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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2021 

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

od 5. 6.  Pohádková země Vítězslavy 
Klimtové denně  od 9.00 do 18.00 hod.

do 4. 7. Jakpak bydlí princezny?

11. 7. 
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou 

14. 7. Trio Coucou, koncert na nádvoří 
Chvalského zámku  od 19.00 hod.

16. 7. – 25. 7. Prodloužený Detektivní 
týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

31. 7. Hradozámecká noc 2021 pro děti 

1. 8. Počernický street food festival
 od 10.00 do 20. 00 hod.

6. 8. – 15. 8. 
Prodloužený detektivní týden na zámku 
aneb pátrej na vlastní pěst!

29. 8. 
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou 

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

DIVADLO

1. 7. Přípitek  od 19.30 hod.

8. 7. Ubal a zmiz  od 19.30 hod.

LETNÍ KINO

9. 7. Pulp Fiction: Historky z podsvětí
 od 21.30 hod. 

13. 7. Zkrať to, zlato   od 19.30 hod.

15. 7. Chyby  od 19.30 hod.

20. 7. Bože, ty seš hajzl  od 19.30 hod.

22. 7. Gump – pes, který naučil lidi žít
 od 19.30 hod.

29. 7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel  
 od 19.30 hod.

3. 8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel 
 od 19.30 hod.

5. 8. Shoky a Mortly  od 19.30 hod.

6. 8. Hanebný parchanti  od 21.00 hod.

10. 8. Najdete na:  
www.divadlopocernice.cz  od 19.30 hod.

12. 8. Deníček moderního fotra 
 od 19.30 hod.

17. 8. Deníček moderního fotra 
 od 19.30 hod.

19. 8. Večírek  od 19.30 hod.

24. 8. Najdete na: 
www.divadlopocernice.cz  od 19.30 hod.

26. 8. Zátopek  od 19.30 hod.

31. 8. Najdete na: 
www.divadlopocernice.cz  od 19.30 hod.

MUMRAJ

9.–27. 8. Coworking
 po–pá 9.00–13.00

30. 8. – 3. 9. Dny otevřených dveří
 od 8.00 do 12.00 hod. + odpoledne

OSTATNÍ 

24. 7. Psí den – louka u Ratibořické školy
 
 
STODOLA

17. 7. a 21. 8. Burza rybiček
 od 9.00 do 12.00 hod.

18. 7. Narozeninový recitál Radima 
Schwaba  od 18.00 hod.

víkend pro
Horní Počernice

18. 9. odpoledne – Hudebně-divadelní slavnosti
(v Čertousích)

19. 9. dopoledne – Sousedské slavnosti
(u Svépravické kapličky a mezi paneláky ve Lhotské)

19. 9. odpoledne – Zažít divadlo jinak (u divadla)

Program tvoří místní spolky, 
organizace, umělci a sousedé.

Chcete se zapojit? Napište na 
hana.hola@domumraje.cz

INZERCE



ÚVOD

SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé,

dovolte, abych vám popřál krásné léto 
a dětem vydařené prázdniny. Odpočinek 
si po tomto náročném roce zaslouží-
me všichni, a teď si ho – i díky stále se 
zlepšující epidemické situaci – můžeme 
konečně užít naplno a každý po svém. 

Možná se chystáte k moři nebo třeba 
na túry do Alp, ale možná patříte k téměř 
polovině Čechů, kteří se rozhodli strávit 
letní dovolenou v tuzemsku. Děti se už 
těší na tábory, ať už pobytové, anebo 
příměstské, aby si aspoň částečně  

vynahradily týdny a měsíce izolace a zase 
si dosyta vyhrály s kamarády. A co si 
budeme povídat, i rodiče po dlouhém 
období distanční výuky jistě ocení pár 
dní, které budou moci strávit jako za be-
zdětných časů a zase načerpat energii. 
Příjemnou příležitost nabízejí nejrůznější 
kulturní akce a slavnosti, odehrávající se 
pod širým nebem, ale i znovuotevřené za-
hrádky restaurací, které za teplých letních 
večerů přímo vybízejí k posezení. Navíc tím 
podpoříte jejich majitele i personál, který si 
nyní prošel opravdu náročným obdobím. 

A protože se od nás z Horních Počernic 
snadno a rychle dostanete k oblíbeným 

pískovnám u Labe, můžete si udělat malé 
prázdniny i uprostřed pracovního týdne 
a zajet se po práci vykoupat. Vyhrají to 
u vás Ovčáry, Lhota, nebo třeba Probošt-
ská jezera? 

Přeji vám léto prožité přesně podle 
vašich představ a v září se budu těšit 
na shledanou!

Petr Měšťan, 
starosta

AKTUALITY
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UŽ MÁTE REZERVOVANÝ 
TERMÍN OČKOVÁNÍ PROTI 
COVIDU-19? 
Možná si říkáte – a je to nutné? Třeba nespadáte do rizikové skupiny, nebo se z růz-
ných důvodů domníváte, že zrovna vám těžký průběh tohoto onemocnění velmi 
pravděpodobně nehrozí. Jenže zrádnost covidu-19 spočívá právě v jeho nevyzpyta-
telnosti. Navíc čím dřív bude populace proočkovaná, tím dřív se budeme všichni 
moci vrátit k normálnímu životu se vším, co k němu patří. Očkování je tak zároveň 
aktem solidarity a ohleduplnosti. Objednat se na něj můžete snadno a rychle, buď 
online v některém z očkovacích center, anebo u svého praktického lékaře. 

Byli jsme otřeseni tra-
gickými událostmi na 
jižní Moravě. Rozhodli 
jsme se proto rychle 
jednat a Rada měst-
ské části přijala 25. 6. 
usnesení, na jehož zá-
kladě Horní Počernice  
věnují občanům  
zasaženým tornádem 
částku 100 000 Kč.  
V pondělí 29. 6. bude 
na program mimořád-
ného zasedání zastu-
pitelstva zařazeno 
odsouhlasení tohoto 
daru.

Chcete také přispět? Pošlete 
libovolnou částku na některý z účtů, 
které humanitární organizace založily 
právě na pomoc zasaženým oblastem. 



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2021 

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada městské části
1)  schválila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ 

(odchyt koček v domě Božanovská 2343/12) ve výši 200,0 tis. Kč;
2)  zařadila do rozpočtu vrácené finanční prostředky ve výši 104,2 

tis. Kč – jedná se o účelové dotace, které nebyly využity příspěv-
kovými organizacemi;

3)  zařadila do rozpočtu městské části dar ve výši 130,0 tis. Kč 
od společnosti P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o., která daro-
vala MČ Praha 20 finanční prostředky za účelem správy zeleně 
parku Jizbická – Houslový klíč;

4)  přijala do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního roz-
počtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů 
vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 
ve výši 1 514,0 tis. Kč;

5)  přijala do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního roz-
počtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální 
práce pro rok 2021 ve výši 1 380,6 tis. Kč;

6)  zařadila do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
hlavního města Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné 
způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč;

7)  přijala neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu 
z Ministerstva práce a sociálních věcí na odměny zaměstnanců 
sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období 
epidemie koronaviru ve výši 531,2 tis. Kč.

VYŘAZENÍ MAJETKU

Rada městské části schválila návrh na vyřazení majetku MČ a pří-
spěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.

DARY NA ČINNOST SPOLKŮM

Rada schválila dar spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Praha - Chvaly na nákup ochranných obleků pro zajištění činnosti 
členů spolku a k ochraně jejich života a zdraví ve výši 50 tis. Kč. 
Rada také schválila dar ve výši 40 tis. Kč spolku Mumraj, z. s. 
na akci „Zažít město jinak - víkend pro Horní Počernice 2021“. 
Další dar byl schválen spolku Mladé Běchovice, z. s., a to ve výši 
10 000 Kč na podporu závodu „Mladé Běchovice“.

ÚMČ PRAHA 20

JMENOVÁNÍ TAJEMNICE ÚŘADU

Po předchozím souhlasu ředitele MHMP byla jmenována tajemni-
cí ÚMČ Praha 20 ke dni 17. května 2021 JUDr. Barbora Lukšová 
Frantová. Paní doktorka byla od 2. září 2020 pověřena řízením 
úřadu městské části, ve své práci tak kontinuálně pokračuje.

