizovaných městskou částí z důvodu napláno-
vaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

ODMĚNY PRO ŘEDITELE POČERNICKÝCH ŠKOL

Rada schválila odměny pro ředitele základních a mateřských škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, za zvýšené pracovní úsilí 
v době vyhlášeného nouzového stavu na území ČR.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO 
LABE 2022 – 2027

Rada vzala na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení 
ke koncepci „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 
2027", a také samotnou koncepci. Rada rovněž uložila OŽPD zaslat 
usnesení na Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP.

DOPRAVA

POPTÁVKA NA OPRAVY KOMUNIKACÍ  
TRYSKOVOU METODOU V ROCE 2021

Rada vzala na vědomí ukončené poptávkové řízení na opravy 
komunikací tryskovou metodou pro rok 2021 a schválila uzavření 
smlouvy o dílo na opravy komunikací tryskovou metodou na rok 
2021 se společností Roadstav, s. r. o., IČ 24286681.

ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULIC

Rada schválila posunutí termínů úkolů RMČ na provedení 
nacenění PD Zjednosměrnění okolí ulic U jeslí, Chodovická 
a Pavlišovská.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR  
„D0, STAVBA 520 BŘEZINĚVES – SATALICE“

Rada vzala na vědomí závěr zjišťovacího řízení. Z předložených 
podkladů jednoznačně vyplývá, že záměr „D0, stavba 520 Březině-
ves – Satalice" bude posuzován v celém procesu EIA.

EIA - KLÁNOVICKÁ SPOJKA

Rada vzala na vědomí dokumentaci k záměru „Klánovická spojka". 
Dále konstatovala, že „Klánovická spojka" je součástí širšího 
dopravního řešení, které zahrnuje též MÚK Beranka a Hornopo-
černickou spojku, a že realizace MÚK Beranka, Hornopočernické 
spojky a Klánovické spojky má zejména v Horních Počernicích 
ulehčit dopravně silně zatížené Náchodské ulici.

ÚZEMNÍ PLÁN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  
HORNÍ POČERNICE – VÝCHOD

Rada městské části vzala na vědomí informaci o tom, že Městská 
část Praha 20 dne 4. 3. 2021 od Magistrátu hl. m. Prahy obdr-
žela návrh zadání Územní studie Horní Počernice – východ se 
žádostí o sdělení připomínek a doplňujících informací k tomuto 
dokumentu nejpozději do 5. 4. 2021. Dále schválila připomín-
ky k návrhu zadání Územní studie Horní Počernice - východ, 
a uložila OVÚR jejich zaslání na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního rozvoje. Rada dále žádá, vzhledem k tomu, že v doku-

mentaci k záměru téměř nebyly vyhod-
noceny kumulativní vlivy záměru 

se záměry ostatními (v rozporu 
s požadavky vznesenými 

ve zjišťovacím řízení nejen 
MČ Praha 20), a proto 
není jasné, jak bude 
území v budoucnosti 
zatíženo nejen realizací 
záměru samotného, 
ale též záměry s ním 
přímo souvisejícími, 
aby byl záměr v před-

ložené podobě zpracovatelem stažen a přepracován. Požadavky 
MČ Praha 20 na přepracování jsou uvedeny v přílohách, které 
jsou nedílnou součástí usnesení rady. Rada uložila OŽPD zaslat 
usnesení rady orgánu EIA.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

DAR SPOLKU JUNÁK – ČESKÝ SKAUT,  
STŘEDISKO OHEŇ HORNÍ POČERNICE

Rada městské části schválila poskytnutí jednorázového finančního 
daru 50 000 Kč jako projev ocenění za pomoc při zvládání pande-
mie Covid–19 na území Městské části Praha 20 zapsanému spolku 
Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., se 
sídlem Na Chvalské tvrzi 860/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, 
IČ: 63834910.

DAR PRO ZDRAVOTNÍHO KLAUNA

Rada městské části poskytla finanční dar ve výši 5 000 Kč na čin-
nost neziskové organizace Zdravotní klaun, o. p. s.

OCHRANNÉ POMŮCKY A DEZINFEKCE  
PRO OHROŽENÉ OSOBY

Rada rozhodla o pořízení a distribuci ochranných pomůcek 
a dezinfekčních prostředků proti šíření nemoci Covid-19 pro 
ohrožené osoby zdržující se na území MČ Praha 20 dle přilože-
ných pravidel.

Rada městské části Praha 20

AKTUALITY

TESTOVÁNÍ  
NA COVID-19  
V KNIHOVNĚ  
NA NÁCHODSKÉ
Potřebujete test, protože vás kontaktovala hygienická sta-
nice, nebo kvůli práci či služební cestě? Městská část Praha 
20 pro vás ve spolupráci s EUC laboratořemi nově zřídila 
testovací centrum na Covid-19, a to v budově Místní veřejné 
knihovny na adrese Náchodská 754. Testuje se ve všední 
dny od 8.00 do 13.00 hodin, a to metodou PCR i antigen-
ními testy.

Jak se objednat? Stačí, když na stránkách euclaboratore.
cz kliknete na odkaz Odběrová místa, vyberete si naše nové 
centrum v Náchodské ulici a hned si můžete vytvořit rezer-
vaci.  Testujeme všechny, ať už máte doporučení od lékaře 
či hygienické stanice, anebo jste samoplátci. Přednostní 
odběr mají děti do 6 let a těhotné.

Samoplátci, kteří potřebují PCR test, si mohou vybrat, 
zda zaplatí předem, nebo až na místě. Za příplatek je možné 
i expresní vyhodnocení – výsledek tak budete znát nikoli 
do standardních 48 hodin, ale do šesti hodin od provedení 
testu.

Věříme, že vám odběrové místo zřízené přímo u nás 
v Horních Počernicích ušetří čas i nervy, jež testování ob-
vykle doprovázejí. Hlavně ale přejeme pevné zdraví! 

Petr Měšťan, starosta 
a Eva Alexová, místostarostka



AKTUALITY

FINANCE, MAJETEK

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás stručně informovat o no-
vinkách souvisejících s gescemi, které 
v rámci rady městské části vykonávám. 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  
S HL. M. PRAHOU ZA ROK 2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo po-
nechání dotací, které městská část nevy-
užila v minulých letech. Byli jsme úspěšní 
- prostředky nám byly ponechány v plné 
výši 22 559,5 tis. Kč. Finance jsou určeny 
především na vybavení parku Houslový 
klíč, zateplení části budovy úřadu městské 
části, realizaci půdní vestavby ZŠ a MŠ 
Spojenců, přípravu nových komunikací 
na bezmotorovou dopravu, rekonstrukci 
chodníků v komunikaci Chodovická. 
Jejich součástí je i magistrátní dotace 
na krytí potřeb souvisejících s pandemií 
Covid-19.

PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2022
Rada městské části schválila (po před-
chozím doporučení finančního výboru) 
harmonogram prací pro sestavení návrhu 
rozpočtu městské části na rok 2022. 
Harmonogram vytváří větší prostor pro 
zapojení jednotlivých členů finančního 

výboru do tohoto procesu. Více také dbá 
na to, aby jednotlivé odbory měly poža-
davky na rozpočet prokomunikovány se 
svými gesčními radními.

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  
ROZPOČTU 2021
Jak jsem avizoval při schvalování rozpočtu 
na rok 2021, během roku budeme sledovat 
plnění příjmů a vynakládání výdajů z roz-
počtu městské části. V této souvislosti 
uskutečním se všemi vedoucími odborů 
úřadu a všemi řediteli příspěvkových 
organizací městské části jednání, a to 
nejpozději v průběhu května 2021.

FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ AUDIT  
KULTURNÍCH INSTITUCÍ
Finanční výbor zastupitelstva souhlasil 
s věcným záměrem zadání finančního 
a personálního auditu našich kulturních 
příspěvkových organizací. V dané věci 
uskutečníme setkání zastupitelů, a to 
na jednání Návrhového výboru ZMČ Pra-
ha 20. Jednání se uskuteční v květnu nebo 
červnu 2021. Aktuálně kompletujeme 
příslušné podklady, s nimiž před vlastním 
jednáním seznámíme zastupitele, ředitele 
kulturních institucí i veřejnost. V mediál-
ním prostoru se již nyní objevují „spe-
kulativní informace“ o tom, jaké budou 
závěry auditu a co z něj bude vyplývat. 

Rád bych zde ubezpečil, že jsme na začát-
ku procesu, o jehož závěrech, až budou 
k dispozici, bude rozhodovat zastupitel-
stvo na veřejném zasedání. Se závěry bude 
samozřejmě seznámena i široká veřejnost.

ODPUŠTĚNÍ NÁJMŮ ZA PRONÁJEM 
PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ
Rada městské části rozhodla o odpuštění 
nájmů za měsíc březen 2021 (nájemné 
za leden a únor 2021 bylo odpuštěno již 
v minulosti). V případě jednoho nájemce 
bude o odpuštění rozhodovat zastupitel-
stvo městské části.

KAPLIČKA NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ
O finanční prostřed-
ky na opravu této 
sakrální stavby jsme 
požádali dopisem 
pražský magistrát. 
Rýsuje se i možnost 
požádat o finance 
v rámci dotačního 
titulu Ministerstva 
kultury ČR.

Přeji vám všem pevné zdraví  
a klidné jarní dny.

S úctou a ze srdce
Vilém Čáp, I. místostarosta

KVETOUCÍ JARO PŘICHÁZÍ
Každý rok přinese jaro spoustu rozkvetlé krásy. První květy 
rozzáří přírodu a lákají své opylovače. První sluneční paprs-
ky probouzejí přírodu kolem nás. Díky podzimní přípravě se 
jaro ukázalo v celé své kráse i v našich parcích.

Jako první nám své květy předvedly ladoňky, bílé sněženky a žluté sasanky. Záplava 
těchto květů pak volně přešla do modře zbarvených modřenců a žlutě kvetoucích nar-
cisů. V trávnících lze najít i fialky, začínají sedmikrásky a jsou vidět i první vlaštovky 
kvetoucích pampelišek. Společným jmenovatelem většiny těchto jarních rostlin je tzv. 
jarní aspekt. Tedy období, kdy se světlomilné rostliny snaží pro své kvetení využít co 
nejvíce slunečního světla, než budou v podrostu zastíněny listím stromů a keřů. Zápla-
va této barevné krásy je velmi příjemná pro naše okolí. Takové záhony plné jara vznikly 
nově v Ratibořickém parku nebo v parku U Divadla. Je to výsledek práce pracovníků 
OMH, kteří se starají o naši zeleň. Záhony vznikly již na podzim a teď nám ukazu-
jí svou krásu.  Těší mě, že i v takto vypjaté době dokážete ocenit práci zaměstnanců 
našeho místního hospodářství. Důkazem toho je i jmenovka s poděkováním, která se 
objevila v záhonu v parku U Divadla. Byli jsme všichni mile překvapeni. 

Eva Alexová, místostarostka

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2021 



6 | 7

Most nad Chlumeckou – stavba na dvě sezony. Dálnice ze dvou 
stran, Pražský okruh ze třetí, hradba logistických hal a skladů. 
To jsou Horní Počernice. Doprava tranzitní, příměstská i běžná 
městská tu s námi jsou. Už nikdy nezmizí. Po dálnicích D10 a D11 
kolem nás denně každý den projede více než 40 tisíc aut po kaž-
dé. Pro rozvoj Počernic a pro životní prostředí, pro náš život tady 
na východě Prahy je cokoliv ohledně dopravních staveb klíčové. 
Rozhodl jsem se proto ptát Ředitelství silnic a dálnic na každou 
z těch staveb zvlášť. Na mé otázky odpovídá ředitel Závodu Pra-
ha ŘSD ČR Ing. Tomáš Gross.

Bylo třeba mosty na Chlumecké bourat? 
Nestačila by rekonstrukce?

V plánu je plná demolice včetně spodní 
stavby a výstavba nové dvojice paralelních 
mostů. Po přestavbě nosné konstrukce 
mostu budou obě mostovky nově převádět 
tři průjezdné dopravní pruhy v každém 
směru. Po mostě mezi dálnicemi D10 
a D11 projede v průměru podle posled-
ních dopravních průzkumů téměř 75 tisíc 
vozidel v obou směrech za 24 hodin. Při 
těchto intenzitách je most po téměř 37 
letech provozu na hraně své životnosti.

Není to ale tak, že by ŘSD vidělo jen 
a jen stav mostů a okolí neřešilo, že ne?

Není, vnímáme okolí, samozřejmě. 
Součástí této investice je i oprava Chlu-

mecké ulice a jejího pokračování ulicí 
Náchodskou v délce skoro 200 m. Opra-
víme i chodník podél ulice Chlumecké. 
Rekonstrukce vyjde na více než 168 mil. 
Kč. Jenom poprosíme o trpělivost, bude-
me pracovat dvě stavební sezony.

Proč dvě? Jde o klíčový dopravní uzel 
na východním okraji města. Nám v Po-
černicích to bude po celou dobu kompli-
kovat život. Nedá se stavba zkrátit?

Dala by se zkrátit na rok, ale to by bylo 
třeba Pražský okruh v těchto místech 
úplně uzavřít. A jedinou alternativou pro 
tranzitní dopravu – nerad to říkám – by 
byly právě Počernice. Uděláme to po po-
lovinách a dopravu ponecháme na okru-
hu. Oprava nadjezdu zároveň ale naplní 

požadavek na instalaci 248 m dlouhé 
protihlukové stěny výšky 5 metrů. Jedná 
se o stěnu na severovýchodní rampě MÚK 
Chlumecká. V průběhu této stavby vysta-
víme i protihlukovku v Chlumecké, a to 
v délce 90 m a s výškou 4 m na ochranu 
zástavby u východní rampy mimoúrovňové 
křižovatky. Je to něco za něco – za trochu 
trpělivosti podstatně lepší odhlučnění do-
pravního uzlu. Ale není to všechno – další 
protihluková opatření budou zbudována 
v souvislosti se zkapacitněním celého 
úseku 510 Satalice – Běchovice, s nímž 
ŘSD počítá v letech 2023 až 2025. V rámci 
této akce bude postaveno celkem 3 630 m 
protihlukových stěn o výšce šest metrů.

Petr Měšťan, starosta

DOPRAVNÍ STAVBY 
KOLEM POČERNIC
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Rád bych vyslovil upřímné poděkování našim skautům, 
sportovcům, těm, co pečou dobroty pro místní 
zdravotníky i zdravotníky v nemocnicích, těm, kteří nám 
pomáhají s úklidem našich Horních Počernic, ale i těm 
co vypěstovali kousek jara a rozdali ho v květináčích. 
Zkrátka všem dobrovolníkům, díky nim se i tato nelehká 
pandemická doba dá zvládnout se srdíčkem a úsměvem. 
Moc si toho vážím.

S úctou
Petr Měšťan, starosta

SOUSEDSKÁ  
PODPORA

Jsi připraven na výlet?
Baví tě zkoumat a poznávat?

Nebojíš se v lese?
Ujedeš na kole či ujdeš 4 km  

a ještě zpět?
Víš, o čem si ptáci  

štěbetají?

Jaruška už tuší, že jsi pěkný ptáček.  
Tak nechytej doma lelky a vyleť  

z hnízda ven! Vydej se na expedici  
za ptáky našich lesů, vod a luk.  

Vezmi na pomoc rodinu či kamarády.  
Objevíš mnoho zajímavého a ptáčky  
po cestě nejen uvidíš, ale i uslyšíš.  

Tak nepropásni ten správný čas,  
ať nemáš po ptákách.

Termín expedice: 15. 5. – 1. 6.
Cena: 70 Kč za tým

Trvání expedice: 3–4 hodiny
www.domumraje.cz/akce

Ve spolupráci

VÝLET DO 
PTAČÍ ŘÍŠE

s Jaruškou

Naši skauti pomáhají 
po celou dobu pandemie 

s roznosem dezinfekce a respi-
rátorů pro seniory.

Malí počerničtí fotbalisté 
za splnění tréninkového 

limitu darují oběd pro zdra-
votníky, který zaplatí počer-
nická firma.

Mumraj a studenti kvar-
ty A našeho gymnázia na-

pekli cukroví a doručili je našim 
zdravotníkům do LRS Chvaly, 
Domova seniorů Bethesda 
a střediska Lhotská.

Desítky lidí si vyzvedlo 
v Mumraji materiál a vy-

tvořilo během 156 hodin 204 
velikonočních květináčků. Ty 
spolu s dekoracemi ke zdobení 
a zeminou zaplatila radnice, 
osení daroval farmář ze sousední 
obce. Obdarovaní senioři byli 
moc vděční a dojatí. Všem děku-
jeme za krásnou atmosféru.

„Každý rok se snažím 
někde pomoct zlepšit 
místo, které to potřebuje. 

Kvůli uzavřeným okresům, 
a i díky tomu, že se někdo 
pozastavoval nad tímto mís-
tem na FB, jsem si řekla, že 
by bylo fajn uklidit právě úsek 
v Bystré. Je to taková ‚Země 
nikoho‘ a místo zkamenělin 
jsou tam hlavně plechovky 
od piva a PET lahve. Vypadalo 
to, jako by tam někdo vysypal 
několik popelnic. Odpadu bylo 
nakonec deset pytlů,“ prozra-
dila nám jedna z dobrovolnic 
úklidu Barbora Stýblová.

Počernice pečou pro 
zdravotníky již přes 

půl roku. „Děkujeme všem 
z Horních Počernic, kteří 
pro nás na urgentní oddělení 
napekli. Velmi si vážíme vaší 
podpory, která nám v této 
nelehké době opravdu udělala 
radost,“ řekl nám jeden ze 
zdravotníků Jan Buzek.
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Jubilejní 1 000. klientku na očkování přivítali po Velikonocích 
v Léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly. Stala se jí 
paní Větrovcová, která sice není z Horních Počernic, ale k LRS 
Chvaly má úzký vztah. Jako ležící pacientku jí zde doslova 
postavili na nohy a rozchodili. Když se rozhodovala, kde se 
zaregistruje na očkování, volba byla jasná.

OČKOVÁNÍ V PLNÉM PROUDU

O OČKOVÁNÍ JSME SI POVÍDALI 
S VRCHNÍ SESTROU Z LRS CHVALY 
DAGMAR FIALOVOU

Kdy jste začali s očkováním?
První vakcíny jsme dostali 5. března 

a s očkováním jsme začali 8. března. 

Nachystaní očkovat jste byli již dříve, 
nicméně se dlouho čekalo na dodávku 
vakcín.

Původně jsme zde měli přichystán velký 
party stan a dva malé stany k tomu, což měly 
být tři propojené, nicméně částečně odděle-
né prostory, které potřebujeme k očkování. 
Čekali jsme na vakcínu a z neděle na pondělí 
přišla vichřice a totálně nám ten velký party 
stan zdemolovala. Najednou jsme byli bez 
prostoru, a přitom jsme netrpělivě čekali, že 
každý den může přijít vakcína. Paní Štrobová 
se nám snažila pomoci a domlouvala přes 
Červený kříž nové stany. Pan starosta Měš-
ťan nám nabídl tyto unimobuňky od firmy 
Metrostav, které jsme nakonec upřednostnili 
a v týdnu před začátkem očkování nám je 
přivezli. I přes problémy, které umístění pro-
vázelo, buňky usadili a vyvážili, my je rychle 
zařídili potřebným mobiliářem a mohli jsme 
začít očkovat.

ROZHOVOR
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Kolik jste v první vlně dostali vakcín?
Poprvé jsme dostali 200 vakcín. 

Od první dodávky nám pravidelně po 14 
dnech přicházejí další vakcíny. Druhá 
dávka čítala 400 vakcín, v třetí jich přišlo 
600, potom 500 a tento týden očeká-
váme opět 400 dávek. Očkujeme osm 
hodin denně v pracovních dnech od 8.00 
do 16.00 hodin.  Musím říct, že nás to 
pokrývá tak, abychom naočkovali zhruba 
60 lidí denně, nemusíme zastavovat, 
ani přeregistrovávat. Dnes jsme začali 
očkovat už druhé dávky a trochu se nám 
to nahromadilo, takže na dnešek máme 
76 klientů, ale po prvním náporu to opět 
ustálíme na 60 klientů, což akorát vychází 
na 5 lahviček, které načneme. Lahvička je 
počítána na 10 dávek, ale natáhne se z ní 
běžně 11 - 12 dávek. V systému máme 
na každý den nastavení na 58 klientů a ty 
dva voláme z náhradníků, když vidíme, že 
to opravdu vyšlo na 60 dávek.

Každý den se tedy volají dva náhradníci? 
Ano, obvykle dva. Náhradníci se volají 

z těch, kteří se nám nahlásili, že jsou 
schopni do 30 minut dorazit, pokud zbu-
de očkovací látka v lahvičce.

Kolik z náhradníků již bylo naočkováno?
Už opravdu hodně. Měli jsme jich ko-

lem stovky, ale je pravda, že když nastane 
situace a volám náhradníka, tak začnou 
říkat: „Já už jsem očkovaný na Bulovce.“ 
Nebo: „Já už mám termín jinde.“ Takže 
obvykle voláme osm lidí, abychom z nich 
měli dva náhradníky. Tím se nám fronta 
neustále zmenšuje.