JMENOVÁNÍ VEDOUCÍHO ODBORU KANCELÁŘE 
ÚŘADU

Novým vedoucím odboru byl ke 14. červnu 2021 radou MČ 
jmenován Mgr. Viktor Kazda. Návrh na jeho jmenování předložila 
tajemnice ÚMČ na základě ukončeného výběrového řízení.

PŘÍSEDÍCÍ K OBVODNÍMU SOUDU

Rada souhlasila se znovuzvolením stávajících tří přísedících k Ob-
vodnímu soudu pro Prahu 9 za Městskou část Praha 20 a doporu-
čila jejich zvolení Zastupitelstvu MČ Praha 20.

ZŘÍZENÍ HASIČSKÉ JEDNOTKY

Rada projednala záměr zřízení Jednotky dobrovolných hasičů 
Městské části Praha 20 (Jednotka požární ochrany nezařazená - 
JPON) a zaslala ho k projednání v ZMČ Praha 20.

INVESTICE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LHOTSKÁ

Rada městské části schválila podání žádosti o nadační příspěvek 
Nadace ČEZ na rekonstrukci dětského hřiště Lhotská.

DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE  
PRO ZUŠ A ZŠS BÁRTLOVA

Rada městské části zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž klimatizace 
pro objekty ve správě MČ P20 (prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Ratibo-
řická, č. p. 2299 a ZŠS Bártlova č. p. 83 - podkrovní prostory)“, 
a to na základě doporučení výběrové komise.

MAJETEK

PRONÁJMY PROSTOR PRO VENKOVNÍ ZAHRÁDKY

Rada schválila pronájem pozemků za účelem provozování venkov-
ní zahrádky k restauracím La Trattoria Turbanti a CURRY & 
TIKKA.

ODSVĚŘENÍ POZEMKŮ

Rada odsouhlasila záměr odsvěření pozemků pod komunikacemi 
navazujícími na most Na Svěcence v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha ze správy MČ Praha 20. Konečné slovo v dané věci má 
zastupitelstvo městské části.

VÝPŮJČKA POZEMKŮ

Rada schválila výpůjčku obecních pozemků v parku u divadla 
od 5. 7. 2021 do 9. 7. 2021 neziskové organizaci The Life Center, 
Praha 9 – Horní Počernice, za účelem pořádání herních aktivit 
pro účastníky anglického příměstského tábora.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
RADONICE

Rada schválila k návrhu územního plánu Radonice následující 
připomínku: MČ Praha 20 navrhuje prodloužit trasu cyklostezky 
podél komunikace č. III/0113 jižním směrem až na hranici hl. m. 
Prahy v návaznosti na koncepci vedení cyklodopravy na území 
hl. m. Prahy (v ul. Ve Žlíbku). Rada také uložila OŽPD uplatnit 
schválenou připomínku u pořizovatele územního plánu Radonice.

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ZELENEČ

AKTUALITY

INFORMACE  
Z RADNICE



4 | 5

Rada městské části schválila k návrhu zadání územního plánu 
obce Zeleneč následující podněty a připomínky:

•  koncepci dopravní infrastruktury navrhnout tak, aby byly 
minimalizovány obslužné trasy přes MČ Praha 20; 

•  zajistit plochu a návaznost veřejně prospěšné stavby pozemní 
komunikace vymezené v územním plánu hl. m. Prahy pod 
ozn. „89|DK|25 - Horní Počernice – komunikační propojení 
Ve Žlíbku – Náchodská“ při hranici území Horních Počernic 
a Zelenče;

•  plošně zajistit dostatečnou plochu pro parkování P+R u že-
lezniční zastávky Zeleneč – Mstětice i pro širší okolí (vyjma 
napojení na železnici by toto záchytné parkoviště mělo vést 
autobusové linky přednostně na metro C);

•  pro uvažovaný cyklookruh „Horní Počernice – Zeleneč – 
Horní Počernice“ vymezit v územním plánu vedení chybějících 
částí cyklotras (týká se zejména pozemků parc. č. 909, 662/9, 
1043 a 763 v k. ú. Zeleneč);

•  koordinovat navrhovaný územní plán s pořizovanou změnou 
územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2979 – Vybudování nové 
čistírny odpadních (dále jen ČOV) vod na Sychrově.

Rada také uložila OŽPD uplatnit schválené podněty a připomín-
ky u pořizovatele územního plánu obce Zeleneč.

DOPRAVA

DEMOLICE MOSTU BOŽANOVSKÁ

Rada vzala na vědomí informaci o úplné uzavírce dálnice D11 
do exitu 8 (Jirny) od soboty 24. 7. od 17.00 hodin do neděle 25. 7. 
do 9.00 hodin kvůli demolici mostu Božanovská. Radní zároveň 
požádali Radu hl. m. Prahy, aby k výstavbě nového mostu došlo 
co nejdříve.

OBJÍZDNÉ TRASY V RÁMCI UZAVÍRKY MOSTU X503 
BOŽANOVSKÁ

Rada vzala na vědomí informaci, že v rámci přípravy na demolici 
mostu, vlastní demolice a na období do kolaudace nového mostu 
bude od 21. 6. 2021 přerušen provoz na komunikaci Božanovská. 
Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po ulicích 
Ve Žlíbku a Náchodská. Objízdná trasa pro nákladní automo-
bilovou dopravu (mimo dopravní obsluhy) bude svedena z ulice 

Ve Žlíbku do ulice Mladých Běchovic a dále po Českobrodské 
na Pražský okruh. Autobusy MHD budou ukončeny na Boža-
novké na severním předpolí mostu. S úpravami jízdního řádu 
budou občané seznámeni po 15. 6. 2021 na FB, v e-zpravodaji, 
v aktualitách na webu i na vývěskách na jednotlivých zastávkách 
MHD.

KULTURA

POUŤ KE SV. ANTONÍNU DO SVÉPRAVIC

Rada schválila zapůjčení technického vybavení v rozsahu dvanácti 
lavic na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic, která se konala dne 
13. června 2021, s dopravou technického vybavení na místo akce 
v 16.30 hod. a odvozem z akce v 18.30 hod. Děkujeme pořadate-
lům za přípravu této tradiční kulturní akce.

DOGFEST V HORNÍCH POČERNICÍCH

Rada schválila konání akce DogFest. Akce se uskuteční 24. 
července od 12.00 do 18.00 hodin na louce u ulice Ratibořická. 
Všichni přátelé čtyřnohých tvorů jsou srdečně zváni – těšit se 
můžete na překážkové dráhy, soutěže, prezentaci místních ob-
chodníků a výrobců psích hraček, psích pamlsků, krmiv pro psy 
a pečovatelských výrobků, významné osobnosti v oblasti kynolo-
gie, prostě vše pro milované čtyřnohé kamarády a jejich páníčky. 
Součástí akce budou i psí vystoupení.

VÝROČNÍ ZPRÁVY KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Rada městské části vzala na vědomí výroční zprávy všech tří kul-
turních institucí – Chvalského zámku, Kulturního centra Horní 
Počernice a Místní veřejné knihovny Horní Počernice za rok 2020.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MČ

Rada městské části vzala na vědomí výroční zprávu Pečovatelské 
služby MČ Praha 20 za rok 2020.

Rada městské části Praha 20

AKTUALITY

CHVALSKÁ STODOLA SE KONEČNĚ 
OTEVŘELA

V sobotu 19. 6. 2021 s ročním spožděním, 
díky mimořádným opatřením v České 
republice, pořádala Chvalská beseda,  
z. s. „Veselou stodolu-Procházku praž-
skými šantány a kabarety“ v kulturním 
centru Stodola na Chvalské tvrzi.

Program této odpolední akce byl plný 
zajímavých vystoupení. K tanci a poslechu 
hrál Staropražský lázeňský orchestr, který 
nás svým vystoupením a hlavně písničkami 
provedl obdobím let 1900 až 1945. Součástí 
programu byla i modní přehlídka dobové-
ho oblečení z z 20. a 30. let a ukázka tanců 
z první poloviny minulého století.

Program byl opravdu pestrý, bohatý 
na zvláštní překvapení a nabitý různým 
povídáním o době před první světovou 
válkou a mezi světovými válkami. K této 
odpolední pohodě určitě přispělo i pří-
jemné posezení na baru, kde bylo připra-

veno drobné pohoštění 
pro návštěvníky. A i vy-
zdobený a připravený sál 
se podepsal na skvělé 
náladě.

Jediným velkým 
problémem bylo po-
časí. Velké vedro. A to 
asi přispělo k menší 
účasti návštěvníků této 
povedené společenské 
akce. Je jen škoda, že 
široká veřejnost neví, že 
Chvalská stodola je plně 
klimatizována. Tak to 
pro příště.

Děkuji organizátorům 
z Chvalské besedy. Dle 
mých informací proběh-
ne další kulturní akce 
v září letošního roku. 
 
Jaroslav Kočí ml., radní
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AKTUALITY

Mimoúrovňová křižovatka na Berance je v plánech, ale… U čerpací stanice 
a Hummer centra na dálnici D11 je už dlouho plánována nová mimoúrovňová 
křižovatka. O její využitelnosti a důležitosti – a vůbec nejen pro Horní Počernice 
– není třeba mluvit. Kdy už se ale bude stavět? To je další přímá otázka 
na příslušného ředitele ŘSD ČR Tomáše Grosse.
ZEJMÉNA PŘETÍŽENÉ NÁCHODSKÉ 
ULICI BY NA VÝCHODĚ HORNÍCH 
POČERNIC VÝZNAMNĚ POMOHLA 
NOVÁ DÁLNIČNÍ KŘIŽOVATKA, JAK 
TO S NÍ VYPADÁ?

V roce 2022 máme v plánu zahájit 
výstavbu mimoúrovňové křižovatky Be-
ranka, která se bude nacházet na počátku 
dálnice D11 cca v km 3,2. V tomto místě 
vede v současnosti přes D11 pouze úče-
lová komunikace. Cílem stavby MÚK 
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a souvisejících komunikací je převedení 
značné části dopravy rozvíjející se východ-
ní části Horních Počernic na dálnici D11. 
Tím dojde k odlehčení přetížené Náchod-
ské ulice (silnice II/611) i celé městské části. 

A V JAKÉ FÁZI PŘÍPRAVY JSOU ZMÍNĚ-
NÉ NAVAZUJÍCÍ KOMUNIKACE, VŽDYŤ 
K ČEMU BUDE KŘIŽOVATKA, KDYŽ 
Z NÍ NEBUDE MOŽNÉ NIKAM POKRA-
ČOVAT?

Na MÚK Beranka má z jižního směru 
navazovat tzv. Klánovická spojka, kterou 
připravuje a financuje Středočeský kraj. 
Záměr na výstavbu 2,5 km dlouhé silnice 
byl v březnu předložen k posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí (EIA). Ze 
severu bude MÚK Beranka napojena 
na silnici II/611 tzv. „severní tangentou“, 
investorem této stavby je hlavní město 
Praha.

Petr Měšťan, starosta

MIMOÚROVŇOVÁ  
KŘIŽOVATKA BERANKA
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AKTUALITY

OŽPD vysoutěžila zhotovitele Studie ře-
šení dopravní situace v ranních hodinách 
u ZŠ Chodovická, Ratibořická. OŽPD, 
správce komunikace a zástupce Krajského 
ředitelství dopravní policie dokumentaci 
připomínkovali, v červnu byly připo-
mínky zapracovány. Dne 17. 7. 2020 byla 
studie prezentována zástupcům ZŠ a MŠ 
a samosprávě.  

Studie je navržena jako soubor opatření, 
z nichž některá jsou realizovatelná jako 
úprava provozu na komunikacích (např. 
již zmíněné zjednosměrnění provozu), jiná 
spadají do kategorie investic. Je na samo-
správě a správci komunikace, aby vyhod-
notili, která z navrhovaných investičních 
opatření by chtěli v budoucnu realizovat.  
Jedním z opatření je též návrh zjed-
nosměrnění ulic v okolí ZŠ Chodovická. 
Od 7. 9. do 24. 9. 2020 probíhal v daném 
území pilotní projekt Školní ulice.  Zjistili 
jsme, že využití dopravního režimu Školní 
ulice v části ulice Chodovická - za křižo-
vatkou Chodovická – Pavlišovská nemá 
pro zlepšení dopravní situace v místě 
reálný význam, s výjimkou situace, kdy 

je s pomocí fyzické zábrany vyloučeno 
porušování trvalého dopravního značení. 
Účastníci pilotního projektu se jedno-
značně shodli, že řešením je zjednosměr-
nění celého území od ulice Chodovická 
po Komárovskou.  Zápis z vyhodnocení 
projektu Školní ulice byl předložen radě 
MČ na jejím zasedání dne 9. 10. 2020. 
Ze zasedání rady vyplynul úkol: Nechat 
rozpracovat koncept zjednosměrnění ulic 
v okolí ZŠ Chodovická tak, jak byl pre-
zentován ve Studii řešení dopravní situace 
v ranních hodinách u ZŠ Chodovická, Ra-
tibořická do podoby projektu pro stanovení 
trvalé úpravy provozu na komunikacích. 

Projekt zjednosměrnění byl projednán 
Odborem místního hospodářství, který je 
správcem komunikace, zástupcem Krajské-
ho ředitelství dopravní policie, a z hlediska 
průjezdnosti vozů svozové společnosti 
zjednosměrněnými ulicemi též se společ-
ností AVE, a. s. a následně schválen Radou 
městské části Praha 20.

Kromě výrazného zpřehlednění dopravní 
situace na všech křižovatkách a zajištění 
bezpečného přístupu dětí do školy (zajištění 

lepší dopravní obslužnosti je řešeno umís-
těním nové autobusové zastávky Pavlišov-
ská v docházkové vzdálenosti od školy), 
vzniknou legální parkovací místa. Bezpeč-
nější bude i výjezd z garáží jednotlivých 
bytových domů v Pavlišovské ulici. 

Chápu, že změna jakýchkoli zažitých 
vzorců v území vždy vyvolá mnoha ne-
souhlasných reakcí, protože všichni máme 
již vyjeté i vychozené trasy, po nichž se 
pohybujeme. Ale zdraví a bezpečnost dětí 
v okolí škol je pro nás primární, a proto 
zjednosměrnění navrhujeme. 

Není v možnostech Hornopočernického 
zpravodaje zveřejnit celý projekt. Proto se 
s ním v úředních dnech můžete seznámit 
na Odboru životního prostředí a dopravy, 
kde bude k dispozici v tištěné podobě. 
Zájemcům jej rádi zašleme e-mailem. 

Veřejné projednání záměru zjednosměr-
nění se uskuteční 6. 9. 2021 od 17.00 
hodin ve Stodole v areálu Chvalské tvrze, 
kam vás co nejsrdečněji zvu.  

Eva Alexová, 
místostarostka 

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

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZÁVĚREČNÝ 
ÚČET MČ ZA ROK 2020

Rada městské části odsouhlasila účetní 
závěrku a závěrečný účet městské části 
za rok 2020. Oba materiály byly také za-
řazeny na program jednání zastupitelstva 
dne 21. června.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2020

Magistrát hl. m. Prahy provedl 
přezkoumání hospodaření MČ Praha 
20 za rok 2020, které se uskutečnilo 

FINANCE, MAJETEK, KULTURA formou dílčích přezkoumání hospoda-
ření. Konečná zpráva byla MČ předána 
dne 14. května. Na základě výsledků 
přezkoumání hospodaření MČ za rok 
2020, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 
(zejména ustanovení § 2 a 3), Odbor kon-
trolních činností MHMP konstatoval, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při 
přezkoumání hospodaření za rok 2020 
nebyla zjištěna žádná rizika, která by 
mohla mít negativní dopad na hospoda-
ření MČ v budoucnosti.

ODPUŠTĚNÍ NÁJMŮ – DUBEN 2021
Rada městské části schválila jako 

pronajímatel odpuštění úhrady nájemné-
ho (netýká se záloh na služby) za užívání 
prostor sloužících k podnikání za dobu 
4/2021, tj. jeden měsíc, a to s ohledem 
na vyhlášení nouzového stavu na základě 
usnesení vlády České republiky ze dne 

26. 2. 2021 č. 196 a ze dne 26. 3. 2021 
č. 314 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru (ozna-
čovaný jako SARS CoV-2) xa následných 
přijatých karanténních opatření s tímto 
souvisejících.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK 
A ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÝCH 
VÝSLEDKŮ PO

Rada schválila účetní závěrky a rozděle-
ní hospodářských výsledků všech našich 
10 příspěvkových organizací. Všechny 
naše školské i kulturní instituce uzavřely 
své hospodaření za rok 2020 v kladných 
číslech.