Jak funguje tento systém pro náhrad-
níky? Kdo se do něj může zapojit a dle 
jakých kritérií jsou pak vybíráni?

Systém náhradníků je podle metodiky 
MZ neveřejný systém. Dali jsme to na vě-
domí hlavně tady v Horních Počernicích 
přes sociální sítě a paní Brzkovskou, se 
kterou velmi úzce spolupracujeme. Lidé 
z Horních Počernic se mohou hlásit přes 
paní Sukovou (sukova@chvaly.cz). Z nich 
pak vybíráme jednak podle ročníku a také 
podle toho, do jaké kategorie patří. Také 

je nutné, aby byli schopni co nejdřív přijít.
Systém náhradníků je čistě v naší režii, 

ale teď nám bylo na školení řečeno, že 
bychom měli náhradníky také zadávat 
do systému, aby měli kontrolu a vidě-
li, koho očkujeme a jak vybíráme. My 
jsme u náhradníků prioritně naočkovali 
ošetřovatelky, zdravotníky, sociální pra-
covníky a všechny pedagogy, jelikož jsme 
považovali za nutné, aby byli naočkovaní. 
Možná to nebylo všem úplně pochopitel-
né, ale nebylo nám to vytknuto. Od konce 
března nám na školení sdělili, že se nemají 
upřednostňovat učitelé před ročníky 70 
plus, ale že by se měli brát učitelé od 55 
let výše.  My jsme hrdí na to, že se nám 
podařilo oočkovat všechny učitele, kteří 
až teď půjdou do školy, tak budou již za-
bezpečeni. Vidím to jako prioritu a stojím 
si za tím.

Mluvila jste o školení, jak často probíhají?
Každý týden nás školí vojsko, které řídí 

systém rezervace očkování. Vysvětlují nám 
nové metodické pokyny z magistrátu či 
Ministerstva zdravotnictví. Například 
minulý týden jsme dostali novou infor-
maci, že se prodlužuje doba mezi první 
a druhou dávkou až na 42 dní, nikoliv 
původních 28 dní. 

Z jakého důvodu se prodloužila tato 
doba?

Je to to kvůli tomu, aby co nejvíc lidí 
dostalo první dávku, po níž jsou lidé již 
chráněni před těžším průběhem. Čím 
dál víc se ukazuje v praxi, že pokud již 
po první vakcíně onemocní, tak mají 
velmi mírný průběh.

Jakou věkovou kategorii máte dnes plně 
pokrytou první dávkou?

V kategorii 80 plus myslím, že naše 
1 000. klientka, paní Větrovcová, byla 
opravdu jedna z posledních. Když se po-
díváme na frontu, tak z kategorie 80 plus 
už tam nečeká nikdo. Je tam ještě hodně 
lidí ve skupině 70 plus, protože je právě 
všichni učitelé předběhli, čímž jsme tímto 
trošičku pozdržení a někteří lidé se na nás 
zlobí, telefonují, proč jsme upřednostnili 

učitele místo nich. Já je chápu, rozu-
mím, že se zlobí, ale pro nás byla opravdu 
priorita naočkovat všechny pedagogy 
a zdravotníky.

O jak velkém zdržení se bavíme?
Myslím, že šlo o jeden maximálně dva 

týdny.

Jak dlouho čeká člověk, který se zaregis-
truje, než na něj přijde řada?

To já nedokážu říct, nevím, kolik lidí 
je před závorou, nevím, pro kolik lidí 
budu moct závoru otevřít, kolik dostanu 
dávek. Já jsem se dověděla v sobotu, že 
další týden dostanu 400 dávek. Do té 
doby jsem nevěděla, s čím můžeme 
počítat. Teď už musíme zároveň dopočí-
távat druhé dávky, které jdou do systému 
automaticky.  

Slyšela jsem, že někteří lidé měli po dru-
hé aplikaci větší obtíže. Setkali jste se 
s tím?

Je to velmi různé, obecně by se snad dalo 
říct, že mladší lidi mají větší problémy než 
starší lidé. Ptám se všech, kteří dostávají 
druhou dávku, jaká byla reakce po té první 
a většina seniorů z těch opravdu star-
ších říkají, že vůbec žádná. My jsme jako 
následná péče v lednu a v únoru očkovali 
sebe jako personál a naše pacienty. Veškerý 
personál byl po vakcinaci totálně vyřízen, 
bolela tři dny ruka, někdo měl horečku, 
někdo chřipkové příznaky, špatnou sou-
středěnost, bylo velmi těžké vydržet celou 
pracovní dobu. A když jsme se ptali našich 
pacientů, tak ti neměli vůbec žádné reakce 
ani po první ani po druhé dávce.

Nemůže to být tím, že opravdu dodržují 
ten klidový režim po očkování, zatímco 
mladší člověk je v práci?

Přesně tak, po očkování je určitě vhod-
né dodržet klid. Myslím, že to na to má 
velký vliv.

Většina lidí má nějaké příznaky. Bolest 
ruky je nejčastější, někdo má slabost, 
příznaky slabší chřipky. Po druhé dávce 
může být reakce výraznější, ale neplatí to 
samozřejmě u všech.

ROZHOVOR
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Jaká je spádová oblast lidí, kteří k vám jezdí na očkování?
V systému nevidíme, odkud lidé jsou, ale je to rádius okolo 

Počernic, starosta nám říkal, že by to měl být okruh o cca 70 
tisících lidí, kteří se budou snažit dostat k nám. Ono to je i tím, 
že ta dodávka vakcín jde velmi dobře a podle seznamu, který 
máme k dispozici, jsme v počtu dodávek vakcín na tom velmi 
dobře. My jsme teď například dostali 400 dávek, ale většina jich 
dostala 100, 200. Velké polikliniky jako je Prosek nebo Městská 
poliklinika ve Spálené dostanou 1 000 dávek, ale našich 400 je 
opravdu hodně.

Víte, podle jakého klíče dochází k přerozdělení vakcín?
Hodnotí to podle seznamu registrovaných, velikosti fronty, 

dále jak jsme efektivní, jak nakládáme s vakcínami. Dále si 
dělají průzkum spokojenosti u klientů. 

Museli jste pro očkování vyčlenit svůj personál z LRS Chvaly, 
který tam ale teď zase chybí. Jak jste si poradili s personálním 
zabezpečením?

Zatím to pokrýváme z 90 % z našeho stávajícího personálu. Veš-
kerému personálu jsme dali na vědomí, že se může přihlásit k této 
činnosti s tím, že bude hodnoceno přes dohodu o provedení práce 
a bude to jejich nadúvazek. Lidé, kteří jsou v třísměnném provozu 
jako sestřičky nebo ošetřovatelky si ve dnech volna napíšou směnu 
na očkování. Náš tým je poměrně velký, navíc na očkování je úžasná 
atmosféra, všichni tam chodí opravdu moc rádi. Lidé, kteří se jdou 
očkovat, jsou pozitivně naladěni, těší se a tím nabíjejí i náš personál. 
Do pracovního poměru jenom dva nové zaměstnance, kteří zajišťují 
práci u počítače. Ostatní si píšou rozpisy po hodinách či dnech, jak 
kdo může. Zatím máme rozpis na měsíc dopředu plný. Toto je ale 
běh na dlouhou trať a na podzim to už takto být nemusí.

Mimo vakcíny potřebujete také velké množství dezinfekce 
a ochranných pomůcek. Kdo vám je zajišťuje?

Vše ostatní objednávám přes zdravotnický materiál. Očkování 
je placené pojišťovnou, až teď dostaneme platby od pojišťoven 
za březen, tak si dáme proti sobě náklady a platby a uvidíme, ale 
ztrátové to určitě nebude.

Vy zde očkujete látkou Moderna. Mohli jste si vybrat či vám 
byla přidělena?

Vakcína nám byla přidělena. Ministerstvo zdravotnictví má 
klíče, podle kterých rozděluje. Do velkých nemocnic, kde jsou 
očkovací centra jde Pfizer. Pro praktické lékaře byla Astra Zeneca, 
tu teď trochu nešťastně v médiích zpochybnili, takže ji teď zřejmě 
nahradí Johnson a pro očkovací centra menšího typu jako jsme 
my se distribuuje Moderna. 

Lenka Bartáková, redaktorka

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

AKC
E P

RO 

HORNÍ P
OČER

NIC
E

INZERCE

Všichni praktičtí lékaři v Horních Počernicích očkují, avšak v době 
uzávěrky čekali na dodávku dalších dávek vakcín

ROZHOVOR
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Holky a kluci!
Dostali jste se do situace, kdy nevíte kudy kam? Máte doma problé-
my? Bojíte se chodit domů? Necítíte se tam dobře? Přemýšlíte o útěku 
z domova? Nikdo vám nenaslouchá? Jste pořád sami? Máte strach ze 
samoty a cítíte se ohroženi? Máte potíže ve škole? Chovají se k vám 
spolužáci nefér, stali jste se terčem násilí, šikany a nikdo na vaše otázky 
nebo prosby neodpovídá? Nebojte se a začněte jednat sami!!!

Kde najít pomoc?
• Můžete telefonovat 
• Můžete poslat SMS zprávu
• Můžete poslat e-mail 
• Můžete se dostavit osobně

VE ŠKOLE
Ve škole, kterou navštěvujete, se můžete obrátit na třídního učitele, 
výchovného poradce nebo psychologa OSPOD.

U ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MČ Praha 20
Orgán sociálně-právní ochrany dětí naleznete v Odboru sociálních 
věcí a školství. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je pra-
coviště, které se cíleně zabývá sociálně-právní ochranou dětí. Má ze 
zákona povinnost poskytnout pomoc nezletilým dětem, které se ocitly 
v obtížné životní situaci: Městská část Praha 20, Úřad městské části 
Praha 20, Odbor sociálních věcí a školství, Jívanská 635 (vedle Pekař-
ství Moravec), tel. 271 071 640, 271 071 645, 271 071 641, 271 071 776 

U LÉKAŘE
Dětský lékař, ke kterému chodíte, vás vyslechne a doporučí kontakt 
na odborníka, např. na psychologa nebo sociální pracovnici - veškeré 
informace vámi sdělené jsou důvěrné, všichni tito odborníci jsou 
vázáni povinností mlčenlivosti!

U NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘIZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ HoPo
Zde pracovníci usilují o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu 
z dětství do dospělosti, nechovali se rizikovým způsobem, vnímali 
důsledky svého chování pro sebe a pro společnost a svým chováním 
aktivně ovlivňovali svůj život. Rozšiřují životní příležitosti, zprostřed-
kovávájí účinné řešení problémů a zmírňují nebezpečí, která dětem 
a dospívajícím hrozí. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Náchodská 79,  
tel. 778 538 275, e-mail: jakub@neposeda.org

NA INFORMAČNÍM PORTÁLU
Helpnet.cz: https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/ - jedná se 
o webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí 
stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se můžete 
setkat s problémy.

NA LINCE BEZPEČÍ NA LINCE BEZPEČÍ
Sdružení Linka bezpečí: www.linkabezpeci.cz 
Linka bezpečí: tel. 116 111 (bezplatná, provoz 24 hodin)
Linka vzkaz domů:   tel. 800 111 113 (bezplatná z pevné linky), 

nebo 724 727 777 
E-mailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat linky bezpečí:  Chat linky bezpečí: http://www.linkabezpe-

ci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/
Okamžitá pomoc: www.pomoconline.cz

ASOCIACE „ZÁCHRANNÝ KRUH“
http://www.zachranny-kruh.cz/pomoc_v_krizi/linky_pomoci.html  
- zde jsou uveřejněny odkazy a další důležité a užitečné informace.

V KRIZOVÉM CENTRU
Internetová linka důvěry: problem@ditekrize.cz
Non-stop Linka důvěry: tel. 241 484 149

POMOC HLEDEJTE U DŮVĚRYHODNÉ OSOBY
Pokud máte ve své blízkosti důvěryhodnou osobu, které věříte,  
nebojte se i jí sdělit, co vás trápí - tato osoba má též možnosti,  
jak vám pomoci.

ZÁSADA JE: NEBUĎTE SE SVÝM TRÁPENÍM SAMI!
Pokud své problémy sdělíte, uděláte první krok k jejich řešení.
Pokud je nesdělíte, nikdo se o nich nedozví, ale ani vám nepomůže 
s jejich řešením.

NEBOJTE SE  
A ZAČNĚTE JEDNAT!!!!
První krok máte již za sebou  
a to tím, že jste si vyhledali  
a přečetli tyto informace.

INFORMACE  
PRO DĚTI V OBTÍŽNÉ  
ŽIVOTNÍ SITUACI

ODBORY
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PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ 
SLUŽBY SENIOR AUTO  
MČ PRAHA 20 PRO SENIORY
A OSOBY SE SNÍŽENOU 
SOBĚSTAČNOSTÍ

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY
Poskytnutí služby „SENIOR AUTO MČ 
PRAHA 20“ je určeno občanům, kteří 
mají trvalé bydliště v Praze 9 - Horních 
Počernicích a splňují jedno nebo více 
těchto kritérií:
•  senioři od 70 let nebo osoby se sníženou 

soběstačností,
•  občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, 

ZTP/P,
•  mají uzavřenou smlouvu o poskytování 

pečovatelské nebo jiné sociální služby, 
žijí osaměle nebo žijí v nepříznivých 
sociálních podmínkách (nemají příbuz-
né, příbuzní žijí mimo místo trvalého 
pobytu žadatele, příbuzní se o žadatele 
nestarají apod.).

Městská část Praha 20 si vyhrazuje právo 
na výběr osob, kterým bude poskytnuta 
tato služba, zejména s ohledem na naléha-
vost, pořadí a kapacitní možnosti.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba „SENIOR AUTO MČ PRAHA 
20“ je poskytována na základě telefonic-
ké objednávky. Při následném nástupu 
do objednaného vozidla předloží občan 
svůj občanský průkaz a platný průkaz 
SENIOR AUTO MČ PRAHA 20. 

Průkaz SENIOR AUTO MČ PRAHA 
20 (dále jen „průkaz“) vydává OSVŠ, kan-
celář č. 208, případně č. 202, na základě 
písemné žádosti, viz příloha č. l těchto 
Pravidel. K žádosti je potřeba přiložit 1 ks 
průkazové fotografie a předložit občanský 
průkaz, případně průkaz ZTP či ZTP/P. 
Vystavený průkaz není přenosný. Písemné 
žádosti o vydání průkazu se zasílají na ad-
resu Městská část Praha 20, Úřad městské 
části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 
Praha 9 - Horní Počernice nebo lze žádost 
předat osobně na OSVŠ v kanceláři č. 208 
nebo č. 202.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY „SENIOR 
AUTO MČ PRAHA 20“ A JEJÍ ROZSAH

Provozní doba služby  
je stanovena takto:
Po   7.30 – 16.00 hod.
Út  7.30 – 16.00 hod.
St  7.30 – 16.00 hod.
Čt  7.30 – 14.00 hod.
Pá  7.30 – 14.00 hod.

•  Přeprava osob probíhá pouze v provozní 
době, a to včetně návratu z objednané 
cesty.

•  Občan bere na vědomí, že pokud je mu 
známo, že trpí nakažlivou chorobou, vy-
užije dopravu sanitou, nikoliv SENIOR 
AUTEM MČ Praha 20.   

•  Lze přepravit také doprovod (max. 1 
osoba), zejména pokud je objednatel 
dopravy držitelem průkazu ZTP anebo 
ZTP/P.

•  Služba SENIOR AUTO MČ PRAHA 
20 slouží k přepravě osob, a pokud je to 
z hlediska hospodárnosti vhodné, pře-
pravuje se více osob současně. O naplně-
ní vozidla rozhoduje dispečink.

•  Služba se objednává telefonicky u pově-
řeného zaměstnance na tel.: 773 450 721 
(tj. dispečink SENIOR AUTO).

Při objednávce dopravy občan oznámí:
•  jméno a příjmení přepravovaných osob
•  počet přepravovaných osob 
•  cíl cesty 
•  adresa a způsob nástupu, případně poža-

davek na zajištění doprovodu k lékaři či 
jinou formu potřebné podpory (převoz 
vozíku, nebo chodítka apod.)

•  místo výstupu 
•  časový harmonogram cesty 
•  zvolený způsob kontaktování při přista-

vení automobilu
•  kontaktní telefon
•  vozík, či chodítko sebou.

•  Dispečink SENIOR AUTA MČ Praha 
20 informuje občana o přijetí anebo 
nepřijetí jeho objednávky, o čemž vyho-
toví záznam do knihy objednávek služby 
SENIOR AUTO MČ PRAHA 20.

•  Služba se objednává maximálně 1 měsíc 
předem, minimálně alespoň 2 pracovní 
dny předem. 

•  Služba je poskytována občanovi maxi-
málně 1x týdně, s výjimkou opakova-
ných návštěv lékaře.

ÚČEL SLUŽBY SENIOR AUTO 
MČ PRAHA 20
Umožnit zejména využívání veřejných 
služeb pro občany Městské části Praha 20 
dle čl. II., a to prostřednictvím dovozu 
k lékaři, do lékárny, na poštu, na úřady, 
do banky.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Po provedení požadované služby vystaví 
do knihy jízd odpovědný zaměstnanec zá-
znam. V případě nutnosti hradit parkov-
né, je hrazeno občanem.

Celé znění pravidel najdete na:  
www.pocernice.cz a na:  
www.ezpravodaj.pocernice.cz.

Městská část Praha 20, jako provozova-
tel služby SENIOR AUTO upozorňuje 
zájemce, že v případě vyhlášeného nou-
zového stavu, nebo nepříznivé epide-
miologické situace bude tato služba opět 
přerušena. Městská část tímto opatřením 
chrání zdraví vašich seniorů. Děkujeme 
za pochopení.

Jaroslav Kočí st., 
Odbor sociálních věcí a školství    

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH  
KONTEJNERŮ VOK + BIO NA 1. POL. 2021
místa Místo přistavení duben květen červen

1. místo
parkoviště u křižovakty 
Mezilesí – Běchorská
za benzinovou pumpou

BIO  18. 4.

VOK  11. 4. VOK  2. 5. VOK  6. 6.

2. místo
Ratibořická
u odbočky k DDM a ZUŠ

BIO  11. 4.

VOK 11. 4. VOK  2. 5.

3. místo
křižovatky Jeřická
Chvalkovická

BIO  11. 4.

VOK  18. 4. VOK  16. 5.

4. místo Křovinovo nám.
VOK  18. 4. VOK  16. 5. VOK  13. 6.

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

ODBORY
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace dočasně pozastavujeme osobní 
gratulace seniorům a společné Vítání 
občánků. Přihlášky pro Vítání občánků 
však přijímáme i nadále a společně je 
přivítáme v nejbližším možném ter-
mínu, kdy to bude možné. Přihlášku 
na Vítání občánků naleznete na stránce 

www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
vitani-obcanku/ 

a můžete ji zaslat na e-mailovou adresu: 
vitani@pocernice.cz. Do přihlášky je 
nutné napsat také příjmení matky, pro-
tože 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 dob-
rovolná akce. Vítání občánků se koná 
v Obřadní síni Chvalského zámku.

Jubilanty, kteří oslaví 75, 80 a vyšší 
narozeniny, uveřejníme ve společenské 
rubrice Hornopočernického zpravodaje. 

Z důvodu ochrany zdraví je bohužel 
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 NEMÁ-
TE 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

„Stále jsou naši mrtví s námi
 a nikdy vlastně nejsme sami.
 A přicházejí jako stíny...“

(Jan Skácel)

Dne 12. května 2021 by můj bratr  
pan RNDr. Jiří Douda oslavil  
70. narozeniny. Už 13 let mezi námi 
není a chybí čím dál víc, čas nehojí... 

Děkuji všem, kdo jste ho znali  
a v dobrém na něj vzpomenete.

Alena s rodinou   

Vážení senioři,
v tomto krásném měsíci už bude asi 
většina z nás naočkovaných a tak si vás 
už dovolujeme pozvat na rozcvičovací 
vycházku Horními Počernicemi.

Sejdeme se 26. 5. ve 14.00 hod. 
u Alberta.
Těšíme se na vás.
 
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

S lítostí jsme přijali smutnou 
zprávu, že navždy odešla paní 
Věra Rosendorfová, členka Klubu 
seniorů. S jejím jménem se pojí 
její celoživotní obětavá 
trenérská práce, avšak 
pro nás byla navíc 
i milou a usměvavou 
přítelkyní. Taková 
zůstane v našich 
vzpomínkách. 

Čest její památce.