Krásné prázdniny vám přeje

Vilém Čáp,  
I. místostarosta

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ  
SITUACE U ŠKOL
Rada MČ Praha 20 uložila v roce 2019 Odboru 
životního prostředí a dopravy navrhnout, jakým 
způsobem řešit dopravní situaci v ranních 
hodinách u ZŠ Chodovická, kde dochází 
k nebezpečným situacím zvláště v ranních 
hodinách na křižovatkách U Jeslí a Chodovická 
a Pavlišovská a Chodovická. 
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AKTUALITY

OPTICKÁ INFRASTRUKTURA  
V HORNÍCH POČERNICÍCH
V posledních letech, a nejen kvůli pandemii covid-19, na nás všechny 
dopadá tíha digitalizace. Každý z nás se tedy stále častěji potýká 
s potřebou vykonat některé činnosti prostřednictvím internetu. Ať jde 
například o komunikaci s úřadem, nákup v e-shopu nebo účast na online 
jednání k určitému tématu. Práce na internetu je pro nás všechny 
mnohdy rychlejší a pohodlnější. Bohužel ale také většina z nás naráží 
na problém rychlosti internetu v našich domácnostech.

A protože víme, také i od vás občanů, že 
Horní Počernice mají místa, kde je inter-
netové pokrytí velmi slabé, na některých 
místech dokonce zcela žádné, problému 
jsme se začali věnovat. 

Kontaktovali jsme několik firem, které 
se zabývají optickou infrastrukturou, s žá-
dostmi o schůzky a řešení situace u nás 
v Počernicích. 

S radostí bychom vás tedy chtěli infor-
movat o prvních pokrocích ve spolupráci 
se společností CETIN, a. s. 

V průběhu posledních let došlo k mo-
dernizaci již stávajících DSLAMŮ, díky 
kterým se rodinné domy a byty mohou 
připojovat na internet až rychlostí 250 
Mb/s (viz obrázek č. 1). Zjistit jakou nej-
vyšší dostupnou rychlost ve své domác-
nosti máte, můžete na: https://zrychluje-
mecesko.cz/. 

Se společností CETIN a. s. se dále také 
podařilo dojednat rozvojový plán pokrytí 
Horních Počernic v letech 2021 – 2022. 
Zde tedy přikládáme mapku (obrázek 
č. 2), která: 

1)  Zobrazuje modrými trojúhelníčky - 
DSLAMY, které jsou v plánu výstavby 
v letech 2021-2021. Konkrétněji s před-
pokládanými termíny pak obrázek č. 3.

2)  Modře ohraničená oblast – zobrazuje 
výstavbu optické infrastruktury FTTH 
v letech 2021-2023.

Chtěli bychom tímto poděkovat 
i společnosti CETIN a. s., která nám 
pomáhá modernizovat a rozvíjet Horní 
Počernice v této oblasti. 

Jaroslav Kočí, 
Zbyněk Římal, 

radní pro informatiku 

Plán modernizace 
1. Výstavba DSLAMů v letech 2021 – 2022
2. Výstavba optické infrastruktury FTTH 2021 – 2023
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AUTOVRAKY V HORNÍCH 
POČERNICÍCH
Za uplynulý rok bylo ve spolupráci 
s občany nahlášeno na Dopravní 
odbor zhruba 25 vraků.
Celý proces odstavení těchto vozidel z pozemní komunikace je 
zdlouhavý a může trvat i několik měsíců. Největší kumulace 
vraků je bohužel na veřejném parkovišti za benzinovou pumpou 
v ulici Mezilesí. Na tomto místě bylo za rok 2020 nahlášeno více 
jak pět vraků. 

Dále ve spolupráci s MHMP – Odborem pozemních komu-
nikací a drah, který je silničním správním úřadem na páteřní 
komunikaci v Horních Počernicích ul. Náchodská, Božanovská 
a Ve Žlíbku, byly odstraněny legendární vraky stojící nedaleko 
hřbitova na Náchodské. Některé tam byly i pět let (viz foto). 

Ostatní komunikace, na kterých je příslušným silničním správ-
ním úřadem ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a do-
pravy a kde došlo také k nahlášení vraků v roce 2020/21, jsou 
např. ulice Jizbická, Češovská, Mečovská, Otovická, Libuňská, 
Lukavecká, Lhotská, Hermanická, Třebešovská, Běchorská, 
Mezilesí, Na Chvalce, Zdoňovská.
Za vrak je považováno takové silniční vozidlo, které je pro záva-
dy v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu 

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

na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si 
vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které 
není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního 
čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, 
za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Takové vozidlo je 
zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích. Dále je 
zakázáno na pozemních komunikacích odstavovat silniční 
vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle 
zákona provozováno na pozemních komunikacích z důvodu 
marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technic-
ké prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné 
technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. 
To, zda je, nebo není na vozidle umístěna registrační značka, 
není rozhodující. 

Jestli máte další tip na vrak, který je odstaven a blokuje místo 
pro vozy, které mají schválený provoz na pozemních komunika-
cích, prosím, nahlaste ho na e-mail: Jaroslav_koci@pocernice.cz. 
Do mailu napište adresu s číslem popisným, kde vrak stojí, při-
pojte fotku vraku, fotku SPZ, fotku známky technické kontroly.

Jaroslav Kočí, radní, Eva Alexová, místostarostka

AKTUALITY

Vrak, který stál mnoho let  
v protisměru - ulice Náchodská

(NE)POŘÁDEK  
KOLEM KONTEJNERŮ
Vážení spoluobčané, 

prosíme vás o dodržování pořádku na veřejných 
místech. Zvláště na místech určených pro sběr třídě-
ného odpadu. Lahve, kartony a jiný odpad ležící poblíž 
kontejnerů působí nejen odpudivě, ale zvlášť v teplých 
letních dnech můžou obtěžovat i zápachem. A to nejen 
kolemjdoucí, ale především místní obyvatele. Žádá-
me vás tedy o ohleduplnost a trpělivost – pokud jsou 
nejbližší kontejnery již plné, využijte jiné, nebo počkejte 
na pravidelný svoz. 
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Z mimořádné mostní prohlídky vyplynulo, 
že do mostní konstrukce masivně zatéká 
mostními závěry a v konstrukci degradu-
je beton a místy je odhalená betonářská 
výztuž. V mostních římsách degradují 
prefabrikáty a beton odpadává pod most 
na dálnici D11. Proto od 21. 6. 2021 dojde 
k uzavírce ulice Božanovská (v rozsahu, 
který je vyznačen na přiloženém plán-
ku) a most bude postupně demontován.  
K jeho úplné demolici dojde ve dnech 24. 
7. – 25. 7. 2021, kdy bude uzavřena dálnice 
D11, a to od sobotní 17. hodiny do neděle 
do 9.00 hodin do rána. 

V rámci přípravy na demolici mostu, 
vlastní demolice a na období do kolauda-
ce nového mostu bude přerušen provoz 

na komunikaci Božanovská. Objízdná trasa 
pro osobní automobily bude vedena po uli-
cích Ve Žlíbku a Náchodská. Objízdná 
trasa pro nákladní automobilovou dopravu 
(mimo dopravní obsluhy) bude svedena 
z ulice Ve Žlíbku do Mladých Běchovic 
a dále po Českobrodské na Pražský okruh.

Dojde též k úpravám autobusových 
linek. Linka 221 bude vedena odklonem 
ulicemi Náchodská, Komárovská, Tře-
bešovská a Ve Žlíbku. Na objízdné trase 
obslouží zastávky Vojická, Nádraží Horní 
Počernice, Lukavecká, Komárovská, Tře-
bešovská, Ve Žlíbku a Xaverov. Naopak 
vynechány budou zastávky Libošovická, 
Krahulčí, Svépravice, Xaverovský háj 
a Ke Xaverovu.