INZERCE

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

www.mbkolo.cz

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

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

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

w w w . m b k o l o . c z
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Současná epidemiologická situace tvrdě postihla všechny 
obyvatele – mladé i ty dříve narozené. V Horních Počernicích 
žije cca 3 500 seniorů. Pro tuto skupinu zde funguje Klub 
seniorů H. P. Chceme reagovat na některé dotazy, které v této 
době dostáváme. O nás: Také naše činnost byla převážnou část 
loňského roku pozastavena, ale i tak jsme se v letních měsí-
cích scházeli v zahradní restauraci U Voháků. V září jsme byli 
na jednodenním autobusovém výletě. Od října do současnosti 
byly naše aktivity zastaveny. Přesto zůstáváme ve vzájemném 
čilém kontaktu, snažíme se pomoci všude tam, kde to jen 
trochu jde. Pevně věříme, že v květnu se již potkáme na pláno-
vaných vycházkách a na červen navíc připravujeme autobusový 
výlet, který bývá velmi oblíben. Naše setkávání s programem 
v klubovně na Náchodské budeme muset zřejmě ještě odložit. 
Všechny naše aktivity a činnosti chceme co nejdříve vrátit 
a oživit, aby naši členové u nás opět našli a vybrali si z progra-
mu, co každému vyhovuje. Vrátíme se k vycházkám, výletům, 
návštěvám divadel, výstav, k plavání, cvičení, ev. i tanci a pro 
hůře pohyblivé členy k přednáškám a zábavě nad kafíčkem 
a zákuskem v naší klubovně. Vážíme si spolupráce s Národním 
muzeem, jehož vědečtí pracovníci u nás obětavě pořádají na-
pínavé a poučné přednášky z různých vědních oborů. Podobně 
spolupracujeme s Policií ČR i s některými našimi podnikateli 
(Zahradnictví H. P., lékárna Arnica). Dle svých možností se 
snažíme spolupracovat s obcí při sportovních dnech mládeže, 
dobročinných akcích, při dopravních dnech školáků, pomů-
žeme i na akcích MUM. Pomáháme našemu MÚ při expe-
dici dárků a přání jubilantům. Stáli jsme u zrodu myšlenky 
na zřízení služby „Senior taxi“, dnes „Senior auto“. Tehdejší 
starostce Mgr. Štrobové se podařilo tento nápad velmi rych-
le zrealizovat a my jsme vděčni i současnému vedení, že tato 
důležitá služba pro seniory pokračuje. Děkujeme Sociálnímu 
odboru MÚ, který nás vždy podporoval a pomáhal nám. I pro 
naše členy pořádal řadu krásných akcí a my všichni doufáme, 
že i jejich záslužná činnost se vrátí co nejdříve do normálního 
času. Je nám líto, že od cca roku 2013 se zatím nedaří realizovat 
výstavbu Denního stacionáře pro seniory. Tato služba by velmi 

SENIOŘI V HORNÍCH  
POČERNICÍCH

pomohla nejen seniorům, 
ale i jejich rodinám. Jsme 
nezisková organizace, 
a tak jsme velmi vděčni 
našemu MÚ za posky-
tování finančního daru 
určeného na dofinancová-
ní naší činnosti. Bez této 
pro nás zásadní pomoci by 
naše aktivity nebyly tak 
pestré a bohaté. Hlavním 
smyslem našeho konání je, aby i mnohdy osamělí senioři moh-
li přijít mezi své vrstevníky a našli zábavu i poučení, zdravý 
pohyb, nebo hezké zážitky. 

Helena Barcalová,  
Klub seniorů

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Antesová Jitka
Bárta Antonín
Böhm Vladimír
Bőhmová Eva
Brachtlová Marie
Burešová Jana
Černý Josef
Dolečková Věra
Donátová Květuše
Hadačová  
Rodová Nataša
Haušildová Květa
Havlíček Václav
Hlaváčková Jaroslava
Holická Marie
Holý Jaroslav
Hronová Věra

Jandová Alena
Jelínková Jarmila
Konrádová Květuše
Koudelová Alena
Králová Eva
Krejsa Václav
Kresánková Anděla
Kubrychtová Věra
Langerová Ladislava
Macurek Emil
Mleziva Jiří
Mojžíš Vladimír
Mudra Oldřich
Němcová Zdeňka
Němec Vladimír
Novák Květoslav
Nováková Františka

Olexa Rudolf
Onisko Dimitrij
Opatrná Zdenka
Pacovská Zdenka
Paldusová Olga
Paulík Lubomír
Peterka Václav
Plíšek Jaroslav
Podlahová Helena
Procházková Dagmar
Riegertová Stanislava
Romová Jana
Řehořová Marie
Řezníčková Jarmila
Sarvaš Josef
Silveriová Milena
Strakošová Irina
Šafránek Josef
Škalda Jiří

BLAHOPŘEJEME:

Milan Hejkrlík,  
vedoucí Odboru  
živnostenského  
a občanskosprávních agend

Šober Ivan
Šoberová Květa
Šrytrová Alena
Šulcová Stanislava
Tomeš Miloslav
Trojánková Jaroslava
Tůmová Ludmila
Tvrdíková Blanka
Vegnerová Eva
Vojáček Karel
Vrkoslav Václav
Závodská Ladislava
Závodský Pavel

HORNÍ POČERNICE
Horní Počernice rádi máme,

na rodiče, učitele, vzpomínáme.
Za všechno jim děkujeme,

nové věci sledujeme.
Život běží jako voda,

hodně se zde změnilo,
spolužáci zestárli nám,
mnoho domů přibylo.

Ulice dnes dlažbu mají,
děti na hřištích si spolu hrají.

Doprava se zahustila,
internet nás ovládá,

nová doba výhody má,
na starou se vzpomíná.

PANÍ OLGA 
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Další zakázka na nefunkční systém 
sběru žádostí o dotace a park Jizbická 
užíván v rozporu s platnou legislativou 

V minulém čísle HPZ jsem vás, čtená-
ře, informovala o zadání veřejné zakázky 
společnosti Software602, a. s. Jedná 
se o zakázku na tvorbu sběru žádostí 
o dotace, realizovanou naším úřadem. 
Uváděla jsem, že specifikace objednávky 
je natolik otevřená, že dodavateli otevírá 
dveře pro nekonečné vícepráce ve smyslu 
změnových požadavků při upřesňování 
ze strany zadavatele a neumožňuje, aby se 
jasně definovala a splňovala kritéria pro 
splnění IT dodávek. V objednávce nebyly 
definované odpovědnosti v rámci celkové 
architektury řešení (dodavatel, objednatel, 
třetí strany) a stejně tak chyběla definice 
vlastnictví dat a kódů. Ještě dříve, než jste 
si tento můj článek mohli v dubnovém 
Zpravodaji přečíst, naše městská část 

Na základě několika nezávisle na sobě ob-
držených podnětů ze strany obyvatel Chval 
jsem obešel vybraná místa. Povedlo se tak 
vyhodnotit některé z palčivých problémů 
této části Počernic, které jsem zdokumen-
toval a posunul v součinnosti s místosta-
rostou Vilémem Čápem dále na dotčené 
odbory ÚMČ k řešení. Dále jsem dne 9. 4. 
2021 problematická místa prošel s vedoucí 
Odboru životního prostředí a dopravy, 
paní Mgr. Bidlovou, a osobně ji obeznámil 
s danou problematikou. Což beru za velmi 
vstřícný krok.

Konkrétně se jedná o:
a) nezpevněnou komunikaci kolem 

areálu Biofaktorů směrem k zahrádkářské 
osadě, kde dochází k poměrně neúnosné 
situaci zejména pro pěší (bahno),

b) odstranění nelegální skládky odpadů 
nedaleko zahrádkářské osady v blízkosti 
LRS Chvaly a možnosti omezení další-

Počernice nejen sobě aneb sbírka potra-
vin pro potravinovou banku

Vážení a milí spoluobčané, jsem rád, že 
v době, kdy píšu tento příspěvek, tj. po ve-
likonočních svátcích, se skutečně epide-
miologická situace u nás výrazně zlepšuje 
a pravděpodobně dojde ke zmírnění všech 
platných nařízení. Doufám, že tento dobrý 
trend bude nadále pokračovat.

Velmi mě těší, že vám mohu představit 
akci „Počernice nejen sobě“ aneb sbírku 
potravin pro Potravinovou banku ČR. 
Společně s kolegyní zastupitelkou Alenou 
Štrobovou jsme se obrátili na Věru Doušo-
vou, předsedkyni Potravinové banky ČR, 
ve věci zřízení sběrného místa trvanlivých 
potravin, drogerie a hygienických potřeb 
na našem úřadu. Jsou totiž mezi námi se-
nioři, rodiče samoživitelé, vícečetné rodiny, 
ale i spousta dalších lidí, kteří jsou součas-
ným negativním vývojem ohroženi. Právě 

realizovala další objednávku. A jaká je 
specifikace nové objednávky ve výši 60 tis. 
korun tentokrát? Velmi strohá: „... změ-
nové požadavky sběru žádostí dle dodané 
cenové nabídky ze dne 11. 3. 2021”. A tím 
se potvrdila má slova o tom, že původní 
objednávka ve výši 600 tis. korun byla 
nejasná, nepřesná a naší městské části 
nezajistila žádný přínos v podávání žádostí 
o dotace. V nákladech jsme se posunuli 
na částku 660 tis. korun za nový způsob 
podávání žádostí, ten však dodnes nebyl 
představen ani veřejnosti ani zastupite-
lům a tak si na jeho výhody a avizovaná 
zjednodušení musíme počkat.

Kolega Miloš Vacek v minulém čísle 
zmiňoval neutěšený stav parku Houslový 
klíč v Jizbické. Pravda je taková, že jsem 
obdržela několik stížností a podnětů 
k řešení a tak se opakovaně tyto nedostat-
ky snažím v rámci svých možností řešit. 
Co vyřešit nedokážu, je chybějící kolau-

ho vzniku skládky v této lokalitě a revizi 
dopravního značení, 

c) ulici Ledkovskou, kde došlo k po-
škození povrchu této komunikace, dále 
k zabrání chodníku po několik dní; také 
zde vznikající stavba vyvolává četné otázky 
u obyvatel, a to nejen v sousedství,

d) upozornění na již probíhající 
terénní úpravy na pozemku v blízkosti 
rybníku Chvaly, kde pravděpodobně do-
chází k činnosti, která není v souladu se 
stavebním zákonem a rozhodnutím sta-
vebního úřadu. Bohužel, pravděpodobně 
vlivem této činnosti dochází k sesuvům 
půdy u okolních pozemků a prasklinám 
na zídce a skleníku,

e) možnost úpravy (posunutí) patní-
ku, který nahradil betonový květináč 
v ulici Slatiňanská blíže k retardéru 
v cca polovině této ulice. Smyslem je 
dodržet plně funkci retardéru,

f ) parkování osobních automobilů 

ti potřebují naši pomoc. Na zastupitelstvu 
jsme oslovili i místostarostku Evu Alexo-
vou a ve spolupráci s Odborem sociálních 
věcí a školství zařídili vše potřebné. Sbírka 
tedy byla oficiálně zahájena. Navíc po do-
hodě s ředitelkou Potravinové banky bude 
část této sbírky prostřednictvím sociálních 
pracovníků předána přímo rodinám a jed-
notlivcům v nouzi z Horních Počernic.

Chcete-li pomoci i vy, můžete přinést 
trvanlivé potraviny, drogerii a hygienické 
potřeby na náš úřad. Pro bližší informace 
týkající se sbírky volejte na telefonní čís-
la: 604 554 194 (Ing. Monika Brzkovská) 
a 776 194 316 (Mgr. Štěpánka Konejlová), 
které zajišťují sbírku za Sociální odbor. Ze 
srdce děkuji všem, kteří přispějí a pomo-
hou lidem v nouzi.

Také mě těší, že v dubnu proběhla dob-
rovolnická akce „Pečeme pro počernické 
zdravotníky II.“, tentokrát ve spolupráci 
s kvartou A z FZŠ Chodovická.

dace této stavby. Stavební zakázka Park 
s přírodním dětským hřištěm – Jizbická 
byla převzata v červenci loňského roku 
a ihned zpřístupněna veřejnosti, bohužel 
ještě osm měsíců poté městská část tuto 
stavbu nezkolaudovala. Důvody, proč 
se tak stalo, specifikoval stavební úřad 
v rámci svých opakovaných kontrolních 
prohlídek. Jedná se zejména o ocelové ob-
rubníky, které mají na spojích ostré hrany 
a nejsou navázány těsně na sebe - vzniká 
tak nebezpečná ostrá hrana. O způsobu, 
jakým zhotovitel své dílo opraví a kdy 
městská část park zkolauduje, vás budu 
informovat. Do té doby, pokud se vám 
v parku Jizbická přihodí škoda na majetku 
či zdraví, máte nárok na náhradu vzniklé 
škody. Odpovědná je naše městská část. 
Přejme si, ať k těmto případům dochází 
co nejméně. 

S jarním pozdravem
Jana Hájková, zastupitelka

v křižovatce ulic Šplechnerova x Stoliň-
ská na místě po kontejnerech,

g) prověření stavu probíhající stavební 
činnosti na přilehlých pozemcích k ob-
služné komunikaci (cyklostezce) k ČOV 
Svépravice nedaleko od ulice Hartenberská, 
kde vznikají stavby působící dojmem vyvo-
laného nenávratného zásahu do biokorido-
ru a dochází tak pravděpodobně k činnosti 
v nesouladu s územním plánem.

Byl bych rád, aby tato snaha věci posu-
nout lepším směrem nezapadla a zároveň se 
povedlo alespoň u většiny těchto podnětů 
dojít ve spolupráci s dotčenými odbory 
ke smysluplnému řešení, které ulehčí 
a zlepší život nejen obyvatelům Chval. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se na mě s těmito podněty obrátili. Další 
podněty můžete zaslat na e-mail:  
vladimir_hosek@pocernice.cz.

Vladimír Hošek,  
zastupitel Počernice JINAK

Ze zdravotní oblasti mám další dobrou 
zprávu a to, že na adrese Náchodská 762/65 
(naproti Penny marketu) vzniká nové sto-
matologické Smile Centrum. Předpokláda-
né otevření je plánováno na léto letošního 
roku. V centru budou k dispozici čtyři 
stomatochirurgie včetně stomatologické 
laboratoře a dvě dentální hygieny. Ordinace 
budou přijímat nové pacienty v nejmoder-
nějších podmínkách. Mám radost, že Hor-
ní Počernice budou mít takto navýšenou 
kapacitu stomatologie. O dalším postupu 
vás budu informovat.

Závěrem odkaz na moje nové webové 
stránky: www.petrruzicka.eu, kde nalezne-
te všechny informace týkající se mé oblasti 
působení. Přeji vám krásné a slunné jarní 
dny, zejména pevné zdraví!
S úctou
 Petr Růžička, váš zastupitel MČ Praha 20, 

Petr_Ruzicka@pocernice.cz 
www.facebook.com/pet.ruzicka

ZASTUPITELÉ REDAKCE HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE JE ZE ZÁKONA POVINNA  
PUBLIKOVAT PŘÍSPĚVKY VŠECH ZASTUPITELŮ MČ. REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ  

ZA TYTO PŘÍSPĚVKY A NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ. 
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Dělat něco nejen pro sebe  
a šetrné testy pro děti

Milí čtenáři, jsem ráda za to, že mohu 
poděkovat prvním dárcům, kteří přispěli 
do sbírky potravin, drogerie a hygienic-
kých potřeb nazvané Počernice nejen 
sobě. Na Sociální odbor našeho úřadu už 
přišli díky výzvám na sociálních sítích 
první lidé s balíčky pomoci pro své spo-
luobčany. Je potěšující vidět, že i v si-
tuaci, kdy sami díky koronakrizi řešíte 
mnohé vlastní problémy, jste ochotni 
myslet na druhé a pomáhat jim v nouzi.

Ve svém zastupitelském příspěvku 
o sbírce, kterou jsme společně iniciovali, 
informuje kolega Petr Růžička. Já jen 
doplním, že oceníme především trvanlivé 
potraviny – rýži, těstoviny, mouku, cukr, 
různé konzervy, instantní polévky. Velice 
chybí a rodiče v nouzi ocení například 
kojeneckou a dětskou výživu, ovocné 
a zeleninové přesnídávky a polévky pro 
malé děti. Potřebujeme prosím také 

Jaro na Staráku

Velice si vážím sousedských aktivit a nadšení, které jsou v našem svépravic-
kém koutě Horních Počernic stále patrné. Mám proto velkou radost i z toho, 
že letos se opět díky nadšení sousedů objevil na rybníku Starák „Hotel kach-
na“. Je nejen půvabným dokreslením zdejšího koloritu, ale navíc umožňuje 
místním kachnám vyvést mláďata beze strachu z koček, psů a kun. Konzul-
tovala jsem to s Magistrátem hl. m. Prahy, nemají námitek, jen doporučují 
nekrmit kachny zeleninou, pouze pečivem a nepřehánět to. 

Chtěla bych proto na tomto místě poděkovat za kreativitu a nasazení rodině 
Vydrových, Schovánkových, paní Fričové a dalším místním obyvatelům. Část 
místních občanů se dokonce složila a pořídila k hotelu vodníka. Starák se tak 
i díky jim stal místem, kam na jarní vycházky míří mnoho lidí, velice často 
právě rodiny s dětmi a mají možnost tak přímo na místě sledovat, jak malá 
káčátka rostou a jak se jim daří. Domnívám se, že sousedské aktivity, nápady 
a společná chuť udělat něco pro místo, kde žijeme, je vůbec to nejlepší, čím 
můžeme náš společný domov zpříjemnit. 
Svépravičtí, díky za to!

Alžběta Cibochová, zastupitelka za HOP

dětské pleny, stejně jako se hodí různé 
hygienické potřeby pro nejmenší, ale 
i věci z drogerie pro dospělé. 

Do stavu nouze se mnohé rodiny, 
zejména rodiče samoživitelé, rodiny 
s více dětmi nebo osamělí senioři dostali 
v tomto náročném období nikoli vlast-
ní vinou. Nemějte proto prosím žádný 
ostych a obraťte se na pracovnice Odboru 
sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 
20, tel.: 604 554 194. Úžasní sociální 
pracovníci, kteří tady působí, se vám bu-
dou věnovat. Jsou to lidé na svém místě. 
Můžete jim věřit. Proberou s vámi vaše 
problémy a citlivě nasměrují k přímé po-
moci. Prozatím velice děkuji vám všem, 
kdo jste se rozhodli zapojit se do podpo-
ry sbírky Počernice nejen sobě.

Také jsme s kolegy Dariou Češpivo-
vou, Bety Cibochovou a Petrem Růžič-
kou vyzvali starostu Měšťana a členy 
rady k tomu, aby po vzoru MČ Praha 
9 zajistili šetrné testy pro děti ve ško-
lách a školkách v Horních Počernicích. 

Antigenní testy od čínských výrobců, 
které školy mají používat, nejsou pro děti 
nejvhodnější. Zvlášť s ohledem na dět-
skou sliznici, která reaguje velice citlivě. 
Jde o metodu nepříjemnou, bolestivou, 
jejímiž důsledky mohou být i častější 
infekce dětí.

Kolegové z Prahy 9 prozatím budou 
neinvazivní testy ze slin pro žáky z jejich 
škol a školek hradit z rozpočtu své měst-
ské části a hledat dohodu se státem. Také 
v naší městské části se jistě v rozpočtu 
peníze pro šetrné testování dětí najdou 
a kolegům radním jsme rovněž nabídli 
i pomoc a součinnost při jednání s Mini-
sterstvem zdravotnictví ČR a zdravotní-
mi pojišťovnami.

Přeji krásné květnové dny, a především 
pevné zdraví vám všem.

Alena Štrobová,  
zastupitelka Hnutí 

občanů Počernic

Dočká se zfušovaný park Houslový klíč - Jizbická nutných reklamací?

Blíží se jarní měsíce a lidé budou chtít využít i možného zázemí parků, ale 
stále nezkolaudovaný park Houslový klíč v Horních Počernicích jim to 
zatím neumožní. Žádám proto MČ Praha 20, aby zveřejnila uplatněné re-
klamace na úpravy terénu, výsadby trávníků a dalších závad, které jsou uve-
deny v předávacím protokolu – zápisu o odevzdání provedených prací  MČ 
Praha 20 – firmou Ippos Bohemia zhotovitelem díla a protokol z kontrolní 
prohlídky Stavebního úřadu ÚMČ Praha 20 dne 3. září 2020. Vedení naší 
radnice jsem ve věci závad realizace parku Houslový klíč poslal e-mail 18. 
1. 2021 „Souhrn ze stížností maminek na park Jizbická – Houslový klíč“, 
interpeloval vady na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 15. 3. 2021. 
Tématu závad a problémů parku Houslový klíč jsem se věnoval i v dubno-
vém čísle Hornopočernického zpravodaje. Na kvalitu provedení parku si 
stěžují zastupitelé i občané na sociálních sítích. Jaký je další postup ve věci 
reklamací zveřejněných závad a případných postihů pro zhotovitele, jsem se 
ale od vedení radnice zatím nedočkal. Přeji vám všem příjemné jarní dny. 

Miloš Vacek, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic

Foto jednoho z mnoha míst na reklamaci 
parku z 9. 4. 2021

ZASTUPITELÉ
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Nové hřiště v ulici K Odpočinku
 
Na základě zpracované studie Záměr 
výstavby BD K Berance, jsme za sdružení 
občanů Šance pro Počernice požádali radu 
městské části o umístění sportovního hři-
ště v lokalitě nové bytové výstavby v ulici 
K Odpočinku. S ohledem na výstavbu 
v okolí, kde není žádný veřejný prostor 
určený k volnočasovým a sportovním 
aktivitám větších dětí a dospělých, jsme 
přesvědčeni, že toto sportoviště je třeba 
vybudovat v co nejkratším termínu.