Autobusová linka č. 222 bude zkrácena 
do trasy Černý Most – Svépravice, vynechá 
tedy zastávky Xaverovský háj, Ke Xaverovu, 
Xaverov, Nad Běchovicemi, Podnikatelská 
a VÚ Běchovice. V oblasti Svépravic bude 
zkrácená linka 222 nahrazovat odkloněnou 
linku 221, proto bude její provoz rozšířen 
na celodenní a celotýdenní v intervalu 
30 minut. V pracovní dny bude navíc její 
provoz koordinován s linkou 224 tak, aby 
spoje mezi Černým Mostem a Svépravicemi 
v obou směrech měly souhrnný interval 15 
minut. Upozorňujeme však na to, že jak 
na Černém Mostě, tak i ve Svépravicích 
odjíždí linka 224 od jiného zastávkového 
sloupku než linka 222.

Obsluha VÚ Běchovice bude zajištěna zá-
vlekem vybraných spojů linky 221 – půjde 
o všechny spoje v ranní přepravní špičce 
(cca 5.30 – 9.00 hod.) ve směru z Černé-
ho Mostu do Klánovic a o všechny spoje 
v odpolední přepravní špičce (cca 13.30 – 
19.30 hod.) ve směru opačném. 

Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky 
Ke Xaverovu a Xaverovský háj. Cestujícím 
z těchto zastávek doporučujeme využití 
nedaleké zastávky Xaverov. 

Na parkovišti před mostem Božanovská 
se nachází kontejnery na recyklovaný od-
pad. Toto kontejnerové stanoviště zůstane 
po celou dobu uzavírky zachováno a obča-
né jej budou moci bez omezení využívat. 
Dosud není známo, kdy TSK začne 
s výstavbou mostu nového, ale investor již 
disponuje pravomocným územním roz-
hodnutím a požádal o vydání stavebního 
povolení. Pokud nevzniknou problémy, je 

DEMOLICE MOSTU  
BOŽANOVSKÁ, OBJÍZDNÉ 
TRASY A ÚPRAVA  
LINEK MHD
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Vážení občané, již několikrát jsme vás v Hornopočernickém 
zpravodaji informovali o neutěšeném stavu mostů na katastru 
Horních Počernic. Diagnostika mostu X503 Božanovská v květnu 
loňského roku prokázala zhoršující se stav mostu.  
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dle sdělení Ing. Aleny Kašparové, vedoucí 
oddělení mostních staveb TSK, a. s., reál-
ný předpoklad, že nový most by se mohl 
začít budovat na jaře příštího roku. 
Vzhledem k souběhu několika staveb-

ních akcí – demolici mostu Božanovská, 
výstavbě mostu na D0 510 nad Chlu-
meckou, rekonstrukci mostu Ve Žlíbku 

(potrvá do 31. 7. 2021), snížené zatíži-
telnosti mostu Bystrá a optimalizaci 
trati – bude dopravní situace v Horních 
Počernicích až do konce letošního roku 
velmi komplikovaná. Děkujeme obča-
nům za trpělivost. 

Věra Bidlová, OŽPD

Od 14. 6. 2021 bude možno v budovách Úřadu městské části 
Praha 20 na adresách Jívanská 647 a Jívanská 635 u recepce 
odevzdat do připravených zelených boxů váš starý a ne-
potřebný mobilní telefon. V dnešní době výměna mobilů 
probíhá poměrně rychle a řada mobilů končí ve směsném 
komunálním odpadu nebo v šuplíku doma. Projekt Remobil 
se zaměřuje na recyklaci starých a nepotřebných mobilních 
telefonů.  Ve starých telefonech je řada materiálů, které lze 
využít. Jejich recyklací dochází k významné úspoře materiálu, 
vody a snížení produkce ekvivalentu CO². Oboje vzniká nebo 
se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro 
výrobu mobilních telefonů. Mobilní telefony obsahují např. 
měď, nikl, olovo, antimon, ale také drahé kovy, ale i toxické 
kovy. Odbornou recyklací se tyto materiály odstraní, některé 
využijí a dochází k ochraně životního prostředí.

Projekt Remobil je neziskový a je financovaný z recyk-
lačních poplatků, které spotřebitel platí při koupi nových 
elektrospotřebičů. Celý projekt má také charitativní účel. 
Za každý odevzdaný telefon putuje 10 Kč pro Jedličkův ústav 
a školy, demontáž telefonů umožňuje zaměstnat handicapo-
vané osoby.

Každým vhozeným mobilem je možné zúčastnit se soutěže 
o nový telefon v hodnotě 10 000 Kč. Do soutěže bude zařazen 
každý, kdo provede registraci na webových stránkách: remo-
bil.cz/soutěž. 

OŽPD

SBĚR STARÝCH  
A NEPOTŘEBNÝCH MOBILŮ

SPOLEČNĚ POMÁHÁME PŘÍRODĚ I LIDEM

JAK TO
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P R O H L E D E J T E  S VÉ  ŠU P L ÍK Y ,  Z E P T E J T E  S E  S VÝC H  B L ÍZ KÝC H ,

Z NÁMÝC H  A  K A M A RÁDŮ  A  PŘ I N E S T E  S T A RÉ  A  N E P O TŘE B NÉ  M O B I L Y

ZAREGISTRUJTE KAŽDÝ  MOBIL DO SOUTĚŽE NA WWW.REMOBIL.CZ

ZBAVTE SE I  NAB ÍJEČEK,  KABELŮ  A  DALŠÍCH DROBNÝCH ELEKTROZAŘÍZEN Í
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2021 

O tom, že je důležité třídit odpad, kterého neustále přibývá, a že je nutno 
vzniku tohoto odpadu předcházet, v dnešní době již nikdo nepochybuje. 
Hlavním cílem je ochrana našeho životního prostředí a zdraví. Tím třídění 
odpadu určitě je.

Tříděním dochází ke snižování množství 
odpadu odkládaného na skládky nebo 
likvidovaného spalováním. Vytříděné 
složky jsou pak zdrojem pro výrobu tzv. 
druhotných surovin a ve výrobě se vyu-
žívají především jako náhrada primárních 
materiálů. V neposlední řadě tříděním 
šetříme naše finanční prostředky, protože 
o množství vytříděného odpadu se nám 
snižují poplatky za zbytkový komunální 
odpad. V Praze občané totiž platí za od-
voz komunálního odpadu dle množství 
vyprodukovaného odpadu. Množství 
komodit, které je možno třídit se neustále 
zvyšuje, mimo plasty, papír, sklo lze třídit 
i tetrapaky, kovy, textil, elektrozařízení, 
bioodpady, potravinářské oleje.

V městské části Horní Počernice je 
celkem 38 stanovišť na separovaný odpad. 
Občané mohou svůj vytříděný odpad od-
kládat do 42 kontejnerů na sklo, 66 nádob 
na plasty, 54 modrých nádob na papír, 
38 kontejnerů na tetrapaky, 22 červených 
nádob na kovy. Mimo to bývají po městě 
rozmísťovány kontejnery na velkoobjemo-
vý odpad a bioodpad. Pozadu nezůstává 
ani možnost odevzdat vyřazený textil 
a elektrozařízení. V budovách úřadu, 
školách a vybraných prodejnách je možno 
odevzdávat různé druhy baterií. Od 14. 6. 
2021 je možné na recepcích budov úřadu 
odevzdávat do zelených boxů staré a ne-
potřebné mobily. Třikrát za rok funguje 
mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Svoz plastů probíhá 3x týdně v pondělí, 
středu a sobotu, papír se vyváží v úterý, 
pátek a neděli. Tetrapaky ve čtvrtek, 
sklo 1x za 4-6 týdnů a kovy jedenkrát 
za 6 týdnů. Úklid stanovišť je prováděn 
v pondělí, úterý, středu, pátek, nedě-
li. Veškerý svoz i úklid provádí firma 

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 
Financování této služby i určení firmy, 
která svoz provádí, je v plné kompetenci 
Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru ochra-
ny přírody, oddělení odpadů. Tato služba, 
která stojí nemalé peníze (roční svoz 
jednoho stanoviště přijde i na dvě stě tisíc 
korun) je určena pouze pro fyzické osoby. 
Fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby mají zákaz odkládat odpad na tato 
stanoviště. V opačném případě mohou 
být podle zákona o odpadech pokutovány 
až do výše 300 000 Kč.