V roce 2021 by byla připravena doku-
mentace pro sloučené územní a stavební 
řízení, v roce 2022 samotná výstavba. Stu-
dii vypracovala naše architektka Kristine 
Karhanová Grigoryan. Dopady do rozpoč-
tu by byly v roce 2022 a můžeme požádat 
o financování i z jiných zdrojů, než je 
rozpočet městské části.

Pozemek je ve vlastnictví Horních Po-
černic a je připraven k výstavbě bytového 
domu pro nájemní byty městské části 
a rezerva je zde i pro případné komunitní 
centrum, kde by mohly probíhat různé 
volnočasové aktivity.

Hřiště je plánované jako víceúčelové, 
o povrchu a využití jednáme s obyvateli 
nové zástavby prostřednictvím Pet-
ra Hanusky. Na tomto pozemku jsou 
naplánovány i další venkovní aktivity jako 
například fitness hřiště, místo pro hraní 
kuliček a pétanque, venkovní hra šachu 
a posezení.

Šance pro Počernice

Myslím, že nastal čas sebrat odvahu 
a postavit se nesmyslným a škodlivým 
opatřením. Nejde totiž o nic menšího 
než o naše děti.

Stanovisko k podmínkám návratu dětí 
do škol:

Čekal nás významný, téměř přelomo-
vý okamžik, kdy se některé děti téměř 
po roce vrátily znovu do školních lavic.

 Pomineme-li otázky a pochybnosti, 
zda bylo z hlediska epidemiologické 
situace opravdu nutné, aby byly naše děti 
doma nejdéle z celé Evropy, zda daleko-
sáhlé škody, které byly tímto opatřením 
napáchány, nebudou větší než ty, kterým 
se mělo předejít, stále zůstávají otazní-
ky nad podmínkami, za nichž se děti 
ke školní výuce mají vrátit.

Podmínkou návratu do škol je téměř 
neustálé testování a celodenní nošení 
respirátorů. Je zřejmé, že navrhovaný 
způsob testování bude zejména pro malé 
děti nesmírně stresující a bude mít opět 
neblahý dopad na kvalitu výuky. Stejně 
tak je tomu s respirátory, nebo s po-
vinností nosit dvě roušky, a to po celý 
průběh vyučování.  Řada odborníků 
se shoduje, že dětský mozek při náma-

ze, kterou vyučování a soustředění se 
dětskému organismu přináší, potřebuje 
neustálý a dostatečný přístup kyslíku, 
jinak mohou hrozit patologické změny, 
které se projeví až za léta. Domnívám 
se, že ani snaha bránit společnost před 
dopady pandemie nás neopravňuje 
nutit děti absolvovat celé vyučování se 
zakrytými dýchacími cestami a dýchat 
tak již vydýchaný vzduch. Kromě toho, 
přijmeme-li tezi, že negativně otestované 
dítě není nakažené, působí další povin-
nost nosit respirátor obdobně jako no-
šení opasku a šlí současně. Ještě daleko 
absurdnějším dojmem působí uplatnění 
těchto opatření v mateřských školách. 
Představa úplně malých dětí a dětí před-
školního věku vystavených neustálým 
výtěrům z nosu mě vede k oprávněným 
pochybám, zda autoři těchto opatření 
vůbec kdy viděli živé dítě.

Z tohoto důvodu jsem podala ná-
vrh usnesení radě naší městské části, 
které by mělo této praxi zabránit. Tento 
postup jsem konzultovala i s jinými 
městskými částmi, zejména s MČ Praha 
9, která bude postupovat stejně. Jde o to, 
aby MČ jako zřizovatel základních škol 
přijala odpovědnost za své děti a zabrá-

nila jejich vystavování problematickým 
opatřením. Současně je třeba si uvědo-
mit, že obec má ke svým dětem hned 
po rodině nejblíže a je to první autorita, 
která má možnost a povinnost je bránit 
před tupými paušálními opatřeními 
státu.

Chápu docela dobře, že se navrhovaný 
postup může právně střetnout s opatře-
ními nejvyšších orgánů státní správy, ale 
mám za to, že případný právní konflikt, 
v němž nakonec naše městská část nepo-
chybně nebude sama, je zcela přijatelnou 
cenou za přijetí zodpovědnosti za naše 
děti. Kromě toho je zde několik právní-
ků, specializujících se na municipality, 
kteří takový postup považují za oprávně-
ný a vydávají k němu metodické pokyny. 

Věřím, že zvítězí zdravý rozum nad 
nesmyslnými příkazy. Pokud máte 
podobný názor na nařízená opatření, 
prosím, kontaktujte mě. Společnými 
silami se nám lépe podaří přesvědčit 
samosprávu, aby chránila naše děti.

Šance pro Počernice
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Horní Počernice lidem!

Na katastrálním území Horních Počernic 
je v současné době zhruba 1 200 000 m2 
ploch, které je možno zastavět. Ve výčtu 
volných ploch nejsou zahrnuty další drob-
né, dosud nezastavěné stavební pozemky 
v prolukách či mezi již stávající zástavbou. 
Také zde nejsou zahrnuty pozemky, které 
se ve stávajícím zastavěném území oddělují 
od stávajících zahrad rodinných domů pro 
účely prodeje a k další nové výstavbě. 

V letech 2019-2020 byly podány soukro-
mými subjekty další nové žádosti o změny 
územního plánu z nezastavitelných ploch 
na plochy zastavitelné a nárokováno je 
tak dalších 97 000 m2 (97 ha) nových 
zastavitelných ploch nad rámec stávajících 
zastavitelných ploch v daném území.

Tyto skutečnosti mě vedly k vypracování 
odůvodnění, proč již další plochy na území 
horních počernic nevymezovat.
1)  Chybějící dopravní a technická 

infrastruktura
Kanalizace: v současné době je na území 
Horních Počernic stop stav pro stávající 
čistírny odpadních vod, které území Hor-
ních Počernic odkanalizují (ČOV Čertousy 

a ČOV Svépravice). Situace kolem výstavby 
kanalizačního sběrače H4 je zatím nejasná, 
kvůli nedořešeným výkupům pozemků 
dotčených stavbou sběrače. Na základě 
závěrů zjišťovacího řízení z ledna 2020 se 
zpracovává dokumentace EIA a příprava 
intenzifikace ČOV Čertousy na 23 tisíc 
EO. Pokud rozvoj v povodí naplánovaných 
rozvojových plochách přesáhne hodnotu 23 
tisíc ekvivalentních obyvatel, bude nutná 
další intenzifikace čistírny.

VODA: Obecně pro Horní Počernice 
platí, že v současné době se bez podmínek 
povoluje na vodu připojit pouze zástavbu 
o nižší kapacitě, jako jsou rodinné domy, 
menší objekty a podobně. Chybí vodovodní 
síť. Pro rozvojové plochy na východě a jiho-
východě platí, že do tohoto území musí být 
z čerpací stanice doveden nový, dostatečně 
kapacitní řad, vybudována vodovodní síť 
a zkapacitněny některé stávající řady. 
2) Zemědělský půdní fond
Zemědělskou půdu lze odnímat pouze 
v nezbytných případech (viz § 4 odst. 1 
zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu). Za nezbytný případ se považuje 
neexistence ploch nevyužitých zastavitel-
ných ploch na území obce (viz § 4 odst. 2 

zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu). 
3) Chybějící občanská vybavenost
Při takovém množství zastavitelných ploch 
a dalším možném nárůstu počtu obyvatel 
o 20 tisíc k současnému platnému územ-
nímu plánu je třeba realizovat několik no-
vých mateřských školek, základních škol, 
zajistit dostatečné kapacity oborů lékař-
ských služeb, včetně polikliniky a posílit 
kapacity České pošty.

Podali jsme žádost na hl. m. Prahu, aby 
neschvalovalo další zastavitelné plochy 
na území Horních Počernic a jednalo 
v souladu se stavebním zákonem ve věci 
udržitelného rozvoje území. V případě 
schválení dalších nových ploch k zastavění 
své rozhodnutí (souhlas) závazně písemně 
odůvodnilo, a to zejména proč a z jakých 
důvodů je vymezení dalších zastavitelných 
ploch nutné a jakým způsobem bude hl. 
m. Praha řešit technickou a dopravní 
infrastrukturu a občanskou vybavenost 
v Horních Počernicích.
Více na: www.spolecnepropropocernice.cz.

Karla Polydorová, Milan Herian, Jiří Beneda, 
Společně pro Počernice

Sběrný dvůr zpět ve starých kolejích?

Sběrný dvůr v Horních Počernicích je 
částečně provozován na pozemcích, které 
nepatří městské části, část betonového 
nádvoří patří soukromému vlastníkovi. 
Historicky bylo tomuto vlastníkovi placeno 
přes 10 let nájemné 100.000 Kč ročně, 
dokud nebylo z jeho iniciativy vypovězeno. 
Výpovědní lhůta činila 2 roky, po které 
jsme měli jako obec snahu pozemky od-
koupit a vlastník deklaroval snahu pozemky 
prodat. Protože vlastník pozemku naopak 
užívá pozemky městské části, za které však 
nikdy žádný nájem neplatil, byla snaha ze 
strany našeho bývalého vedení městské 
části v letech 2019 - 2020 napravit i tuto 
situaci. V rámci řešení pozemku pro sběrný 
dvůr jsme proto počítali se započtením po-
zemků městské části a doplatkem za rozdíl-

né metry. Představy, kolik by měla obec do-
plácet, se ale lišily tak zásadním způsobem, 
že ke vzájemné dohodě nedošlo. Nabízenou 
cenu nemohl s vědomím řádného hospo-
dáře podpořit nikdo z tehdejších radních. 
Uběhla dvouletá lhůta a nastala situace, kdy 
městská část přestala mít právo užívat poze-
mek části sběrného dvora. Došlo k ohrazení 
soukromého pozemku, na sběrném dvoře 
se upravil režim, zavedlo se zjednosměr-
nění průjezdu a ukázalo se, že sběrný dvůr 
může i nadále fungovat. Jménem naší 
tehdejší rady jsme zároveň vyzvali vlastníka 
pozemku, aby naopak i on přestal bezplat-
ně užívat pozemky městské části. Poté, co 
došlo k našemu odvolání a změně rady, 
nové vedení obce v krátké době vzalo zpět 
výzvu k zastavení neoprávněného užívání 
městských pozemků a před nedávnem navíc 
uzavřelo nájemní smlouvu na pozemek 

ve sběrném dvoře za roční poplatek ve výši 
150.000 Kč. Znamená to za cenu ještě vyšší, 
než bylo původně. Za všechny roky celkově 
vyplacená částka již dávno přesahuje milion 
korun. Po vlastníkovi pozemku se na-
opak stále nepožaduje nic. Přiznám se, že 
takovému jednání nerozumím. V minulém 
roce se jasně ukázalo, že sběrný dvůr může 
zcela fungovat i bez tohoto soukromé-
ho pozemku. Pokud již došlo k uzavření 
nájemní smlouvy, předpokládal bych, že 
současně bude uzavřena i nájemní smlouva 
na pozemky městské části užívané druhou 
stranou, která bude poměrově odpovídat 
rozloze pozemků. Bohužel se zde ukazuje, 
jaký má stávající vedení přístup ke správě 
obecních financí, když je ochotné platit ne-
malé peníze, ale protistraně nechává užívat 
obecní pozemky zcela bezplatně.

Zbyněk Mucha, zastupitel za HOP

BAZÉNOVÁ SENZACE

BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN 

VODA NIKDY NEZEZELENÁ 

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

INZERCE

ZASTUPITELÉ
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PAVLÍČKOVÁ-KOVAŘÍKO-
VÁ, PAVLA: RODODEN-
DRON (POINTA)
Skutečný příběh matky, které 
lidská zášť a zloba podpořené 
totalitním režimem v Čes-

koslovensku vyrvaly z náručí dvouletou 
dceru. Nebýt nevinné fotografie s rodo-
dendronem, nikdy by se znovu nesetkaly 
a vy byste tuto knihu nečetli.

GILLIAN, OLIVER: EVA 
ROMANOVÁ – VZPOMÍN-
KY (BRÁNA)
Eva Romanová spolu se 
svým bratrem tvořila náš 
nejslavnější krasobrus-
lařský pár. Sourozenci 

Romanovi soutěžili v tancích na ledě, 
čtyřikrát se stali mistry světa a dvakrát 
získali zlatou medaili na mistrovství 

Evropy. Když v první polovině 60. let 
20. století závodili, celý národ se sešel 
u televize a fandil. Lidé jim přezdíva-
li „naše děti“, protože v té době byli 
velmi mladí. Celé vyprávění je dokres-
leno spoustou černobílých i barevných 
fotografií.

KAZUO ISHIGURO:  
POHŘBENÝ OBR (ARGO)
Autor je několikanásob-
ný britský nobelista.
Příběh začíná rozhod-
nutím starých manželů 
Axla a Beatrice vydat 
se krajem mlhy a deště 
v naději, že se shledají 

se synem, kterého léta neviděli. Místy 
surový, zato však hluboce jímavý příběh 
o ztracených vzpomínkách, lásce, po-
mstě, válce.

PALÁN, ALEŠ: NEVIDÍM  
ANI TMU (PROSTOR)
S šesti ženami, které si v živo-
tě tzv. vytáhly černého Petra, 
hovořil známý publicista 
Aleš Palán. Jsou to rozhovo-

ry o těch nejtěžších věcech, jaké mohou 
člověka potkat, přitom nejsou o bolesti 
a zklamání. Jsou o síle, která se rodí až 
v průběhu boje, a o naději, která je pevná 
tehdy, pokud je zkoušená. A zkoušek ty 
ženy zažívají celou řadu.

GARTH, JOHN: SVĚTY  
J. R. R. TOLKIENA (ARGO)
Světy J. R. R. Tolkiena jsou 
uspořádány tematicky a na-
bízejí bohatě ilustrovaného 
průvodce životem a imagi-

nací jednoho z nejoblíbenějších světových 
autorů. Zkoumají vztahy mezi reálným 
světem a světem fantazie a podněcují kaž-
dého, kdo by chtěl kráčet v Tolkienových 
šlépějích.

KNIHOVNA

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!

Naši milí čtenáři,
po dobu personálního oslabení je nadále otevřené výdejní okénko. 
Jakmile budeme v kompletní sestavě, rádi knihovnu otevřeme a už teď 
se na vás těšíme!

Zároveň vás ujišťujeme, že všechny výpůjčky, které nejsou starší 90 
dní, jsou automaticky prodlouženy do 7. 6. 2021 a zpozdné za toto ob-
dobí nebude započítáváno. Pokud potřebujete prodloužit starší výpůjč-
ky, nebo máte jiné potíže, telefonujte nebo nám napište e-mail.

Abychom vám alespoň trochu zpříjemnili tento podivný čas, můžete 
si nyní prostřednictvím našeho katalogu stáhnout e-knihy z nabídky 
Městské knihovny v Praze. Návod jak na to naleznete v naší rubrice  
„Co se děje v knihovně“. Knihovna až do odvolání nepřijímá knižní dary.

V BUDOVĚ KNIHOVNY JE NOVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO
Od 7. dubna 2021 je v naší knihovně zřízené odběrové místo EUC 
Laboratoře, s. r. o.

Jedná se o testování na přítomnost Covid-19 v organismu pomocí 
antigenních a PCR testů.

Vchod je přímo z ulice do Kulturně komunitního centra, tedy samo-
statný vchod.

Provozní doba je od pondělí do pátku, vždy od 8.00 do 13.00 hodin.

Je nutná rezervace, kterou najdete na adrese:  
https://rezervace.euclaboratore.cz/nachodska-754-praha-20.

Na závěr mi dovolte patero rad k zamyšlení:
1. Oprostěte své srdce od nenávisti.
2. Oprostěte svou mysl od starostí.
3. Žijte jednoduše.
4. Dávejte více.
5. Očekávejte méně.

Vše jen to dobré vám za kolektiv knihovny přeje

Božena Beňová, ředitelka

KNIŽNÍ NOVINKY
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VŠICHNI TVOŘÍME 
JEDNO DIVADLO 
SPOLEČNÉHO SVĚTA
Dovolil jsem si svůj příspěvek do církevní rubriky Zpravodaje nadepsat myšlenkou 
J. A. Komenského, která vystihuje náš společný život v komunitě, kde bydlíme, kde 
se potkáváme a kde vědomě či nevědomky zanecháváme svou stopu. Celý citát zní: 

„Všichni na jednom divadle velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče,  
celé lidské pokolení jest z jedné krve, jedna rodina, jeden dům.“ 

Jsem přesvědčen, že Komenského pozorování světa zní dnes ještě naléhavěji než před 
čtyřmi staletími. V čem se vlastně situace v českých zemích a v Evropě změnila? 

Zatímco většinu produktivního života Komenského poznamenala válka, my 
žijeme už třičtvrtě století v míru. On zažil tři morové epidemie, my procházíme 
druhou vlnu pandemie, která nás však díky zdravotnímu systému nedevastuje tak, 

jako Evropany v 17. století. Vzdělání dnes 
hraje ve společnosti, i díky Komenskému, 
důležitější roli než náš původ. Evropské 
národy spolupracují na společných projek-
tech a hledají politický konsenzus. I to je 
naplnění snů, které dávno před námi snil 
učitel národů. Snažil se o nápravu společ-
nosti prostřednictvím všeobecné moudrosti 
(Pansofie) s využitím obecných znalostí 
a vrozené touhy po dobru stejně jako pomo-
cí prostředků k dosažení tohoto cíle. 

Komenský věřil, že všichni můžeme vidět 
a dosáhnout dobro, pokud za ním půjdeme 
spolehlivými cestami. Věřil, že můžeme 
uniknout zlu, pokud mu budeme unikat. 
Věřil, že ze světa bude možné vymýtit ne-
sváry, když budeme správně myslet, mlu-
vit a tvořit. Inspiroval se řeckými filozofy 
i biblickými proroky a Ježíšem. Své dílo 
věnoval JEDNOMU na nebesích a VŠEM 
na zemi! Věnoval je všem národům země 
podobně jako Kristus svou spásu. Kristus 
proměňuje lidstvo svým Duchem, kterého 
seslal o svátku Letnic. Tento Duch dodával 
církvi odvahu při vyučování evangelia, které 
se postupně dostalo k mnoha národům.

Když Duch svatý sestoupil o Letnicích 
z nebe a naplnil církev v Jeruzalémě, byl to 
hukot podobný prudkému větru. Evangelis-
ta Lukáš se při popisu celé události zmiňuje 
o znamení plamenů, které spočinulo na je-
jich hlavách a o schopnost mluvit různými 
jazyky, kterou v tu chvíli dostali. Ta zname-
ní symbolicky podtrhla Ježíšovu předpověď, 
že učedníci dostanou sílu Ducha svatého 
a budou svědčit o Ježíši a obnově lidstva až 
na sám konec země. Moravští bratři, jejichž 
posledním biskupem byl právě Komenský, 
tento odkaz naplnili, když se s evangeliem 
vydali na různé kontinenty světa.

Církve Horních Počernic si svátek seslání 
Ducha svatého stejně jako odkaz Komenské-
ho chtějí připomenout 23. května v zámec-
kém amfiteátru na Křovinově náměstí Eku-
menickou svatodušní bohoslužbou, výstavou 
obrazů ze života Komenského a společně 
stráveným časem při občerstvení a rozhovo-
rech. Jste srdečně zváni. 

Za společenství církví v Horních Počernicích:

 Jaromír Andrýsek,  
vikář Evangelické církve metodistické
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Milí diváci,
v tomto čase vás obvykle zvu na festival 
Divadlo v přírodě. Vzhledem k epidemio-
logické situaci jsme však bohužel i letos 
byli nuceni festival zrušit. Na jubilejní 
padesátý ročník si tedy budeme muset 
počkat ještě rok, o to víc si ho pak společně 
užijeme. V květnu tedy stále ještě zůstává-
me u on-line streamů živých vystoupení. 
Kromě již klasického Pohádkového čtení 
a Čtení na pokračování jsme připravili 
dva velmi zajímavé koncerty. Prvním je 4. 
května koncert mladé saxofonistky Natalie 
Urbanové, která zahraje známé světové hity 
v instrumentální podobě. Druhý kon-
cert, který uvádíme pod názvem Emoční 
wellness, měl být původně odehrán s diváky 
v sále, ale protože již jsme museli termín 
několikrát posouvat, rozhodli jsme se, že 
vám ho zprostředkujeme 18. května on-line 
na platformě Youtube. Představí se vám 
klavíristka Ráchel Skleničková, kterou 
můžete znát například z účinkování na ak-
cích pro Světlušku, z nedávného koncertu 
v Národním divadle Národ sobě – kultura 
tobě, nebo z videoklipu k písni Čistý svet, 
kde spojila svůj talent se zpěvákem Mirem 
Žbirkou. Nenechte si určitě tyto koncerty 

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

kat svobodu, jako nejpřísněji izolovaný vězeň 
se toulal nejen světem, ale i časem. 

Z románu Jacka Londona čte online 
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 6. 5. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ:  
POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ
Vybírá a čte Vlaďka Držmíšková.
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
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 12. 5. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ: 
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 11. ČÁST
Poetický a zároveň tragický příběh z Ame-
riky počátku tohoto století sepsal Jack 
London na podkladě skutečné události. 

Každou středu čte online 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 13. 5. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ:  
POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ
Vybírá a čte Vlaďka Držmíšková.
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
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 18. 5. v 19.30 hod.
EMOČNÍ WELLNESS  
ON-LINE KONCERT

Vzhledem ke stále přetrvávající nepříznivé 
epidemiologické situaci jsme se rozhodli 
koncert klavíristky Ráchel Skleničkové 
uváděný pod názvem Emoční wellness, 
uspořádat prostřednictvím on-line živého 
streamu na platformě YouTube. Stream 
bude přístupný po zakoupení vstupenky. 
Před konáním koncertu vám zašleme 
unikátní přístupový kód k vysílání.

Přijďte strávit hodinku a půl znějících 
pocitů. Na své si přijde každý milovník 
klasické hudby.

středa 19. 5. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ:  
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 12. ČÁST
Jack London byl inspirován skutečným 
příběhem nevinně odsouzeného Ed Mo-
rrella, který si vytrpěl pět let samovazby. 
Na základě jeho vyprávění autor vytvořil 

KVĚTEN 2021

úterý 4. 5. v 18.00 hod.
NATALIE URBANOVÁ  
ON-LINE KONCERT

Saxofonový koncert přenášený živě z je-
viště Divadla Horní Počernice.
Koncert je možné sledovat z Facebooku 
divadla i v případě, že nevlastníte profil 
na této sociální síti. Odkaz ke spuštění na-
jdete od 1. 5. na: www.divadlopocernice.cz.

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

středa 5. 5. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ:  
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 10. ČÁST
Vězeň Darrell Standing, původně profesor 
agronomie, byl za vraždu svého kolegy od-
souzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě 
v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce. 
Ovšem i v těchto podmínkách dokázal zís-

ujít. Vstupenky zakoupíte prostřednictvím 
webových stránek divadla.

Protože jsme optimisté, věříme, že 
v červnu už budeme moci naživo hrát 
aspoň pod širým nebem. Připravili jsme 
bohatý program do přírodního divadla, 
složený z repríz úspěšných inscenací našich 
i hostujících divadelních souborů. Můžete 
se těšit na pohádky Krejčík a princ, Šíleně 
smutná princezna, Pipi Dlouhá punčocha, 
Alenčiny rošády a premiérovou pohádku 
Kráska a zvíře. Chybět nebudou ani večerní 
představení pro dospělé v podání počernic-
kých ochotníků Sejdeme se v pokoji a Máj. 
Po loňském úspěchu jsme i letos zařadili 
improvizační večer M.I.Š, pod vedením Evy 
Čechové, ve kterém se letos utká tým dětí 
proti týmu rodičů. Přijede také, počernic-
kým publikem velmi oblíbený, kouřimský 
spolek Mrsťa Prsťa Junior ś s bláznivou ko-
medií Mazaný Filip. Budeme se na vás moc 
těšit! Sledujte prosím naše webové stránky, 
kde najdete aktuální informace o programu 
i podmínky, za kterých bude možné před-
stavení navštívit.
Přeji vám za celé divadlo krásné jarní dny.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla
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(rodiče), kteří se utkají v improvizaci 
na vaše témata! 
Impro vedení: Eva Čechová
Hudba: Šárka Píďa Pokorná (housle), 
Radek Kubita (klavír)

sobota 5. 6. v 17.00 a ve 21.00 hod.
KREJČÍK A PRINC
DS právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová

Dobrodružný a vtipný příběh o ne-
spokojeném krejčíkovi, kterému osud 
nabídne jedinečnou příležitost prožít lepší 
život - ovšem za jakou cenu? Na motivy 
orientálních pohádek.

neděle 6. 6. v 17.00 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE
DS Maják (Horní Počernice)
Režie: Magdalena Klímová

Ten příběh už jistě všichni znáte. Ale 
bylo to opravdu tak jednoduché? Pyšný 
a marnivý princ se stane nestvůrou a ne-
věří již v záchranu a Bella, krásná, milá 
a dobrosrdečná, věří v příběhy se šťastným 
koncem. Uvidíme, jak se příběh zaplétá. 
Setkáme se s lehkomyslnými dvorními 
dámami, i se zlými sestrami Belly. Pojďte 
tento krásný příběh znovu prožít s námi.

pátek 11. 6. ve 21.00 hod.
BUĎME V POKOJI

DS Právě začínáme
Režie: Roman Chlup

Jedno město, jeden hotel, jeden pokoj 
a tři různé příběhy. Komedie plná humo-
ru a šarmu, která vás bavila už na divadel-
ním festivalu v roce 2019.

sobota 12. 6. v 17.00 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Na houpačkách
Neposedná, bláznivá a plná nápadů - kdo 
by neznal Pipi? V našem představení nejen 
dovádí se svými kamarády Tomíkem 
a Anikou, ale také podnikne velkolepý let 
balonem, aby pomohla svému tatínko-
vi, který zrovna pobývá v Praze. S touto 
pohádkou děti zažijí spoustu zábavy, 
písniček a divadelních kejklí.

sobota 12. 6. ve 21.00 hod.
ÚSPĚŠNÝ PÁR ANEB TUČŇÁCI
Divadlo Boršč
Scénář, režie, hrají: Eva Čechová a Hana 
Malaníková

Tragická groteska na téma manželství. 
„Jsme úspěšný pár. Známe se tolik, že 

předem uhodnu, co chce říct. Mluvit je 
zbytečné. Už to bude rok, co spolu nemu-
síme mluvit!“ Život na ledových pláních 
manželských rozehrávají dvě potrhlé ses-
try. A manželský pár klaunů podstupuje 
namáhavé peripetie, které pro tučňáky 
představuje rozmnožování a péče o vejce. 
Lze si vyznávat lásku pod bodem mrazu? 
Vhodné pro partnery, manželské páry 
i celé rodiny. Děti obzvláště vítány.

neděle 13. 6. ve 21.00 hod.
MAZANÝ FILIP
Mrsťa Prsťa junior ś (Kouřim)
režie: Martin Drahovzal
Detektivní crazy komedie. 

pátek 18. 6. ve 21.00 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE
DS Maják (Horní Počernice)
Režie: Magdalena Klímová
Ten příběh už jistě všichni znáte. Ale 
bylo to opravdu tak jednoduché? Pyšný 
a marnivý princ se stane nestvůrou a ne-
věří již v záchranu a Bella, krásná, milá 
a dobrosrdečná, věří v příběhy se šťastným 
koncem. Uvidíme, jak se příběh zaplétá. 
Setkáme se s lehkomyslnými dvorními 
dámami, i se zlými sestrami Belly. Pojďte 
tento krásný příběh znovu prožít s námi.

sobota 19. 6. v 17.00 a ve 21.00 hod.
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová

Známá pohádka o dvou královstvích 
a o princi a princezně, kteří se nejprve 
vzít nechtěli, pak zase chtěli a vlastně zase 
nechtěli. Nechybí ani oblíbené písničky.

neděle 20. 6. v 17.00 hod.
ALENČINY ROŠÁDY
DS Dipona (Louňovice)
Režie: Josef Pšenička

Divadelní zpracování Alenčina putová-
ní osloví malé i velké diváky. Divadelní 
představení získalo nejvyšší ocenění 
za dramatizaci, režii a ztvárnění.

pátek 25. 6. - neděle 27. 6. ve 21.00 hod.
MÁJ
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková

„Byl pozdní večer, 
první máj...“ Noto-
ricky známé verše, 
ale co se skrývá 
za nimi? Víte, o čem 
báseň je, jaký byl 
její osud a kdo byl 
Karel Hynek Mácha? 
Rozehraje se před 
vámi, kromě pří-

běhu v Máji ukrytém, také příběh Máje 
jako díla a jeho autora. Vše, co na jevišti 
uslyšíte, je postaveno na reálných zákla-
dech a vychází z dochovaných pramenů 
a svědectví o Máchově životě.

skutečnou báseň o svobodě a utrpení 
bezmocného jedince. Každou středu čte 
online 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 20. 5. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ:  
POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ
Vybírá a čte Vlaďka Držmíšková.

Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
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 26. 5. v 18.00 hod.
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ: 
TULÁK PO HVĚZDÁCH - 13. ČÁST
Na základě vyprávění nevinně odsouze-
ného 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 online 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 27. 5. ve 12.30 hod.
POHÁDKOVÉ ČTENÍ:  
POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ
Vybírá a čte Vlaďka Držmíšková.
Pohádka je následně kdykoliv ke shléd-
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 online čtení jsou dostupná 
na Facebooku divadla, a to i pro po-
sluchače, kteří nemají na Facebooku 
účet. Záznam všech čtení je k dispozi-
ci na YouTube kanálu Divadla Horní 
Počernice.

Přejeme příjemný poslech.

PŘÍRODNÍ DIVADLO 
DÁDY STOKLASY

pátek 4. 6. ve 21.00 hod.
M. I. Š. - MALÁ IMPRO ŠOU  
– RODIČE VERSUS DĚTI
Improvizace inspirovaná divadelními 
sporty se představí ve dvou rodinně 
spřízněných počernických týmech. Přijďte 
podpořit: ImproTime (mládež) a Klimpr 
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ZÁMEK

Vážení návštěvníci, 
máme velkou naději, že se v květnu již znovu otevřou galerijní prostory a s nimi i unikátní výstava Leonardo. Vy, kteří jste 
ještě nestihli návštěvu v dílně renesančního mistra, máte poslední příležitost do 30. května. Nenechte si ji ujít. Rádi bychom 
do konce května zopakovali i detektivní pátrání, která jsme v souvislosti s touto výstavou měli možnost nabídnout zatím jen 
jednou. V májovém měsíci otevřeme také expozici s názvem Jarní nálada. Výstava představí práci členek Klubu tradičního 
patchworku BPK, a naváže tak na úspěšnou výstavní prezentaci z roku 2019. Tentokrát s novými projekty, připravenými 
speciálně pro tuto příležitost. A nezapomeňte navštívit venkovní retrospektivní foto galerii Čarodějnice 2021 na Chvalské 
tvrzi. Ta má otevřeno neomezeně. Těšíme se na vás v zámecké i venkovní galerii.

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 
neděle. Do jejího otevření připravujeme každý 
týden online kvízy pro děti s Leonardem da 
Vinci. Postupně tak zábavně vzdělávací formou 
rozkrýváme zajímavosti ze života a tvorby slav-
ného renesančního mistra. Na našich webových 
a facebookových stránkách můžete navštívit 
virtuální komentovanou prohlídku výstavy, kte-
rou jsme zrealizovali díky podpoře naší městské 
části.
  

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

LEONARDO – CESTA DO TVOŘIVÉ MYSLI 
RENESANČNÍHO GÉNIA LEONARDA DA VINCI 

KLUB TRADIČNÍHO PATCHWORKU 
BPK – JARNÍ NÁLADA
4. 5. – 30. 5. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.  

Klub tradičního patchworku BPK navazuje 
na úspěch vánoční výstavy z roku 2019 a v rám-
ci výstavní prezentace s názvem Jarní nálada 
představí vyšívané quilty s tematikou květů, 
ptáčků a kvetoucích stromů. Vystavená díla 
vznikají sešíváním textilních dílků převážně 
ruční prací. Společným projektem jsou ten-
tokrát kruhové obrázky. V případě nepříznivé 
epidemiologické situace a trvajícího uzavření 
galerií vám v průběhu měsíce nabídneme 
na našich webových a facebookových stránkách 
fotoprezentaci z výstavy. 
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AKCE PRO VŠECHNY
od 23. 4. do 20. 5.
FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ  
O TOP ČARODĚJNICKÉ FOTO

Největší počernická událost roku si v roce 2019 
připsala na své konto již 30. ročník své histo-
rie! Letos jsme se ještě při akci Čarodějnice 
nemohli potkat ve velkém. Ale titul nejlepší 
čarodějnice/čarodějník tohoto roku společně 
udělit můžeme! Máme přece sociální sítě.

Zašlete nám fotografii svého letošního čarodějnického kostýmu 
a soutěžte o ceny společnosti MojeParty.cz. Pro pořízení fotografie 
můžete využít i venkovní prostředí na Chvalské tvrzi, kde v rámci 
fotogalerie najdete i stylizované zákoutí. Fotografie zasílejte v termínu 
od 23. 4. do 20. 5. do 12.00 hodin na adresu: anna.herianova@chval-
skyzamek.cz. V pátek 21. 5. vyvěsíme všechny soutěžní fotografie 
na zámecký Facebook a spustíme společné víkendové hlasování.

Těšíme se na vaše čarodějnické outfity. Soutěžit může každý bez 
rozdílu věku. U čarodějnic se to stejně nepozná.

pátek 21. 5.
PŘELOŽENO: 
POHŘEBNÍ KAPELA VE CHVALSKÉ STODOLE

Koncert je přeložen na pátek 18. února 2022. Již zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti (v případě zájmu o vrácení vstupného 
kontaktujte prosím infocentrum@chvalskyzamek.cz). Předprodej 
vstupenek v recepci Chvalského zámku. Vstupné v předprodeji 
250 Kč, v den koncertu 300 Kč.

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 17. 4. do 31. 8.
PUTOVNÍ HRA S OHNIVKOU ANEB 10 LET  
PŘÁTELSTVÍ SE ZÁMECKOU VÍLOU

Výroční putovní hra s vílou Ohnivkou je již spuštěna. Nezna-
mená to ale, že byste měli zmeškáno. Až do konce prázdnin 
můžete na svých výletech poznávat známá i méně známá místa 
naší země, která nás historicky propojují. A pozor! Na všechny, 
kterým se podaří navštívit alespoň 5 míst a poslat o tom zprávu 
víle Ohnivce doplněnou o fotografie či pohlednice, čeká překva-
pení zámecké víly. Více informací najdete na našich webových 
i facebookových stránkách.

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

Téměř do konce května si můžete 
v prostorách Chvalské tvrze poblíž 
tradičního ohniště připomenout, jak šel 
čas s největší počernickou akcí. Ven-
kovní fotogalerie představí průřez téměř 
30 lety tohoto kulturního svátku. Navíc 
na každého, kdo se na některé z „his-

torických“ fotografií pozná, čeká povzbudivá odměna. A kdo 
si bude chtít pořídit fotografii aktuální a třeba i soutěžit o top 
čarodějnické foto na zámeckém Facebooku, může k tomu využít 
stylizované zákoutí. Vlastní maskovací aranžmá bude pro úspěch 
v soutěži velkou výhodou. Ceny do soutěže věnovala společnost 
MojeParty.cz. Více na www.chvalskyzamek.cz. 

Součástí fotogalerie bude i přehled kulturních akcí připravo-
vaných do konce roku 2021 organizátory z celé hornopočernické 
komunity. A to by mohlo být povzbuzením úplně pro všechny. 
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, volnočasových zařízení i spolků se 
těšíme, až budeme tuto akci připravovat opět ve velkém.

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

UZÁVĚRKA JIŽ TENTO MĚSÍC 16. KVĚTNA
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Hradozámecká noc představuje památ-
ky v netradiční době a s netradičním 
programem jako místa neustále živá, 
na něž má smysl se vracet. Do Hrado-
zámecké noci se každoročně zapojují 
desítky památek – hrady, zámky, kláštery, 
kostely, ale také vily nebo paláce. Díky 
partnerství s Národním památkovým 
ústavem patří i Chvalský zámek mezi 4 
pražská inspirativní místa, která zvou 
návštěvníky na tuto ojedinělou kulturní 

Jsou mezi námi senioři, rodiče samoživitelé, vícečetné 
rodiny, ale i spousta dalších lidí, kteří jsou současným 
vývojem ohrožení. Potřebují podporu. Potřebují jistou 
formu pomoci, a proto Městská část Praha 20 vyhlašuje 
sbírku trvanlivých potravin, drogerie a hygienických 
potřeb pro lidi v nouzi. Sbírku zaštiťuje Eva Alexová, 
místostarostka a zastupitelé Mgr. Alena Štrobová 
a Mgr. Petr Růžička.

Sběrné místo na trvanlivé potraviny, drogerii 
a hygienické potřeby pro Potravinovou banku pro Prahu 
a Středočeský kraj je zřízeno přímo na Úřadě MČ Praha 

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SBÍRKY VOLEJTE NA TEL. ČÍSLA: 
604 554 194 (Ing. Monika Brzkovská) a 776 194 316 (Mgr. Štěpánka Konejlová).   

POČERNICE 
NEJEN SOBĚ
DOBA JE NESMÍRNĚ SLOŽITÁ. TRÁPÍ NÁS NEJEN 
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, ALE I OBROVSKÝ 
STRACH O SVÉ NEJBLIŽŠÍ. DO NAŠICH ŽIVOTŮ 
ZAČÍNAJÍ VSTUPOVAT I PROBLÉMY EXISTENČNÍ.

20, Jívanská 635 (zelená budova s věžičkou, blíže 
k Nádraží Horní Počernice). 

Chcete-li pomoci, přineste trvanlivé potraviny, drogerii 
a hygienické potřeby, a to v pracovní dny PO, ST 
7:00 – 18:00, ÚT, ČT 8:00 – 16:00, PÁ 8:00 – 13:00. 
Důležité! Z důvodu vládních nařízení je ve dnech 
ÚT, ČT, PÁ budova pro veřejnost uzavřena, proto 
volejte na tel. 604 554 194, 271 071 774, 776 194 316 
a přijdou vám otevřít sociální pracovníci. Je možné 
přinést věci i v sobotu od 8 do 12 hodin! V tento den 
s nimi ale zajděte do re-use centra ve sběrném dvoře, 
Chvalkovická 3, kde je převezmou zdejší zaměstnanci.

Po dohodě s paní ředitelkou Potravinové banky pro 
Prahu a Středočeský kraj bude část této sbírky 
prostřednictvím sociálních pracovníků z odboru 
sociálních věcí a školství předána přímo rodinám 
a jednotlivcům v nouzi z Horních Počernic.

Věříme, že společně můžeme pomoci 
všem, kteří to právě velmi potřebují. 
Věříme, že nelehké životní osudy 
nejsou nikomu lhostejné a vždy se 
pro člověka v nouzi dá něco udělat. 
Děkujeme.

INZERCE

událost. O poslední červencové sobotě 
připravujeme pro rodiny s dětmi program 
tematicky doplňující letošní TOP výstavu 
Pohádková země Vítězslavy Klimtové. Čas 
po běžné zavírací době nabídne zážitky 
všeho druhu: komentované prohlídky 
se skřítkem ze zámeckých podzemních 
chodeb, kulinářský workshop aneb jak 
se vaří v podzemí, divadelní představe-
ní na nádvoří v podání divadla Buchty 
a loutky a pro odvážné například i mož-

nost spustit se po provaze do středověké 
zámecké lednice. A to vše ve večerních 
hodinách a s ojedinělou zámeckou atmo-
sférou. 

Dobrá zpráva pro rodiče malých skřít-
ků: noční ponocování můžete druhý den 
dohnat a pro oběd si přijít na Chvalskou 
tvrz, která bude hostit první Počernický 
Street Food Fest. 

HRADOZÁMECKÁ NOC PRO DĚTI 
– LETOS O POSLEDNÍ  
ČERVENCOVÉ SOBOTĚ
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ZRUŠENO: SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
pondělí 3. 5. od 17.00 do 19.00 hod.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ  
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 15. 5. a 26. 6.  
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

PŘESUNUTO: POHŘEBNÍ KAPELA
pátek 21. 5. 
Náhradní termín koncertu v pátek  
18. února 2022.

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

ZRUŠENO: TANČÍRNA VE CHVALSKÉ 
STODOLE
pátek 28. 5. od 19.00 do 22 hod.

VESELÁ STODOLA II. 
sobota 5. 6. od 15.00 hod.
Spolek Chvalská beseda srdečně zve 

na odpoledne se skvělou hudbou i občer-
stvením. K tanci a k poslechu bude hrát 
Pražský lázeňský orchestr pod vedením 
heligonkářky Ludmily Koutské. Součástí 
programu bude i módní přehlídka dobo-
vého oblečení z 30. let.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 7. 6. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení 
s harmonikou! 
Sál i bar otevřen 
od 16.30 hod. 
Dotované vstup-
né 50 Kč.

TANČÍRNA 
VE CHVALSKÉ 
STODOLE
pátek 25. 6. 
od 19.00 
do 22.00 hod.
Přijďte se potkat 
s přáteli a prožít 
příjemný večer 
s hudbou a tan-
cem. Akci pro 

vás připravujeme ve spolupráci s taneční 
školou Artimo. Sál i nápojový bar s leh-
kým občerstvením se otevírá v 18.30 hod.

V případě zájmu o pronájem prostor 
Chvalské stodoly pro svatební či naroze-
ninové oslavy, plesy, koncerty, konferen-
ce, firemní prezentace, semináře, školení 
i firemní večírky kontaktujte, prosím, 
produkční Annu Herianovou na e-mailu: 
anna.herianova@chvalskyzamek.cz.

AKCE PRO VEŘEJNOST  
KVĚTEN/ČERVEN:

STODOLA

ZÁMEK
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DOPISY ČTENÁŘŮ

K výstavbě na Robotnici

Předesílám, že nesleduji debaty na sociálních sítích. Reaguji pouze na článek v HPZ 

z března 2021 v rubrice Aktuality. 

Ve výřezu územního plánu u článku je vyznačená zájmová plocha. Chci zdůraznit, že 

z hlediska zástavby se jedná o hodně velké území. Jsou si toho vědomi také autoři 

článku, když píší o „značných rozvojových a transformačních plochách“. 