Na čistotu okolo separací si řada ob-
čanů stěžuje, ale je třeba si uvědomit, že 
pořádek kolem nich záleží také na zod-
povědném přístupu každého z nás. Měli 
bychom si uvědomit, že jsme zodpo-
vědní za životní prostředí, a to i čistotu 
okolo separací, že i ostatní občané 
chtějí třídit. Proto je nutné PET lahve 
sešlápnout, kartonové krabice sešlápnout 
nebo rozřezat. Pak se jich do kontejne-
ru vejde několikanásobně více. Buďme 
ohleduplní, aby i ostatní mohli třídit.  
Občané odkládají kolem barevných ná-
dob předměty jako je nábytek, lednice, 
koberce, pytle s textilem apod. Odklá-
dání odpadu mimo sběrné nádoby už je 
považováno za skládku a je přestupkem 
proti veřejnému pořádku.

Velkou výhodou pro naše občany 
je sběrný dvůr hlavního města Prahy, 
který spravuje naše městská část. Zde 
je možno odložit všechny druhy odpadu 
zdarma včetně odpadu nebezpečného, 
stavební suti, velkoobjemového odpadu, 
elektrozařízení, olejů. Bohužel, tuto 
velkou výhodu si ještě dnes řada občanů 
neuvědomuje nebo spíše z pohodlnosti 
odkládá např. kusy nábytku, televize 

atd. u nejbližšího stanoviště na tříděný 
odpad, kde nemají co dělat.

CO KAM PATŘÍ
Nádoby na tříděný odpad jsou systematicky 
kategorizovány podle barev. Základní-
mi barvami jsou modrá na papír, zelená 
na sklo, žlutá na plasty a oranžová na nápo-
jové kartony. V mnohých případech ale lidé 
hází do kontejnerů odpady, které tam vůbec 
nepatří. Připomeňme si, co kam patří.

TŘÍDĚNÍ PODLE BAREV

PAPÍR A KARTONY, LEPENKA  
(MODRÁ NÁDOBA)
Patří: noviny, časopisy, sešity, reklamní 
letáky, kancelářský papír, knihy, brožury, 
rozložené papírové krabice, vlnitá lepenka, 
čisté papírové obaly a sáčky.
Nepatří: mastný a jinak znečištěný papír, 
papírové kapesníčky a ručníky, papírové 
pleny, voskový papír, dehtový papír, nápo-
jové kartony, vícevrstvé obaly.

PLASTY (ŽLUTÉ NÁDOBY)
Patří: stlačené PET lahve (i s víčky), 
igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, 
kelímky od potravin (není nutno vymývat), 
mikrotenové sáčky, polystyren.
Nepatří: znečištěné plastové nádoby, guma, 
molitan, kabely, PVC, pneumatiky, linolea, 
textil z umělých hmot, nádobky od léčiv, 
nápojové kartony.

SKLO (ZELENÉ ZVONY)
Patří: sklo čiré i barevné, nevratné skleně-
né lahve od nápojů, velké skleněné střepy, 
tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice.
Nepatří: zrcadla, drátěné sklo, autosklo, 

JAK TŘÍDIT ODPAD
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Letošní rok je v mnohém atypický. Nej-
dřív spousta sněhu, pak dlouhé období, 
kdy bylo chladno a deštivo. Díky tomu 
se teď okolo našich domů zelená a čile 
roste tráva. A řadě z vás připadá, že ji 
málo sečeme. Jak je to ale doopravdy?

Protože byl minulý rok srážkově boha-
tý, na většině území se doplnily zásoby 
spodní vody a po letošním vleklém a vlh-
kém nástupu jara tráva roste jako z vody 
– doslova. V červnu trávníky bývaly už 
zažloutlé – k tomu mají letos vskutku 
daleko. Chápeme, že vzrostlý pažit netěší 
zejména alergiky. Na to, abychom sekali 
častěji, bychom ale museli utratit další 
peníze. Navíc to bez výběrového řízení ani 
není možné.

Tráva se na veřejných prostranstvích 
Horních Počernic seče podle smlouvy, 
která byla uzavřena na základě výběro-
vého řízení v roce 2019 s jeho vítězem – 
společností AQIK, s. r. o., v lednu 2020. 
Tato smlouva v článku II. přesně stanoví, 
kdy proběhnou jednotlivé seče. Je jich 
celkem pět. 

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9  
HLEDÁ NOVÉ PŘÍSEDÍCÍ

Chcete poznat atraktivní prostředí soudu, pomoci naší justici 
k rychlejšímu rozhodování, a ještě si něco přivydělat? Obvodní 
soud pro Prahu 9, který sídlí v Justičním areálu Na Míčánkách, 
právě hledá nové přísedící v senátech trestních a civilních (pracovní 
právo). Není k tomu nutná žádná speciální kvalifikace – stačí, když 
vám je více než 30 let, jste občanem ČR, nemáte záznam v trestním 
rejstříku, jste plně svéprávní a máte trvalý pobyt nebo pracujete 
v Horních Počernicích.

Jelikož jde o výkon veřejné funkce v obecném zájmu, zaměstna-
vatel je povinen poskytnout vám na příslušnou dobu pracovní vol-
no, za které vám náleží náhrada mzdy, a navíc dostanete paušální 
odměnu za výkon funkce přísedícího. A časová náročnost? Obvykle 
stačí účastnit se jednání soudu 1–2x za měsíc, maximálně může 
jít o 20 dní ročně. Funkční období je 4 roky a lze ho opakovaně 
prodlužovat. 

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte odbor kanceláře  
Úřadu MČ Praha 20, a sice personalistku Janu Keilovou,  
e-mail: Jana_Keilova@pocernice.cz, tel. 271 071 620.

Zde přinášíme jejich  
kompletní přehled:

1. seč: zahájení mezi 15. a 30. dubnem,
2. seč:  zahájení mezi 27. květnem  

a 15. červnem,
3. seč:  zahájení mezi 27. červnem  

a 30. červencem,
4. seč:  zahájení mezi 15. srpnem  

a 15. zářím,
5. seč:  zahájení mezi 19. zářím  

a 15. říjnem.

ODBORY

keramiky a porcelán, žárovky, zářivky 
a výbojky, televizní obrazovky, monitory, 
lahvičky od léčiv.

KOVY (ŠEDIVÉ ZVONY)
Patří: konzervy, nápojové plechovky, tuby, 
uzávěry, víčka.

NÁPOJOVÉ KARTONY  
(ORANŽOVÁ BARVA)
Patří: krabice od nápojů, mléka, džusů, 
vín, potravin.
Nepatří: nápojové kartony znečištěné 
nebezpečnými látkami.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE  
(HNĚDÁ NÁDOBA)
Odkládání olejů pouze v uzavřených PET 
lahvích.

BIOODPAD:
Patří: posekaná tráva, spadané ovoce, 
řezanka a větvičky z keřů, zemina z kvě-
tináčů, plevele, pokojové květiny, listí, 
slupky, sedliny kávy a čaje.
Nepatří: podestýlka od drobných hospo-
dářských zvířat, pleny, pytlíky z vysa-
vače, uhelný popel, oleje, kosti, zbytky 
potravin.

SMĚSNÝ ODPAD (ČERNÉ NÁDOBY):
Sem patří to, co nelze jinak třídit. V žád-
ném případě nebezpečný odpad. 
Třídění a recyklace odpadů má prokaza-
telně pozitivní dopad na životní prostředí, 
šetření zdrojů surovin i energie. Sníží se 
množství odpadu ukládaného na skládku 
a nebudou se muset zvyšovat ceny za odvoz.

Marie Novotná, OŽPD
 

KDYŽ SE TRÁVA ZELENÁ (A ROSTE)

Každá z těchto sečí musí být dokončena 
do 30 dnů od zahájení. Ve smlouvě jsou 
také přesně vymezeny plochy zeleně, které 
seče společnost AQIK, s. r. o. Posečení 
ostatních ploch, jako je park u divadla, 
park u ZŠ Ratibořická a další místa, zajiš-
ťuje Odbor místního hospodářství.