Jak vlastně probíhá rozvoj v Horních Počernicích? Hlemýždí tempo spravování roz-

bitých cest, dopravní zácpy, hluk a prach, hromadění odpadků na „nevyužívaných“ 

plochách, nedostatek zeleně a parků, ubývá míst, kam se dá jít na procházku. Zato 

rychlé bobtnání průmyslové zóny a stále nových zón obytných. 

Místo „rozvoje“, za kterým se tu skrývá jen výstavba dalšího sídliště, bychom se měli 

spíš ptát po zvyšování kvality bydlení a kvality života v městské části. O Horních Po-

černicích se vytvořila legenda, že je to lukrativní lokalita k bydlení. Dobré bydlení je 

spojováno s funkční infrastrukturou, klidem, čistotou a dostatkem zelených ploch. 

Kvalitu života však rozhodně nezvyšuje gigantická a stále se zvětšující průmyslová 

zóna. Kvalitu života nezvyšují ani stále nová a nová sídliště s rychle rostoucím po-

čtem obyvatel, kterým nepřímo úměrně ubývá volných ploch k odpočinku, k pobytu 

venku. Během uplynulého roku jsme si zvlášť silně uvědomili, jak volné plochy k po-

bytu venku potřebujeme. Kvalitě života určitě nepřispívá, že jsme ze tří stran obklo-

peni dálnicemi a že mnoho míst v Horních Počernicích právě kvůli dopravě nesplňuje 

hlukové normy pro obytná území. Ani svah Robotnice, přímo proti Jižní spojce a D11, 

které v těchto úsecích nejsou ohrazeny protihlukovou stěnou, se do hlukových norem 

pro obytné území dost možná nevejde. 

Jako dobrá zpráva se nám sděluje, že tam budou byty „jen“ pro 700 lidí (!). Zmizí 

ovšem vzácné volné plochy pro pohyb na čerstvém vzduchu. Nově upravená rekre-

ační oblast V Ladech, jeden z nejlepších počinů obce za poslední roky, bude novou 

výstavbou na Robotnici do velké míry znehodnocena. Octne se v těsném sousedství 

sídliště. Jestli se městská část rozhodne svůj pozemek prodat, budou mít developeři 

celé území pěkně pohromadě a počet 700 jim přestane stačit. 

Kdysi dávno se na komisi pro životní prostředí prohlašovalo, že ÚMČ výstavbu 

na Robotnici nepovolí, dokud nebude napřed vybudována komunikace spojující 

Božanovskou ulici s podjezdem pod Jižní spojkou vedoucí právě přes tuto lokalitu. 

Komunikace neexistuje a v článku o ní není zmínka. Přitom její účel je jasný: ulevit 

ucpanému dopravnímu hrdlu na Chvalech, které na tom bude po nastěhování min. 

700 lidí na nové sídliště Robotnice ještě hůř. 

Autoři článku také nesdělují, zda má ČOV pod Biologickým rybníkem na takové 

množství splaškové vody kapacitu. Nebo se počítá s tím, že každý dům bude mít 

svou čistírnu? Tyto domovní čistírny odpadních vod jsou náročné na servis a ni-

kdo je nekontroluje. V mnoha případech jejich majitelé servis zanedbávají, a pak 

fungují prakticky jako obyčejný septik, nebo splašky prostě tečou do země bez 

úpravy. Navíc bude zřejmě nutné některé níže položené pozemky kvůli výstavbě 

odvodnit – přesný opak toho, o co v době zvýšené hrozby sucha všichni usilují. Bude 

tedy sídliště na Robotnici další ranou nejen kvalitě života v městské části, ale také 

kvalitě a množství podzemních vod? O úbytku zemědělské půdy a zničení životního 

prostoru pro volně žijící živočichy (zvěř, ptáci) zřejmě ani nemá cenu mluvit. To vše 

musí stranou, když jde o vyhovění developerům.

Nadbíhání developerům a rozprodávání majetku ÚMČ nepovažuji za rozumné směřo-

vání vedení naší obce. Zastupitelé a radní mají jednat ku prospěchu všech obyvatel 

obce, nikoliv ku prospěchu společností, které představují několik málo osob a vět-

šinou zde ani nemají sídlo. Nebo má zastupitelstvo větší závazky vůči obyvatelům, 

kteří se sem někdy v budoucnu nastěhují než vůči lidem, kteří zde v současnosti žijí?

Martin Hrubeš

DOPISY ČTENÁŘŮ

Několik poznámek k provozu linky 224 ve Své-pravicích
Co je podle mého názoru pozitivní. Máme o spojení 
na Černý Most autobusem víc a podle změněných jízdních 
řádů již nejezdí autobusy ve dvojicích a pak půl hodiny 
nic.  Zůstalo nám také spojení do Centra Černý Most.
Nad čím se pozastavuji. Proč muselo dojít k vybudování 
nových stanic 100 metrů od těch stávajících. Lidé přebíhají 
tam a zpět, aby si prohlédli jízdní řády kdy co jede. 
Chápu, že to byly pravděpodobně ekonomické důvody. Ale 
komfort cestujícího zůstal stranou. Vybudováním stanic 
tak blízko křižovatky se pravděpodobně nikdo neza-
býval. Autobus směrem na Černý Most se ani technicky 
nemůže k nástupnímu ostrůvku přiblížit a stojí řádný 
kus od panelů stanice. A autobus směrem do Počernic, 
když stojí ve stanici a je předjížděn auty, tak dochází 
ke konfliktním situacím s auty, která přijíždějí z Dom-
kovské a zatáčí vpravo. Je jasné, že ta mají dát přednost 
všem autům na hlavní silnici, ale… Čas na reakci je potom 
opravdu krátký. Pokud bychom se chtěli drbat přes hlavu, 
tak stačí dát do Domkovské stopku. 
Je to stále o té „ekonomice“. Daleko snazší by přece bylo 
nechat otáčet autobusy na kruhovém objezdu v Šanov-
ské ulici. Ale to by bylo moc jednoduché řešení a lidé by 
nemuseli být stále ve střehu.
My máme směrem do Božanovské ulice živý plot, který 
přímo sousedí se zastávkou směrem do Počernic. Prak-
ticky denně z něho odstraňujeme použité kapesníky 
a roušky nebo respirátory. Možná, kdyby tam byl koš, 
tak by to někteří lidé dělali stejně, ale ten koš tam není, 
a tak se tímto způsobem nepotřebných ochran zbavují i ti 
slušnější. Je mi jasné, že pravděpodobně tento příspěvek 
nic nezmění, ale přesto jsem chtěl vyjádřit svůj názor.

Jan Polák, 
Božanovská ulice

Ráda bych písemně vyjádřila poděková-ní a velkou pochvalu paní, která pracuje v Re-use centru v Horních Počernicích, za milý a vstřícný přístup.
Při shánění potřebného materiálu na tvoření dětí ve škole, už ani nevím jak, jsem narazila na vaše centrum. Rezervovala jsem si nějaké věci na netu a následně jsem několikrát k vám zajela. Byla jsem nadšená z rozmani-tých „pokladů“, které se u vás objevují.Je moc fajn, že existujete. Dávat „nový život“ věcem, které ještě mohou posloužit a udělat radost jiným, má smysl. Až budou děti opět ve škole a budeme společně „oživovat“ věci z Re-use centra, určitě je o vás budeme informovat.

Věřím, že bude příležitost, třeba v rámci výu-ky, podívat se s dětmi na váš projekt blíže.Přeji vám všem mnoho úspěchů, nejen pracov-ních a píši vám za 1.   

 Karin Speváková,  
ZŠ Dubeč



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.

VŠEOBECNÝ POBYTOVÝ  
TÁBOR PÍSEČNÉ
Zveme vás na dobrodružnou 
cestu kolem světa, kterou 
s námi můžete podniknout 
v termínu od 3. 7. do 11. 7. 
2021 v penzionu Rota v obci 
Písečné v okrese Jindřichův 
Hradec v těsné blízkosti 
státní hranice s Rakous-
kem. Kromě nádherné okolní 
přírody a zázemí penzionu, 
který nám poskytne ubytování 
v útulných pokojích s vlastním so-
ciálním zařízením, dětské hřiště a bazén 
s brouzdalištěm, nás čeká celotáborová hra Cesta kolem 
světa, ve které se vypravíme do Japonska, Brazílie, Egypta, 
Mexika, Řecka, Číny, Maroka, Španělska, Austrálie a také 
na Antarktidu. Během her a plnění úkolů se seznámíme 
nejen s životem, zvyky a tradicemi místních obyvatel, ale 
poznáme také místní faunu a flóru. Podnikneme výpravu 
na hrad a zámek Jindřichův Hradec za prozkoumáním 
místního obyvatelstva a jeho historie. Pokud vám v tomto 
roce cestování již chybí, přidejte se k nám a zažijte s námi 
velké prázdninové cestovatelské dobrodružství. Informace 
a přihlášky na: www.ddm-hp.cz/tabory.

DVOUDENNÍ SPORTOVÁNÍ
Děti, přijďte k nám hned na začátku prázdnin na dvoudenní 
akci ve stylu příměstského tábora, která bude nabitá obrov-
ským množstvím aktivit. Budete si konečně moct pořádně 
společně užít zábavu, vyzkoušet různé druhy sportů, zahrát 
si zajímavé hry, trávit společný čas s kamarády a příjemně se 
tím naladit na celé letní prázdniny.

Přijďte ve čtvrtek a pátek 1. 7. a 2. 7. 2021 do DDM, 
sejdeme se vždy ráno v 8.30 hod. v DDM a na cestu domů 
vyrazíte v 16.30 hod. Přihlášení na stránkách DDM:  
https://www.ddm-hp.cz/akce. Těšíme se na vás všechny, ať je 

vám 6 nebo 15 let!

STŘELECKÝ TÁBOR
Pokud máte rádi střelbu ze 

vzduchových zbraní, nebo sice 
ještě nemáte se vzduchov-
kami žádnou zkušenost, 
ale máte chuť to vyzkou-
šet, tak se nezapomeňte 
přihlásit na střelecký 
tábor v termínu od 21. 8. 
do 28. 8. 2021. Pojedeme 

na Vysočinu do krásného 
penzionu U Šikulů v Bole-

šíně. Kromě střelby na terč 
se vzduchovkami uspořádáme 

i pořádnou bitvu plnou adrenalinu 

se zbraněmi Nerf. Chybět nebudou ani klasické táborové 
hry, koupání a táborák. Pokud ještě váháte, jak strávit 
závěr letních prázdnin, tak se přidejte k nám a uvidíte, 
že lepší zakončení léta jste si vybrat nemohli. Informa-
ce a přihlášky na: www.ddm-hp.cz/tabory.

VÝTVARNÝ TÁBOR
V termínu od 11. 7. do 25. 7. 2021 se s námi můžete 
vydat do pravěku. Budeme malovat a tvořit z přírod-

ních materiálů, vyrábět si kostýmy na maškarní, hrát 
hry, vyrážet na výpravy do přírody, a když bude krás-

né počasí, budeme mít k dispozici bazén s koupalištěm 
na koupání a hry ve vodě. Upečeme si brambory v ohni 

a chybět nebude ani táborák. Pokud rádi malujete a vyrábíte 
různé dekorace, vydejte se s námi do penzionu Rota v obci Píseč-
né. Informace a přihlášky na: www.ddm-hp.cz/tabory.

KVĚTEN PLNÝ KVĚTŮ – VÝTVARNÁ DÍLNA
Také máte hned lepší náladu, když kolem sebe vidíte záplavu nád-
herných květů? Pojďme si nějaké květy i vlastnoručně vyrobit. Jak 
a z čeho je vyrobit? Připravili jsme pro vás několik videí s návody jak 
na to, které najdete na našich webových stránkách: www.ddm-hp.cz 
nebo na našem Facebooku: www.facebook.com/ddmhp. Neváhejte, 
pusťte se do výroby a hotové kytičky vám mohou ozdobit domovy, 
nebo je přineste k nám a zavěste je na některý z okrasných strom-
ků, který roste mezi DDM a ZUŠ. Nové kytičky budeme průběžně 
fotit a vkládat na Facebook, abyste se z té krásy mohli radovat 
s námi. Těšíme se, až poprvé rozkvete třeba i tis, který máme pod 
oknem. A pokud by vás při výrobě napadla i nějaká originální 
básnička s jarním tématem, tak jako nás, přidejte ji ke květu, rádi 
ji na Facebooku také zveřejníme. 
Rozkvétá nám pod oknem tis.
Dostává jarní polibky od kytic.
Od kytic stvořených lidskou dlaní.
Pod nimiž tis své větve klaní.

VOLNÝ ČAS
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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,

jsme optimistky a realistky v jednom. 
Těšíme se na rozjezd kroužků a akcí i vaše 
úsměvy. Za zavřenými dveřmi je virtuálně 
rušno. Připravujeme další venkovní aktivity 
pro celou rodinu, semináře, on-line aktivity, 
Pohádkový les a další keramické podvečery. 
Stále hledáme cesty, jak být prospěšné. 
Pojďte se těšit společně s námi.

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

VÝLET DO PTAČÍ ŘÍŠE S JARUŠKOU 
15. 5. – 1. 6.
Jaruška už tuší, že jsi pěkný ptáček. Tak
nechytej doma lelky a vydej se na expedici
za ptáky našich lesů, vod a luk. Objevíš
mnoho zajímavého a ptáčky cestou uvidíš
i uslyšíš. Nepropásni správný čas, ať nemáš
po ptákách. Hra je vytvořena ve spolupráci 
s dětským sborem Rokytkou. Odměny  
do hry věnovala společnost Albi.
Cena expedice: 70 Kč/tým

KOČIČKA Z KERAMIKY 
(keramika pro děti)
25. 5. od 18.00 do 19.30
V květnu si děti budou moci podle návodu 
vyrobit další krásnou dekoraci na zeď.
Lektorka: Lada Husová 
Cena: 160 Kč 
Novinka: nabízíme možnost vyrobit si 
kočičku v bezpečí domova. Stačí se pouze 
přihlásit, zaplatit a vyzvednout keramickou 
hlínu s podrobným návodem a poté přinést  
výrobek zpět k vypálení a nabarvení.

AKCE PRO CELOU RODINU

 foto: archiv Mumraje

SEMINÁŘE*

POROD A VŠE KOLEM 
17. 5. od 18.00 do 21.00  
(on-line/osobně – dle situace)   
Povídání s certifikovanou dulou na témata 
jak se rodí během pandemie, kdy vyrazit 
do porodnice, co mít nachystáno s sebou, 
co je to porodní přání, jak si lze pomoci od 
bolesti nebo jak může být tatínek oporou. 
Seminář pořádáme v rámci Světového 
týdne respektu k porodu. 
Lektorka: dula Zuzana Dubová 
Cena: 100 Kč

JAK ZÍSKAT PRÁCI SNŮ
(cyklus 3 seminářů)
24. 5., 31. 5. a 7. 6. od 18.00 do 21.00
(on-line/osobně – dle situace)
1. Mapování. Hledám novou práci. Jak 

začít. Způsob hledání práce, inzeráty  
a čtení mezi řádky. 

2. Motivační dopis a životopis. Vím, co 
chci. Jak to získat. Motivační dopis  
a životopis, které zaujmou. 

3. Pohovor a nástup do práce. Výběrové 
řízení nanečisto. Vyrovnávání se se 
změnou, sociální vazby na pracovišti. 

Lektorka: Mgr. Hana Salačová Svobodová
Cena celkem: 300 Kč

 foto: archiv Mumraje

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. 
Děti též vyzkouší naše unikátní 
létající sítě. Sourozenci vítáni.
Cena: 2.900 Kč (cena zahrnuje 
celodenní stravu a pitný režim)

PŘIPRAVUJEME

POHÁDKOVÝ EKOLES – 6. 6.
Zahrajte si v klasické pohádce trochu jinak, 
aby si je děti mohly vyprávět i za 1000 let. 
Startovné: 50 Kč/dítě

dobročinný
BAZAR

PŘÍJEM VĚCÍ: 
st 12. 5. 8.00–14.00
čt 13. 5. 8.00–14.00 a 17.00–20.00

Věnujte nám věci na prodej:  
 • letní dětské i dospělé oblečení   
 • dětské boty
 • hračky 
 • sportovní potřeby

• Věci, prosíme, jen v dobrém 
stavu, aby mohly ještě někomu 
udělat radost

• Prodej občerstvení s sebou
• Nakupte za symbolické ceny
• Podpoříte tím provoz Mumraje  

v této nelehké době 
Zajištěna proticovidová opatření 
i regulace počtu nakupujících.

14. 5.
9.00–18.00

Věříme, že 18. a 19. 9. bude možné se bezpečně potkat a užít si společný 
víkend. V záloze máme i bezkontaktní variantu.
NYNÍ HLEDÁME:
• Místní umělce (hudební a divadelní skupiny), kteří mají chuť se zapojit 

do tvorby zábavného programu pro sousedy. Ozvučení zajistíme.
• Sousedy, kteří mají chuť ve své ulici/na svém sídlišti uspořádat 

Sousedské slavnosti a pomoci tak sousedům se více poznat. 
Pomůžeme s vymýšlením programu a zajištěním dobrovolníků na akci.

Ozvěte se nám: hana.hola@domumraje.cz, rozhýbe spolupráci.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK – víkend pro Horní Počernice bude
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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

VYBER
DVOJE

JEDNY
ZAPLAŤ

VÝPRODEJ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

Z
D
A

A

R
M

oční optika
Horní Počernice

*Akce platí do vyprodání zásob na pobočkách Horní Počernice a Vysočany. 

INZERCE
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zemní valy podél dálnic. I když zemní 
valy nejsou tak účinné jako protihlukové 
stěny, jsou důležité z hlediska vizuální-
ho odclonění a pro obyvatele je určitě 
příjemnější dívat se do zeleně než na do-
pravu. Nejúčinnější je realizace kvalitních 
protihlukových stěn. 

Kvalitní protihlukové stěny byly již při-
slíbeny, je to tak?

Ano máme je slíbené. Doufám, že se 
zrealizují v té nejvyšší možné účinnosti.

Jak dlouho se zajímáte o komunální 
politiku a co Vás k ní přivedlo?

Vždy jsem se zajímala o veřejné dění. 
Přímo ke komunální politice mě přivedla 
moje bývalá práce městské architektky. 

Jako architektka se zajímáte hlavně 
o rozvoj naší městské části z tohoto 
pohledu. Jak si Počernice stojí z vašeho 
pohledu architektky?

Myslím, že naše městská část má veliký 
potenciál z pohledu kvality života napříč 
generacemi. Samozřejmě je vždy co 
vylepšovat a doplňovat. Deficitem je chy-
bějící centrum, což je dáno historickým 
vývojem a souvislostmi. Nejvýznamnějším 
veřejným prostorem v Horních Počerni-
cích tak zůstává Náchodská ulice. Je to 

V Horních Počernicích žijete 15 let. 
Proč jste si zvolila právě tuto městskou 
část pro svůj život?

V Horních Počernicích jsem žila s rodiči 
během studentských let, takže jsem to tu 
dobře znala. Oceňovala jsem dobrou do-
stupnost do centra města a zároveň klidný 
charakter naší městské části. Brala jsem 
to jako ideální místo pro život ve městě 
a zároveň v blízkosti přírody. Později, 
když jsme s manželem zvažovali, kde se 
usadit, byla to jasná volba.  

Co se Vám na Počernicích líbí a co 
naopak ne?

Na Horních Počernicích se mi líbí 
především rozmanitost občanské vybave-
nosti. Obzvláště teď, v době pandemie, se 
to ukazuje jako neocenitelná výhoda. Je tu 

dostupná kvalitní lékařská péče, možnosti 
sportovního vyžití, výběr z několika dět-
ských hřišť. Před pandemií jsme oceňovali 
možnosti volnočasových aktivit, různých 
kroužků pro děti nebo aktivit pro celou 
rodinu přímo v docházkové vzdálenosti. 
Navíc se tu lidé docela dobře mezi sebou 
znají. Vždy tu potkáte někoho známého, 
s kým si můžete příjemně popovídat.  
Funguji tu také dobře sousedské vztahy 
a vazby.  Naopak problematické je tu 
samozřejmě dopravní zatížení a s tím spo-
jené negativní vlivy, které je potřeba řešit 
a kompenzovat.