Pokud máte pocit, že se u vás seče 
málo, případně pozdě, prosím vydržte. 
Vše postupuje přesně podle smluveného 
harmonogramu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městská část Praha 20 pořádá Vítání 
občánků pro děti cca 10 měsíců staré, 
zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu 
dětí narozených v daném období. Maxi-
málně vítáme děti do jednoho roku věku. 
Pozvánka není posílána automaticky. 
Přihlášku na Vítání občánků naleznete 
na https://www.pocernice.cz/potre-
buji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo při 
osobním vyzvednutí na Odboru živnos-
tenském a občanskosprávních agend, 
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat 
také příjmení matky, protože v mnoha 
případech není totožné s příjmením dítěte 
a pozvánku by nebylo možné doručit. Ví-
táme děti pouze z Městské části Praha 20. 
Vítání občánků není povinné, je to ryze 
dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v areálu  
Chvalské tvrze. 

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

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubi-
lantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří 
se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme 
blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvá-
díme ve společenské rubrice Hornopočer-
nického zpravodaje. Pokud o blahopřání 
či zveřejnění vašeho jména v této rubrice 
NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na čís-
lo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište 
na e mail: vitani@pocernice.cz. 

Milan Hejkrlík, 
vedoucí Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

V červenci a srpnu se budeme vídat 
každou středu od 15.00 hod. pod 
kaštany v zahradní restauraci U Voháků.
 
Všem přejeme krásné letní dny 
a příjemné prožitky s rodinami
a přáteli v přírodě.

A hlavně - žádnou pandemii!

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

Březinová Ludmila
Budský Zdeněk
Červenková Věnceslava
Čtvrtníčková Milada
Doušová Anna
Drbohlav Miloslav
Dvořáková Jaroslava
Ekrt Zdeněk
Fabiánek Miroslav
Hubený Ladislav
Hussar Pavel
Hýžďalová Hana
Janoušek Miloslav
Kabourková Jaroslava
Killer Jindřich
Kleinberg Bohumil
Kleinbergová Viera
Kňava František
Knotková Marie
Kokoška Václav
Koubová Emilie
Kožíšek Miloslav
Kožíšková Milada
Králíčková Zdeňka
Kristenová Hana
Kunstová Božena
Lampír Jan

Apeltauer Adolf 
Barcalová Helena 
Benešová Eva 
Böhm Miroslav 
Burianová Marie 
Hlaváčková Luďka 
Housková Naděžda 
Hřebík Arnošt 
Hubená Marie 
Hurtová Věroslava 
Chroustová Emilia 
Chvojová Adéla 
Jindrová Alena 
Kopáčová Bohumila 
Kořenská Helena 
Košinová Dagmar 
Krausová Helena 
Křížek Jiří 
Kulhavá Miroslava 
Locantoreová Božena 
Miksová Jaroslava 
Minarčiková Jaroslava 
Nováková Iva 
Peřinová Marie 
Petrovická Marie 
Pimková Věnceslava 
Rozenbaumová Petronela 

Lišková Eva
Man Karel
Matušů Antonín
Mertlová Jaroslava
Miller Petr
Mirtlová Miluše
Moravcová Květoslava
Műllerová Libuše
Navrátilová Karolína
Nováková Miloslava
Nováková Zdeňka
Novotný Zdeněk
Rais Josef
Raisová Milena
Rebec Josef
Riegert Vladimír
Schovanec Karel
Sýkora Luděk
Šerý Josef
Šimáňová Máří Magdalena
Šlechta Lubomír
Šonka František
Šrubař Jiří
Toman Karel
Toncar Bohumil
Vrkoslavová Jiřina
Zemánková Mária

Rychtaříková Alexandra 
Schovancová Hana 
Siváková Julie 
Sokol Josef 
Straková Božena 
Stránská Mária 
Sýkorová Božena 
Sýkorová Marie 
Šmídlová Jaroslava 
Štěpánek Bohuslav 
Tomáš Štefan 
Urbánková Věra 
Valíček Julius 
Vébr Stanislav 
Vinšová Věra 
Volkeová Ludmila 
Vrátná Marie 
Zápotocký Rudolf 
Žáčková Růžena 

BLAHOPŘÁNÍ
ČERVENEC

BLAHOPŘÁNÍ
SRPEN

Vzpomínka na Jiřinu 
Apeltauerovou
Dne 19. 7. uplyne 
10 let od úmrtí paní 
Jiřiny Apeltauerové, 
vzpomínají dcera, 
synové a vnoučata.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ  
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 29. července uplyne 
5 let od úmrtí paní 
Ivany Kočišové. Děku-
jeme všem, co ji znali, 
za tichou vzpomínku.

Manžel Ľuboš  
s rodinou.
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Jak dlouho je v provozu RE-USE  
centrum?

Otevřeli jsme 1. listopadu minulého 
roku, tedy nějakých sedm měsíců.

Máte představu, kolik věcí, které by ji-
nak skončilo v kontejneru, se za tu dobu 
dostalo k novým majitelům?

Odhadem již více než tisícovka věcí 
našla nové spokojené majitele.

Jak často vám sem lidé věci nosí?
Zpravidla každý den o něco nového 

rozšíříme „sortiment“.
Mnoho věcí, které zde vidíte, získám 

od zákazníků, kteří přijdou věci vyhodit 
do sběrného dvora, kde pracuji. Když vi-
dím něco, po čem by mohla být poptávka, 
zeptám se, zda by věc nechtěli raději věno-
vat do RE-USE. Takto nalézám kolikrát 
opravdu cenné poklady.

Jste zaměstnaná ve sběrném dvoře, jak 
zvládáte fungovat i zde v RE-USE centru?

Ve spolupráci a za podpory skvělých 
kolegů ze sběrného dvora lze zvládnout 
obsluhu celkem v pohodě. 

Kde si lidé mohou věci zarezervovat?
Na webových stránkách Nevyhazujto.cz 

RE-USE point Horní Počernice. Stránky 
jsou denně aktualizovány.

Každou věc, kterou vám lidé přinesou, 
nafotíte?
Ano, opravdu každou, kterou se rozhodnu 
do RE-USE umístit. Lidé si potřebují věc 
pořádně prohlédnout, tedy si s tím dávám 
tu práci a fotím každou položku zvlášť. 

Byli jste vyhlášeni jako nejlepší RE-USE 
centrum v Praze.  Víte, na základě čeho 
probíhalo vyhodnocení?
Bylo to právě na základě vyhodnocení 
nabídky na Nevyhazujto.cz, kde sečetli, 
kolik věcí si již lidé zde vyzvedli v kontex-
tu s tím, kolik jich bylo nabídnuto a jak je 
doplňujeme.

Jaké věci sem lidé mohou přinést?
Prakticky vše, co se nám sem vejde. 

Obvykle to je nádobí, hrníčky, talíře, by-
tový textil, lůžkoviny, záclony, deky, dále 
drobný nábytek, porcelán, sklo, hrnce, 
oblečení, koberce, kabelky, kufry, knihy, 
zájem je i o drobné nářadí, potřeby pro 
domácí zvířata atd. Dávám velký prostor 
věcem pro sběratele. Například stará 
pomačkaná mastná plechovka od Mogulu 
by na první pohled patřila do kontejneru. 
Avšak to je přesně věc, kterou ocení sbě-
ratel veteránů, pro dekoraci svého retro 
interiéru. Z rozbitých lustrů si zase další 
pán sestavuje své vlastní a je vždy za každý 
kousek rád. 

PRO NĚKOHO ODPAD, 
PRO DRUHÉHO POKLAD
Ing. Hana Baláková vede již více než půl roku RE-USE centrum, 
které je umístěné ve sběrném dvoře. Můžete zde zdarma 
odložit věci, které již nepotřebujete, ale jiným udělají radost. 
Stejně tak si zdarma můžete vybrat, co vám padne do oka. 
Za nákup můžete dobrovolně přispět na stavbu Chráněného 
bydlení na Xaverově v Horních Počernicích. V průběhu května 
bylo počernické centrum vyhodnoceno jako nejlepší RE-USE 
centrum v Praze. Mimo jiné dostalo i ocenění za nejlepší 
pražský sběrný dvůr. A není se čemu divit. Všude je čisto 
a ochotný personál zkrátka udělá své. 