Jakou kompenzaci máte na mysli? 
Co nejúčinnější protihluková opatření, 

především protihlukové stěny a dosta-
tek zeleně. Také tam, kde je to možné, 

KRISTINE KARHANOVÁ 
GRIGORYAN: POČERNICE 
JSOU KRÁSNÉ MÍSTO 
PRO ŽIVOT 
Kristine Karhanová Grigoryan se narodila 
v Arménii a v deseti letech se přestěhovala 
s rodiči do České republiky. V Počernicích žila se 
svými rodiči a zvolila si tuto městskou část i pro 
svůj další domov. Do komunální politiky byla 
zvolena jako zastupitelka za Šanci pro Počernice.
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významná urbanistická osa, která je bo-
hužel dopravně velmi přetížená. Na tuto 
komunikaci je proto potřeba obrátit 
pozornost, snažit se zlepšit její architek-
tonický výraz a navrátit jí její původní 
charakter příjemného veřejného prostoru 
s dostatkem zeleně a vzrostlých stromů. 
Nestane se tak ze dne na den a je s tím 
spojená řada jiných investic a dokončení 
souvisejících dopravních staveb. Je to úkol 
splnitelný spíše v dlouhodobém horizon-
tu, ale o to významnější. Dalším problé-
mem je množství rozvojových ploch a tlak 
developerů obzvláště v ně-
kterých lokalitách. Snahy 
městské části o změnu 
územního plánu bohužel 
nezískaly podporu Magist-
rátu hlavního města Prahy. 
Pořizovatel územního plánu 
změny ve smyslu návratu 
zastavitelných ploch na ne-
zastavitelné nedoporučuje 
s ohledem na možné soudní 
spory a změna je tudíž 
prakticky nereálná. Vedení 
obce má tak před sebou 
velmi obtížný úkol hledat 
konsenzus s developery při 
prosazování zájmů městské 
části. 

Jak si stojí městská část 
v jednání s developery, 
jaké možnosti vůbec má?

Městská část má řadu 
možností, jak prosazovat 
své zájmy. Nemusí s vý-
stavbou souhlasit, a tak 
proces projednávání značně 
zdržovat, což je pro deve-
lopery velmi nepříjemné. 
Ti chtějí co nejrychleji 
postavit a prodat. Proto se 
obvykle snaží s městskou 
částí domluvit. Z minu-
losti vidíme, že u někte-
rých záměrů městská část 
neprosadila efektivně své 
zájmy, vznikla tak řada pro-
blematických bodů, které 
se těžko napravuji. Často je 
to přímo nereálné a chyby 
jsou již neodstranitelné. Většinou se jedná 
o dopravní napojení a propojení s dalšími 
lokalitami. V některých případech naopak 
byla obec velmi aktivní a neuralgické 
body, včetně požadavků na vybavenost 
prosadila. Je také rozdíl jednat s velkým 
developerem a s malým. Pokud je to velká 
progresivní firma, tak jsou jednání těžší 
a je potřeba dostat na svou stranu magistrát 
a IPR, které mohou městské části pomoci. 

Daří se získávat podporu magistrátu 
a IPR?

Ano, většinou se snaží brát přání a po-
třeby městských částí v potaz.

Velkým problémem je i zmiňovaná Ná-
chodská ulice. Co by se mělo udělat pro 
její zklidnění?

Co se týče intenzity dopravy, ta se velmi 
těžko zmírní, to je nereálné, nemáme 
na to nástroje. Zklidnění neznamená, 
že projede méně aut, ale že se reguluje 
rychlost pomocí stavebních úprav a ko-
munikace se stane příjemnější pro chodce. 
Je potřeba zde vybudovat v první řadě 
přechody s ostrůvky, aby byly bezpečné 
pro děti, starší či handicapované obča-
ny. Ostrůvky jsou mnohem bezpečnější, 

člověk nemusí rychle přebíhat silnici, 
aby se bezpečně dostal na druhou stranu, 
z ostrůvku má dobrý přehled na druhou 
polovinu vozovky. Dále je potřeba, aby 
ostrůvky byly co nejvíce osázeny zelení 
a nevypadaly jako betonové zátarasy. Mys-
lím si, že je důležité vrátit na Náchodskou 
lidské měřítko, aby se zde chodci cítili 
příjemně a bezpečně. 

Studie zklidnění Náchodské ulice již byla 
před pár lety hotová, nicméně stále se 
nic neděje. Na čem to nyní vázne? 

Projektové práce na zklidnění Náchod-
ské ulice stále pokračují. Odvolával se IPR 

Praha, který měl doplňující požadavky. 
Byl zde mimo jiné požadavek na cyk-
listický pruh, což se však neslučuje se 
závazným stanoviskem Policie ČR. Dále 
situaci zkomplikoval Covid. Věřím však, 
že již brzy bude vše vypořádané a začne se 
s realizací.

Jak se Vám líbí propojení staré části 
Počernic s novou zástavbou?

Myslím si, že je tady řada povedených 
projektů, které sem zapadají a nijak ne-
ruší, ale samozřejmě jsou i záměry, které 

jsou problematické. Napří-
klad řadové domy na Berance 
jsou vnímané jako hodně 
zahuštěné, dopravní napojení 
na širší uliční síť a propo-
jení s dalšími lokalitami je 
nedořešené. Něco jiného jsou 
i sídliště, která do původních 
Počernic také nezapadají, ale 
již jsou zde opravdu dlouho. 
Na druhou stranu naše sídliš-
tě jsou obklopena zelení, jsou 
zde různá hřiště pro malé 
i starší děti, dostatek stínu 
pro odpočinek. Počernice 
jsou opravdu krásné místo 
pro život.

Jak by se podle Vás měly 
Počernice dále rozvíjet?

Počernice by se měly 
rozvíjet především koordino-
vaně v souladu se zásadami 
trvale udržitelného rozvoje. 
Je potřeba vždy řešit výstavbu 
v souvislosti s technickou 
infrastrukturou, občanskou 
vybaveností a dopravní sítí 
širšího okolí. Měli bychom 
se vyvarovat uzavřených 
areálových komunikací, dbát 
na dostatečnou propustnost 
v území, komfort a bez-
pečnost pro pěší a cyklisty. 
Musíme také dbát na kva-
litu veřejného prostranství, 
dostatek vzrostlé vegetace pro 
lepší mikroklima a zamezení 
tepelných ostrovů.

Jaké místo v Počernicích máte nejraději? 
Kam ráda chodíte?

Mám moc ráda Svépravice a jejích okolí. 
Poslední dobou chodím nejraději na pro-
cházky kolem Biologických rybníků. Moc 
hezký je i Chvalský zámek a jeho okolí. 

 
Co patří mezi Vaše koníčky?

Mým největším koníčkem je teď moje 
rodina. Máme dvě malé děti, kterým 
věnujeme veškerý volný čas. Dalším mým 
velkým koníčkem je moje povolání. 

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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NEZISKOVKY

Na teplé dny jsme se tak moc těšili! Stejně jako vloni bychom chtěli už brzy začít zkoušet 
na čerstvém vzduchu, v létě se chystáme na tábor a na květen jsme pro vás všechny, malé i velké 
zpěváky i nezpěváky, nahráli písničky k venkovní rodinné hře Mumraje (viz plakát na straně 8). 
Vydejte se s námi a se skřítkem Jaruškou do ptačí říše! Na cestě vás čeká mnoho zajímavých 
úkolů a v korunách stromů zblízka uvidíte ptáčky a uslyšíte jejich zpěv.

Průvodní píseň ke hře si můžete poslechnout  

Zuzana Celerýnová
Rokytka, počernický dětský sbor

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly získal 1. dubna zádové po-
střikovače a ochranné brýle ze sponzorského daru od Petra Havlíka, 
vedoucího obchodu HORNBACH Praha Černý Most. Za tento dar 
moc děkujeme. Děkujeme i panu starostovi Mgr. Petru Měšťanovi 
za zprostředkování. Ještě tentýž den jsme za podpory MČ Praha 20 
provedli dezinfekci herních prvků přípravkem Anti-Covid na 17 hři-
štích v Horních Počernicích. Setkali jsme se s pochopením obyvatel, 
když museli opustit herní prvky po dobu nezbytnou na dezinfekci 
a po ní. Děkujeme panu radnímu Bc. Kočímu ml. za dopravu služeb-
ním autem MČ. Zastupitel p. Vacek převážel kanystry s dezinfekcí 
Anti-Covid.

Za SDH Praha – Chvaly: Petr Růžička, starosta 

I letos, stejně jako v předchozích letech, pořádá naše skautské středisko 
na konci srpna dva turnusy příměstských táborů. Zázemí nám poskytne 
chvalský lom a skautské klubovny, o děti se bude starat vždy skupinka 
vedoucích z našich oddílů. Každým turnusem bude děti provázet tema-
tická hra – etapovka, díky které děti prožijí dobrodružný příběh a záro-
veň se budou učit spolupráci ve skupinkách. Samozřejmě si zahrajeme 
i spoustu dalších her a vyzkoušíme si skautské a tábornické dovednosti, 
jako je vázání uzlů, rozdělávání ohně nebo stopování v přírodě. Sou-
částí tábora jsou i dva výlety do okolí, obvykle jeden do přírody a jeden 
do města. V minulých letech jsme navštívili např. farmu, Muzeum iluzí 
nebo zookoutek. První turnus 16. 8. - 20. 8. je určen dětem od budou-
cích předškoláků po čtvrťáky, druhý turnus 23. 8. - 27. 8. je otevřen pro 
děti od druhé do šesté třídy. Přihlašování je stejně jako v předchozích 
letech otevřeno všem zájemcům nejen z našeho střediska. S přihlašo-
váním neváhejte, místa se rychle plní. Všechny další informace můžete 
nalézt na stránkách https://ohen.skauting.cz/aktualne nebo se nám ozvě-
te na e-mail: primestak@ohen.skauting.cz. 

Za středisko Oheň: Tereza Bártová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
SKAUTSKÉHO STŘEDISKA OHEŇ

DEZINFEKCE  
WORKAUTOVÝCH  
A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

ZPÍVÁNÍ V PŘÍRODĚ S ROKYTKOU
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HUDEBNÍ SBOROVÝ TÁBOR

18. - 25. července 2021

Rokytka, počernický dětský

sbor, pořádá hudební sborový

tábor v Letařovicích.

pro děti 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

Týden plný zábavy a her, práce s

hlasem, vícehlasého sborového

zpěvu, nových písniček. Hudební

nástroje vítány.

Více informací můžete získat u sbormistryň Rokytky

Andrey Čančarové Houfkové a Zuzany Celerýnové

cancarova@sbor-rokytka.cz / 774 082 980

celerynova@sbor-rokytka.cz / 608 524 563

 www.sbor-rokytka.cz

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.

NEZISKOVKY

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

INZERCE
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

JARNÍ ÚKLID POČERNIC

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dubnového úklidu naší městské části. Jsme potěše-
ni, že je mezi námi tolik aktivních občanů, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu. 

Veronika Jáně, Zdravá městská část

Zlepšit prostředí kolem nás, uklidit pozůstatky po těch, kte-
rým čistota nic neříká, to bylo cílem pravidelného jarního 
úklidu. Tentokrát se díky pandemii nemohl konat organizova-
ně, a tak lidé reagovali na naše výzvy, vyšli do různých koutů 
Počernic a pomohli uklidit naše okolí.
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UDÁLOSTI

Co ještě bylo zaznamenáno, perličky. 

Ve školní kronice školy chvalské bylo po-
dobně jako v kronice obecní zaznamenáno 
následující neštěstí. Dne 17. května 1892 
odpoledne o půl páté po vyučování odešel 
definitivní podučitel pan Rudolf Rypáček 
ze školy s cílem odejet vlakem do Vysočan 
a večer se vrátit. Cestu na nádraží si krátil 
podle železniční trati a večer se nevrátil. 
Byl nalezen o páté hodině ranní 18. květ-
na u železniční trati nedaleko chvalského 
hřbitova přejet vlakem. Byl živ, a proto 
byl co nejrychleji převezen do Všeobecné 
nemocnice v Praze, kde jedna noha pod 
kolenem a druhá noha nad kolenem mu 
musela být odejmuta. V březnu násle-
dujícího roku byl zproštěn školní služby 
a byl dán na trvalý odpočinek. Za neopa-
trnost mu c. k. okresní školní rada udělila 
písemnou domluvu, a proto mu nebylo 
přiznáno žádné další služné, které se 
snažil bez úspěchu získat cestou milosti. 
Nezbytné prostředky na obživu se snažil 
zajistit si dalším studiem a získáním místa 
úředníka u okresního soudu v Chotěboři. 
Jeho život se s našimi školami pak ještě 
jednou propojil v roce 1904, když se za něj 
provdala Anna Klaudová, dlouholetá 
učitelka ručních prací na našich školách, 
která tímto aktem byla ze školních služeb 
uvolněna. 

Dne 15. května 1895 byla v Praze zahá-
jena Národopisná výstava Českoslovan-
ská, které měla za cíl znázornit život lidí 
česko-slovenských v minulosti i v přítom-
nosti v oblastech vzdělávání, zaměstnání, 
práce, zábavy i umění. Navrhovatelem 
výstavy byl ředitel Národního divadla pan 
F. A. Šubrt. Na počátku školního roku 
1895/96 tuto výstavu děti obou našich 
škol navštívily. Stručný záznam v kronice 
hornopočernické školy o tom uvádí: Dne 
16. září se Národopisné výstavy zúčastnilo 
74 dětí při nákladu 70 zlatých. Po cestě 
ranním vlakem do Prahy prohlédly si 
děti v průvodu učitelů a předsedy místní 
školní rady a starosty obce pana Jana Uzla 
bohaté sbírky a před zpáteční cestou noč-
ním vlakem viděly i světelnou fontánu.

Kronika školy chvalské o návštěvě Náro-
dopisné výstavy uvádí:

Dne 9. září se za účasti učitelů a někte-
rých rodičů zúčastnilo výstavy 44 dětí. 
Ráno před osmou hodinou se odjelo z na-
šeho nádraží do Prahy. Odtud po mostě 
přes Vltavu pěšky se došlo k desáté hodi-
ně na výstaviště. V národopisném paláci 
u sochy sv. Václava zapěly děti píseň Svatý 
Václave a následovala prohlídka levého 
křídla paláce.

Po obědě bylo pokračováno prohlídkou 
pravého křídla, s bohatým oddělením his-
torickým. Odpoledne děti zhlédly plnění 
a odlet balonu.

Poté následovala prohlídka českoslovan-
ské vesnice se stavbami statku, koste-
líka, mlýna a dalších staveb na vesnici. 
Následovala prohlídka paláce moderního 
průmyslu. Po večeři připravené dětem 
ve Staré Praze viděly děti ještě světel-
nou fontánu. U shromážděných dětí 
před fontánou se zastavil přítomný pán, 
kterým byl c. k. zemský školní inspektor 
J. Hejzlar a projevil spokojenost nad cho-
váním dětí řídícímu učiteli. Od fontány 
následovala cesta pěšky na nádraží a pře-
prava vlakem domů. Na návštěvu bylo 
od dětí vybráno celkem 5 zlatých a zbylou 
část nákladu 30 zlatých uhradila místní 
školní rada. Řídící učitel pan Rudolf Pro-
cházka k záznamu ještě připsal: „Návštěva 
ta zůstane zajisté všem účastníkům v milé 
vzpomínce, neboť byla pramenem hojného 
poučení a nevinné zábavy."

Rozsáhlá část záznamů v první psané kro-
nice P. V. Veselého je věnována vlastnic-
kým vztahům a změnám období mezi 16. 
až 18. stoletím. 

O usedlosti (gruntu) nazývaném „Šnejdár-
kovský na chlebově" po jeho prvním držiteli, 
vedeném pod č. p. 39 v roce 1900 je uvedeno:

Tato usedlost, jenž byla na sklonku 18. 
století největší v celých Horních Počerni-
cích, měla polností 2 a 3/4 lánu (jeden lán 
18,41 hektaru), jednotlivé části polností se 
mimo blízká místa k usedlosti nacházela 
v širokém okolí (ke Chvalům, lesu Fidrhol-
ci, Šestajovicím, Jirnům i k Vinoři). Větší 
část těchto pozemků pocházela z rozdělení 
od mistrů univerzitních z území čertouzské-
ho. Od Šnejdara počátkem 16. století koupil 
usedlost jakýsi Valenta, který ji roku 1539 
prodal Šimonu Ferbasovi z Husince za 78 
kop. Ten byl v tom čase prokurátorem při 
komorním soudu. Roku 1545 prodal pak 
usedlost rytíři Janu Jiřímu Čejkovi z Olbra-
movic, který byl příbuzným Jeronýma Čejky 
pána na Chvalech a dvora i statku v Čer-
tousích. Jan Jiří Čejka usedlost roku 1549 
prodal rytíři Buriánu Cukrovi z Tamfeldů 
za 150 kop. Rytíř Burian Cukr později 
postoupil usedlost své sestře Mandaleně 
Cukrové z Tamfeldů a jejímu choti Matouši 
z Rottenfeldů. Ti pak roku 1576 o úterý 
svatodušním prodali usedlost paní Anně 
Komédkové z Kopřic, manželce urozené-
ho pana Komédky z Rovin, podkomořího 
u desek zemských za 600 kop.

O devět let později vdova Anna Koméd-
ková prodala za 650 kop usedlost Svatošovi 
Kozáčkovi, který ji roku 1597 v ceně 700 
kop prodal Adamovi Housenkovi. Jako 
součást tohoto prodeje jsou uvedeni také 4 

koně, 5 krav, jalovice, býček, 10 ovcí, 6 pra-
sat, 14 slepic s kohoutem a nářadí k obdělá-
vání polí. Ten pak ještě roku 1609 doplácel 
Anně Komédkové zbytek ceny. V létě 
1609 vdova po Adamu Housenkovi - paní 
Kateřina prodala usedlost za stejnou cenu 
zeti Vítovi Staňkovi ze Sokolce u Poděbrad, 
který ji ještě týž rok bez kovárny prodal 
Zikmundu Lukešovi opět za 700 kop.

Ve válce třicetileté zámožný rod Lukešov-
ský se rozprchl a usedlost i s jednopatrovým 
stavením zpustla a byla opuštěna. Roku 1661 
velký kus pozemku za hospodou Sichrovka 
byl oddělen k panskému dvoru v Čertousích 
a k chalupě chlebové. Roku 1671 se zpustlé 
usedlosti se zbytkem polí ujal za 40 kop 
Jan Černý a hospodařil na ní do roku 1682. 
Po jeho skonu si usedlost pronajal Matěj 
Honzák a hospodařil zde do roku 1694, když 
současně hospodařil i na usedlosti Srbovské.

Dne 8.února 1695 koupil usedlost za 160 
kop podle odhadu rychtáře Jiřího Nováka, 
staršího konšela Matěje Housenky a mlad-
šího konšela Tomáše Hudečka syn Jan 
Honzák. Ten usedlost 10. prosince 1738 
postoupil svému synovi Jiřímu. Za něj při 
požáru zcela vyhořelo obytné stavení. Jiří 
Honzák 20. ledna 1760 směnil usedlost 
se svým příbuzným Matějem Hudečkem 
za usedlost Srbovskou. Ten ji v srpnu 
1768 postoupil synu Janovi. 27. ledna 1792 
zvelebenou a rozšířenou usedlost Jan prodal 
Matěji Špitálskému.

Podobným způsobem jsou vedeny zázna-
my i o dalších usedlostech.

Z uváděných posloupností majetkových 
změn v uvedeném časovém období tří století 
lze vysledovat, že docházelo také k početné-
mu propojování dění a osudů lidí původních 
sídel Horních Počernic, Čertous se sousedí-
cími Chvaly a Svépravicemi, tvořícími dnes 
jednotnou městskou část hlavního města 
Prahy.

Ing. Hubert Antes, 
kronikář

S hlubokým zármutkem oznamuje-
me, že nás 18. 4. 2021 navždy opustil 
Ing. Hubert Antes, kronikář naší 
městské části.

Znali jste pana Antese? Chcete se  
s námi podělit o hezkou vzpomínku 
na něj? Napište nám do 10. 5.  
na: redakce@pocernice.cz. 

Děkujeme.
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MČ Praha 20 Post Bellum a ZŠ Stoliňská zvou na
prezentaci projektu - Příběhy našich sousedů 

25. května od 15 hodin ve Chvalské stodole. 
Akce bude probíhat dle aktuální epidemiologické

situace, bližší informace www.zschvaly.cz

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

ŠKOLY

SOUTĚŽÍME A VYHRÁVÁME ONLINE
Začátkem března vybojovala naše studentka ze druhého roční-
ku Lucie Škarupová skvělé druhé místo v mezinárodní soutěži 
Global Challenge, kterou pořádá nizozemský Wageningen Youth 
Institute. Mezi studenty z celé Evropy Lucka prezentovala svou 
práci Growing phenomenon of human trafficking in Nepal. 
Součástí soutěže byla i mezinárodní konference, která přinesla 
mnoho inspirativních nápadů, jak konstruktivně řešit globální 
otázky 21. století. Lucce gratulujeme a přejeme další úspěchy!
Ani naše další studenty v soutěžení koronavirus nezasta-
vil. Školního kola ekonomické olympiády se jich zúčastnilo 
neuvěřitelných 180! Osmi nejúspěšnějším budeme držet palce 
v krajském kole.

PAVEL SOVIČ V SE-
MIFINÁLE GTP 2021!
Náš kolega Mgr. Pa-
vel Sovič, který je 
učitelem matematiky 
a francouzštiny, se stal 
semifinalistou pres-
tižní soutěže Global 
Teacher Prize Czech 
Republic 2021. Jedná 
se o odbornou cenu 
každoročně udělova-
nou pedagogům ze 
základních a středních 
škol, kteří využívají 

ve své práci inovativní učební metody a zároveň se zapojují 
do mimoškolních aktivit a odborné komunity. Pavlovi držíme 
palce, aby v silné konkurenci uspěl!

JSME PŘIPRAVENI
Druhý dubnový týden přinesl do českých škol světlo nadě-
je v podobě zahájeného testování na covid-19. Zatím se sice 
na středních školách týká jen zaměstnanců a případných ná-
vštěv ve škole, ale o to důležitější je vyzkoušet celou logistiku, 
aby po návratu studentů, v nějž všichni věříme, běželo vše jako 
na drátkách. Je totiž známo, že kdo je připraven, není překva-
pen. A my už připraveni jsme.

TOP CLASS – UTKÁNÍ BEZ KONCE
Poslední rok přinesl mnohé výzvy a naši učitelé ani studenti 
se jich nezalekli. Tělesná výchova je jedním z předmětů, které 
se sice téměř nedají učit online, ale pokud se dají dohromady 
chytré hlavy, může „školní hýbání“ získat úplně nový rozměr. 
Skupina našich kolegů pod vedením Mgr. Kateřiny Nováko-
vé vymyslela úžasný projekt plný pohybových výzev. Pilotáž 
zajistily během ledna týmy učitelů a se začátkem druhého 
pololetí byla Top Class spuštěna naostro. Soutěží mezi sebou 
třídy, týmy pedagogů, ale také naši absolventi. Aplikace, 
kterou vymysleli naši kolegové vyučující IT, je velmi přátel-
ská, intuitivní a skrývá v sobě mnoho poznatků z geografie, 
historie, ale i dalších oblastí života. Společně tak zdoláváme 
Jizerskou padesátku, běháme s Terrym Foxem, na kole jezdí-
me kolem Česka nebo plaveme přes La Manche. Jsme rádi, že 
se hýbeme společně, i když zatím každý sám.

Petra Bergmannová,  
učitelka SOŠ

ZŠ STOLÍŇSKÁ

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ  
– SETKÁNÍ S PANÍ  
MILENOU RAISOVOU
Vážení čtenáři, 

od začátku března pracujeme na projektu s neziskovou organizací 
Post Bellum – Příběhy našich sousedů, což je obecně prospěšná 
společnost, která se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomí-
nek pamětníků.

My jsme měly tu čest udělat rozhovor s velmi milou paní 
Milenou Raisovou, která navštěvovala naši školu a do školy jako 
žákyně nastoupila za druhé světové války. 

Vyprávěla nám například o jejím dětství a krásných vzpomín-
kách na školu. Bylo velmi zajímavé slyšet, co se vše změnilo a jak 
to v Horních Počernicích probíhalo v období druhé světové války 
a po ní. 

Rozhovor vzhledem k aktuální situaci bohužel probíhal pouze 
online, což nás velmi mrzelo, ale i tak jsme si ho velice užily. Bylo 
velmi obdivuhodné, co všechno si paní Raisová dosud pamatuje. 

Jsme velmi rády, že se s námi paní Raisová podělila o svůj 
životní příběh a doufáme, že i vám se bude líbit naše výsledné 
zpracování.

Velmi se těšíme, až vám vyprávění paní Raisové představíme. 

Eliška Bechná, Laura Fotrová,  
Agáta Kocábová, 9. B
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Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 
20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0009117) se již déle než rok potýká 
s omezeními způsobenými pandemií Co-
vid-19. Bohužel mnoho naplánovaných 
implementačních aktivit se nemohlo 
uskutečnit - např. výjezdní vzdělávací 
pobyty pro pedagogy nebo návštěvy škol 
k načerpání inspirace a sdílení zkušenos-
tí. I přes všechna omezení se však daří 
pořádat zajímavé akce směřující k pod-

AKTIVITY PROJEKTU MAP II  
V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

INZERCE

INZERCE

poře škol i rodičů při realizaci distanční 
výuky. K úspěšným aktivitám lze zařadit 
podzimní sérii online školení pro rodiče 
na téma Google Classroom a MS Teams, 
dvou prostředí, ve kterých školy v Hor-
ních Počernicích distanční výuku rea-
lizují. Od začátku tohoto kalendářního 
roku jsme realizovali v rámci projektu 
např. sérii seminářů s psycholožkou a te-
rapeutkou na téma práce s dětmi s SPV 
či velmi praktický online seminář pro 

pedagogy MŠ na téma Montessori peda-
gogiky a jak jí využít pro rozvoj dětí. 
Do konce projektu plánujeme uskutečnit 
ještě několik zajímavých online semi-
nářů jak pro pedagogy, tak pro rodiče, 
sledujte proto náš facebookový profil 
MAP vzdělávání Praha 20, kde se včas 
dozvíte podrobnosti o těchto akcích. 
Pokud máte tip na zajímavý seminář, 
dejte nám vědět.

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

Pokud se chcete aktivně zapojit 
do projektu MAP např. formou člen-
ství v pracovních skupinách a podílet se 
na zlepšování kvality vzdělávání v Hor-
ních Počernicích, kontaktujte nás prosím 
na adrese: projektmap@pocernice.cz. 

Projektový tým MAP II

GYMNÁZIUM PRAHA 9  
CHODOVICKÁ 2250 NABÍZÍ 
 
OD 1. 9. 2021 MÍSTO VRÁTNÉ/HO 
NA PLNÝ ÚVAZEK. 

OD 23. 8. 2021 MÍSTO ÚDRŽBÁŘE 
NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK.

INFORMACE: 724114852, 724114854

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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OPUSTILA NÁS  
VĚRUŠKA
Věra Rosendorfová, trenérka, rozhodčí a funkcio-
nářka oddílu sportovní gymnastiky zemřela v pon-
dělí 5. 4. 2021 ve věku 90 let.
Byla místní rodačkou a celý život prožila 
v Horních Počernicích.  Po absolvování 
základní školy se vyučila švadlenou a 10 
let pracovala v Panaru jako šička. Později 
byla zaměstnána v Xaverovské drůbežárně, 
kde pracovala až do důchodového věku.

Od dětství sportovala, nejprve docháze-
la na tzv. „letňák“ – dnes tenisový areál, 
kde provozovala atletiku, volejbal a hrála 
tenis. Ten jí učaroval a Věra u něj vydržela 
velmi dlouho, ještě jako veteránka se 
účastnila tenisových soutěží.

Od mládí byla členkou počernického 
Sokola, nejdříve jako cvičenka, později 
jako cvičitelka. S nářaďovým tělocvikem 
začínala v tělocvičně U Hyků, později 
se cvičilo v tělocvičně ve Svépravicích, 
kterou stavěl otec jejího manžela tak, 
že přestěhovali dřevěnou sokolovnu 
z Hloubětína. Cvičilo se na kruzích, bra-
dlech, kladině, skákalo se přes kozu, přes 
koně i přeskokový stůl. Aby se mohlo 
v zimě cvičit, bylo nutné roztopit velká 
černá kamna. Tělocvičnu navštěvovali 
chlapci i dívky.

Věra působila také jako cvičitelka dívek 
a žen, se kterými nacvičovala na hromad-
ná vystoupení. Poprvé v roce 1948, kdy jí 
bylo 18 let, nacvičila skladbu dorostenek 
na poslední, 11. sokolský slet a později 
od roku 1955 skladby žen a dorostenek 
na všechny spartakiády.

V roce 1953 založil Jeroným Šafář oddíl 
sportovní gymnastiky pod TJ Sokol Hor-
ní Počernice a Věra se stala spoluzaklada-
telkou. S trénováním začínali především 
chlapci, děvčata se přidala později. Tréno-
valo se nejprve ve svépravické tělocvičně, 
v 60. letech se oddíl přestěhoval do nově 
postavené tělocvičny při ZŠ Ratibořická.

Od té doby Věra řadu let společně 
se svým mužem Antonínem a pozdě-
ji i s dcerou Věrou a synem Lubošem 
nepřetržitě a obětavě 3x - 4x týdně 
trénovala mladé gymnastky a zajišťovala 
chod oddílu. Ještě v roce 2015 pravidelně 
docházela do tělocvičny a připravovala 
malé holčičky.

Gymnastika v době jejího působení 
dosáhla řadu úspěchů nejen v krajských 
přeborech, kde se naše svěřenkyně mno-
hokrát umístily na prvních místech, ale 
i na republikové úrovni. Poprvé v roce 
1975 se družstvo mladších žákyň ve slože-

ní: K. Bartošková, P. Beránková,  
K. Struchmančuková, M. Švejnohová sta-
lo přebornicemi republiky, později se H. 
Warausová stala 2x přebornicí republiky 
v kategorii dorostenek a M. Křivánková 
vybojovala rovněž přebornický titul v ka-
tegorii juniorek.

Věra se věnovala i nácviku řady pó-
diových skladeb, ke kterým vymýšlela 
choreografii a tyto skladby pak děvčata 
předváděla na různých sportovních i spo-
lečenských akcích.

Oddíl se během doby, kdy byla vedoucí 
trenérkou, pomalu rozrůstal až do ve-
likosti více než 150 členů a ona sama 
vychovala stovky gymnastek.

V letních měsících jezdila se svými 
svěřenkyněmi na gymnastická soustředění 
do Dolního Bousova, která pořádal oddíl 
SG z Mladé Boleslavi, účastnila se i sta-
nových výcvikových táborů, které pořádal 
náš oddíl řadu let i pro ostatní oddíly TJ, 
kde ochotně pomáhala v polní kuchyni 
a stačila i trénovat holčičky.

V rekonstruovaném Chvalském zámku 
byli manželé Rosendorfovi v roce 2010 
oceněni místní samosprávou titulem 
„Zasloužilý pracovník v pedagogické 
činnosti“.

V květnu 2013 obdržela Věra oceně-
ní „Trenérka roku“ udělované Českým 
olympijským výborem za přínos žen, které 
se věnují trénování dětí, talentovaných 
i profesionálních sportovkyň a sportovců.

Celý život toužila po specializované 

sportovně-gymnastické tělocvičně, kde by 
bylo nářadí stabilně postavené a nemuselo 
se připravovat a uklízet každý trénink. 
V 80. letech měl náš oddíl již krůček 
k zahájení stavby takové tělocvičny, ale 
pak se bohužel nenašlo potřebné množství 
peněz. V poslední době máme opět naději 
na vybudování takové tělocvičny, projekt 
je připraven, ale opět chybí příslušné 
finance. Věra byla s projektem seznámena, 
ale bohužel realizace se už  nedočkala.

Loni v září oslavila 90 let, oddíl SG pro 
ni připravil oslavu, na které nechyběla 
gymnastická veřejnost nejen z Horních 
Počernic, ale sešlo se i mnoho generací 
bývalých gymnastek, trenérských kolegů, 
kolegyň a kamarádů. Věra si tuto oslavu 
patřičně užila.

Do poslední chvíle byla pozitivní, 
činorodá a dobře naladěná, i když stále 
vzpomínala na Toníka, který jí již dva 
roky ohromně chyběl.

Věra byla mimořádný člověk. Jak řekla 
i její celoživotní kamarádka Naďa Hous-
ková: „Takový dobrý, obětavý a spraved-
livý člověk se málokdy najde.“

 
Milá Věruško,
moc nám už teď chybíš, nikdy nezapo-
meneme na Tvůj úsměv a životní elán.

Oddíl SG a celá TJ Sokol Horní Počernice  
včetně potomků Luboše a Věry
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KOPEME ZA ZDRAVOTNÍKY 
A ZA BOBRA (JE PŘECI  
CHRÁNĚNÝ) – JEDEME DÁL…

Když jsme 10. 2. 2021 spusti-
li tento projekt, ani ve snu nás 
nenapadlo, jaký to bude mít 
rozsah. Nedávno 24. 3. 2021 se 
rozjelo druhé kolo, když první-
ho se zúčastnili zcela všechny 
kategorie našeho klubu, včetně 
„A “mužstva a našich nejmenších 
„Šikulů“. Co je ještě krásnější, 
že se zapojili rodinní příslušníci, 
sourozenci, rodiče, tety, strejdové 
a dokonce i prarodiče. No a jako 
vrchol považujeme, když jeden 
večer se mi přes Facebook ozval 
kamarád žijící v USA, že se jim 
ta akce líbí a chtějí také pomoc 
a tak junioři teamu NHL Nashville 
Predators v době jejich prázdnin 
cvičili také. Poslali našim klukům 
krásný motivační pozdrav a jako 
bonus podepsaný dres jejich 
teamu. Kolik vlastně obědů jsme 
všichni zatím vycvičili?

Je to neuvěřitelné, ale k 1. 4. 2021 je to ne-
skutečných 623 obědů celkem. V prvním 
kole nasadila vysokou laťku parta okolo 
kluků z ročníku 2011 se 103 obědy, ale 
když to viděli ti, co s tím začali, což jsou 
„moji 2010“, tak vytvořili nový klubový 
rekord 117,75 obědů. Je hezké vidět, jak 
se teamy mezi sebou motivují. Za zmín-
ku stojí pár příkladů - třeba v kategorii 
A týmu spolu s dorostenci se za týden 
naběhalo 912 km. Naši nejmenší šikulové 
(ročník 2014-2015) během týdne mimo 
jiné naskákali přes 8 000 přeskoků a vy-
sportovali úžasných 54 obědů. Hokejisté 
z Nashville Predators přidali 11 obědů. 
Mohli bychom tady jmenovat všechny, 
kteří se zapojili a nebude stačit několik 
stránek. Máme všichni obrovskou radost, 
jak tato akce spojila tu naši xaverovskou 
fotbalovou rodinu s ostatními, co mají rádi 
akce pro dobrou věc. A tak dovolte na zá-
věr poděkovat vedení klubu v čele s Da-
videm Lukešem, starostovi naší městské 
části panu Petru Měšťanovi, paní Hance 
Markulinec Moravcové, MUDr. Martině 
Burdové, personálu restaurace U Bob-
ra, a hlavně sponzorům Dafne výroba 

pracovních oděvů, Barvy a laky Hostivař, 
Pekařství Moravec, Betonárka HP.

Strašně se všichni těšíme, až budeme 
moci zase na hřiště a naši zdravotníci se 
vrátí do „normálního“ režimu. 

Co na to kolektiv Chirurgické klini-
ky FTN: „Měli jsme tu čest účastnit se 
akce počernických fotbalistů (již od těch 
nejmladších ročníků) za záchranu Bob-
ra. Připadla nám ta role vůbec nejtěžší, 
popasovat se s takovým přídělem vynikají-
cího jídla a zachovat si při tom štíhlé linie. 
Vzhledem k pracovnímu vytížení, kterému 
teď rok čelíme, se nám to ale povedlo. 
Děkujeme za zpříjemnění víkendových 
služeb, kdy už pro nás celé dva měsíce 
sportujete a vozíte nám obědy, za kterými 
je vaše neuvěřitelné nasazení. Covid odkryl 
mnoho charakterů, ale vy kluci (a také 
několik dam), jste nám dělali jenom 
radost. Děkujeme a těšíme se na shledání 
v lepších časech, třeba na stadionu. Teď 
už všichni víme, kdo jsou počerničtí koně 
a fandíme vám.“

Martin Nagy  
a Hana Markulinec Moravcova,  

SC Xaverov

DĚTSKÉ  
RYBÁŘSKÉ  
ZÁVODY
Dne 29. 5. 2021 se budou  
konat dětské rybářské  
závody na rybníce Koupaliště.

Sraz v 7.00 hodin v klubovně. Loví 
se na plavanou. Občerstvení bude 
zajištěno.

Rádi přivítáme nováčky s vlastní 
výbavou.

Před závodem sledujte aktuální 
epidemiologickou situaci a o ko-
nání závodu se informujte předem 
na e-mailu: pachta@seznam.cz.

Výbor M. O. Horní Počernice
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NABÍZÍME POMOCNOU RUKU SENIORŮM
Rozhovor s jednatelem společnosti Marson Invest s.r.o., Bc. Martinem Parčem
DŮSTOJNÝ DŮCHOD, KDO BY SI NĚCO TAKOVÉHO NEPŘÁL... TÝM NAŠÍ SPOLEČNOSTI SI DVĚ
SLOVA DŮSTOJNÝ DŮCHOD DAL DO NÁZVU PROGRAMU, KTERÝM CHCE LIDEM DŮCHODOVÉHO
VĚKU DOPOMOCI PROMĚNIT JEJ VE SKUTEČNOST, ABY SI OPRAVDU UŽILI DŮSTOJNÉHO STÁŘÍ.
MŮŽETE ČTENÁŘŮM PŘIBLÍŽIT, V ČEM SLUŽBA, KTEROU SENIORŮM NABÍZÍTE, SPOČÍVÁ?

Každý senior má o prožití finálních let svého Dobře, senior se rozhodl s vámi jednat. Jaké
varianty řešení mu nabídnete? VARIANTA RENTA
– jednorázově vyplatíme sjednanou částku za
nemovitost. Peníze v plné výši převedeme na
účet klienta maximálně do třiceti dnů. Výhodou
této varianty je, že senior může s penězi ihned
nakládat: splatit úvěry a půjčky, obdarovat své
blízké, investovat do vlastního zdraví a zajistit
si nadstandardní péči, kupovat si kvalitnější
potraviny, výživové prostředky, vypravit se
na dovolenou, na kterou si dosud nedokázal
z důchodu ušetřit atd. Nevýhodou je, že již
nemovitost, v níž senior bydlí, již nevlastní, a tudíž
ji po jeho smrti nikdo nezdědí.
VARIANTA RENTIÉR – peníze za prodej vyplácíme
podle dohody se seniorem postupně – nejprve
například na úhradu dluhů, případně dalších
plateb, které též nesnesou odkladu. Ostatní
prostředky vyplácíme seniorovi ke stávajícímu
důchodu, a to až do konce jeho života formou
měsíční renty. Rentiér tak žije beze strachu
z náhlého zdražování, naplánuje si třeba vysněnou
dovolenou, na kterou z důchodu nemohl ušetřit,
může obdarovat děti a vnoučky, přilepšit jim na
studium, dopřát si kvalitnější léky či potraviny, ale
i péči o sebe sama – masáže, kosmetiku, lázeňský
pobyt a podobně.
Kolik senior za výše uvedené služby zaplatí?
Poradenské a advokátní služby poskytujeme zcela
zdarma! Připravíme veškeré dokumenty spojené
s prodejem a přepisem nemovitosti, zajistíme
i advokátní úschovu finančních prostředků
a následný přepis nemovitosti a vyplacení dle
zvolené varianty na seniorův bankovní účet,
případně jiný způsob výplaty. Jediné, co senior
hradí, je tržní odhad ceny nemovitosti, který
ovšem po přepisu v katastru nemovitostí klientovi
vracíme. Takže, suma sumárum: seniora transakce
nestojí ani korunu.

života svoje představy. Někdo touží cestovat, jiný
investovat do svého zdraví, další se chce těšit z dětí
a vnoučat. Jenže i když mnozí celý život šetřili,
k naplnění snů se jim nedostává prostředků. Jiní
zase sice celý život poctivě pracovali a přesto každý
výdaj z důchodu opravdu pečlivě váží. A třeba před
nimi vyvstane dilema: prodat nemovitost, kde jsou
zvyklí a kde by nejraději zůstali do posledních svých
dní a získat tak prostředky na realizaci svých snů...?
Můžete být konkrétní, komu především jsou
vaše služby určeny? Odpověď je jednoduchá –
každému seniorovi v důchodovém věku nad 70
let vlastnící nemovitost nezatíženou zástavou. Ke
každému volíme individuální přístup a po
konzultacích s ním hledáme nejvýhodnější řešení.
Vždyť naší prioritou je pomáhat především těm
seniorům, kteří si například nemohou z finančních
důvodů dovolit nadstandardní lékařskou péči. Ale
i těm seniorům, kteří s důchodem vyjdou jen tak tak.
Jaké garance má senior, když se s vámi
rozhodne jednat? Především, veškerá jednání
vedou se seniory naši profesionální pracovníci
a advokátní kancelář. Jako klíčovou garanci
poskytujeme seniorům věcné břemeno dožití v jimi
vlastněných nemovitostech. Podle občanského
zákoníku zakládá takové břemeno stávajícímu
majiteli právo zůstat bydlet v prodávané
nemovitosti až do konce života. V praxi to
znamená, že vás nikdo nemůže vystěhovat
a ani jinak omezovat ve vlastnických právech
k takové nemovitosti. Vše v životě seniora zůstává
jako dosud s příjemnou změnou, spočívající
v dostatečném finančním zajištění. Svoji
nemovitost tedy nadále plnohodnotně užíváte.
Jaké má senior garance, že to, co slibujete,
splníte? A je to pro seniora právně bezpečné?
Poskytujeme seniorům především právní garance.
U každé nemovitosti je sjednáno tzv. věcné
břemeno dožití. Toto je vyznačeno v katastru
nemovitostí a zaniká až smrtí toho, v jehož prospěch
je zřízeno. Podle občanského zákoníku zakládá
takové břemeno stávajícímu majiteli právo zůstat
bydlet v prodávané nemovitosti až do konce života.

Musí vaši klienti někam dojíždět, jak a kde
probíhá kontaktní schůzka s klientem? Senior
nemusí nikam jezdit, ve většině případů sami
navštěvujeme klienty tam, kde si to přejí. Abychom
co nejméně narušili jejich soukromí a pohodlí.

 Marson Invest s. r. o.
Za Kovárnou 422/19
109 00 Praha 10

DŮSTOJNÝ
DŮCHOD




+420 601 112 113

nemovitosti@marsoninvest.cz

www.dustojnyduchod.cz
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400

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

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

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

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

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

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

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

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