Za dobu našeho fungování jsme si vytvořili 
slušnou fanouškovskou základnu. Jezdí 
k nám zájemci nejen z Prahy, ale např. 
z Teplic, z Benešova, Luk pod Medníkem, 
aj. Spolupracuji mimo jiné také s pánem, 
který má kontakt na muzeum slánek 
ve Slaném, kam jsme přispěli několika kusy 
starožitných slánek a obdrželi tak pamětní 
list muzea.

Co jde nejvíce na odbyt? Je nějaké zboží, 
které se zde ani neohřeje?

Velký zájem je vyloženě o retro kousky, 
například staré ruční kráječe na chleba, 
porcelán, sklo. Stejný zájem je o nové 
předměty denní potřeby, např. bytový textil, 
kuchyňské nádobí, oblečení. Člověk musí mít 
intuici, aby poznal, co se komu může líbit.

Co naopak vyhodíte?
Zájem není například o firemní předmě-

ty všeho druhu, poničené a špinavé věci. 
Zajímavé je, že občas to, co si lidé myslí, že 
by někdo mohl potřebovat, tak o to moc 
zájem není, ale to, co chtějí vyhodit, je 
rychle pryč. 

Jaká nejkurióznější věc se vám sem dostala?
Vysloveně kuriozita, kterou máte nejspíše 

na mysli, mne nenapadá. V podstatě mi 
přijde kuriózní, že někdo může vyhodit 
velmi starou a velmi náročnou ruční práci, 
např. obrovský ručně háčkovaný ubrus 
nebo starý a překrásný starožitný servis, 
malovaný, zlacený, opravdu nádherný. Sa-
mozřejmě obojí bylo okamžitě pryč.

Zboží je k odběru zdarma, ale je možnost 
přispět na bezbariérové Chráněné bydlení 
na Xaverově. Máte představu, kolik již 
bylo vybráno?

Za první dva měsíce jsme vybrali ne-
celých 14 000 korun, začátkem května se 
opět počítalo a bylo to zhruba 25 000 ko-
run. Na uvedený projekt je potřeba vybrat 
spoustu peněz a ten náš podíl bude opravdu 
jen zrníčko, ale milé zrníčko a každá po-
moc se počítá.

Jaká je otevírací doba v RE-USE centru?
Od 8.30 do 16.00 hodin, ale protože moje 

pracovní doba ve sběrném dvoře je do 18.00 
hodin, ráda se věnuji každému, kdo do RE-
-USE centra zavítá, a to kdykoliv. V sobotu 
máme otevřeno od 8.30 do 15.00 hodin, 
v neděli zavřeno. 

Závěrem mi dovolte poděkovat za tento 
rozhovor. Vznik RE-USE centra považuji 
za velmi důležitý krok vpřed a jeho uve-
dení do širšího povědomí občanů je mým 
velkým přáním. Zároveň jsem potěšena 
tím, že vás osobně zaujala drobnost, kterou 
jste si odnesla a oceňuji štědrý příspěvek 
do naší kasičky.

Lenka Bartáková, redaktorka
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a MÚK Chlumecká. V tomto úseku je při 
dopravním zatížení roku 2055 kapacitní 
požadavek na uspořádání 2 X 5 jízdních 
pruhů.  Díky tomuto požadavku je otáz-
kou, zda by nebylo vhodné uvažovat o re-
alizaci alternativní komunikace v podobě 
souběžné komunikace, např. východní 
část aglomeračního okruhu.

2) Nevyhoví ani vzdálenosti a ani uspořá-
dání křižovatek:

Projektování silnic a dálnic je pro 
návrhovou rychlost 100 km/hod. poža-
dována minimální vzdálenost křižovatek 
4  km (měřeno od konce připojovacího 
pruhu první MÚK po začátek odbočo-
vacího pruhu následující MÚK). Splnění 
této podmínky nevyhovuje bohužel řada 
křižovatek na so D0 (i v jiných úsecích 
než 510) a není možné navrhnout takové 
řešení, aby byla tato podmínka bezezbyt-
ku splněna. V případě stavby 510 je to 
například nevyhovující vzdálenost MÚK 
Olomoucká a MÚK Chlumecká. 

Stávající MÚK s ulicemi Českobrodská 
a Chlumecká je v této fázi přípravy pouze 
možné doporučit ke zrušení. Ani jedna 
dvojice křižovatek neodpovídá z hlediska 
vzájemné vzdálenosti požadavku normy!

Tyto vzájemné vzdálenosti lze v blízkos-
ti větších sídelních útvarů (obce nad 30 
tis. obyvatel) nebo rozsáhlých průmyslo-
vých aglomerací (průmyslové zóny, které 
generují více než 10 tis. voz/24 h) v odů-
vodněných případech snížit až o 50 %.

Z reálné polohy vyplývá přibližná osová 
vzdálenost křižovatek:

MÚK Satalice Exit 58 –  
MÚK Chlumecká Exit 59: 954 m 
MÚK Chlumecká Exit 59 –  
MÚK Olomoucká Exit 60: 1296 m 
MÚK Olomoucká Exit 60 –  
MÚK Běchovice Exit 62: 2008 m 
Dubeč/Štěrboholská Exit 62: 820 m

3) Odstup křižovatkových ramp od mostů 
a jiných překážek rozhledu, lidský faktor 
a volba cíle:

orientaci řidičů, srozumitelné stanovení 
cílů a kvalitní vodorovné a včasné svislé 
značení.

Z křižovatky Satalice buď ze stavby 520, 
dálnice D10 nebo Vysočanské radiály je 
možné několik voleb za podjezdem pod 
tratí: „To znamená cca 11 rozhodnutí 
během 4  km, což se nedá bez spolujezdce, 
místní znalosti nebo navigace bez chyby 
zvládnout.“ Lepší orientace o poloze vůči 
krajině bude likvidována soustavou pro-
tihlukových zdí a zářezů.

Z křižovatky Dubeč buď ze stavby 511, 
Štěrboholské radiály nebo přeložky silnice 
I/12 je možné několik voleb:

„To znamená cca 12 rozhodnutí během 
4  km, což se rovněž nedá bez spolujezdce, 
místní znalosti nebo navigace bez chyby 
zvládnout.“ Lepší orientace o poloze vůči 
krajině bude likvidována soustavou pro-
tihlukových zdí a zářezů.

Stavba SOKP 511 žádný „bezpečnost-
ní audit“ nemá, takový dokument nebyl 
předložen k návrhu dokumentace záměru 
a ani k návrhu projektové dokumentace 
na stavbu SOKP 511.  Nebyl ani součástí 
územního řízení na stavbu SOKP 511.

Na podkladu tohoto dokumentu jsem 
podala dne 4. 5. 2021 stížnost k Evropské 
komisi a dne 10. 5. 2021 doplnění k od-
volání proti rozhodnutí o umístění stavby 
nazvané „Silniční okruh kolem Prahy, 
stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ (dále 
také jen SOKP 511). Vzhledem k tomu, že 
však nejsem jako zastupitelka účastníkem 
územního řízení, a shora uvedené skuteč-
nosti jsou tak závažné a zásadní, obrátila 
jsem se proto na paní místostarostku 
Evu Alexovou s upozorněním, že by bylo 
žádoucí rovněž podat doplnění k odvolání 
proti stavbě SOKP 511 za MČ Praha 20, 
jako účastníka řízení.

 Karla Polydorová, 
za Společně pro Počernice

10 litrů vody do 5litrového džbánu 
opravdu nenalejete!

Komise výstavby a územního rozvoje MČ 
Praha 20 se dne 25. 3. 2021 vyjadřuje 
ve zveřejněném zápisu z jednání na webu 
městské části ke stavbě: „D0 510 Satalice 
– Běchovice zkapacitnění, ŘSD, D0 vč. 
MÚK D11 – doplnění“. 

Dokument: „D0 510, Studie bezpeč-
nosti a analýzy rizik k DÚR, aktualizace 
Pražský okruh“ž shrnuje bezpečnostní ri-
zika k záměru rozšíření stavby SOKP 510 
na 2 x 3 pruhy.  Bezpečnostní audit byl 
na stavbu SOKP 510 vypracován v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu, která 
zavazuje členské státy k zavedení postu-
pů směřujících ke zvýšení bezpečnosti 
ve všech fázích projektování, výstavby 
a provozu pozemních komunikací sítě 
TEN-T.

Bezpečnostní audit zcela otevřeně 
poukazuje na skutečná rizika spojená 
s dostavbou stavby SOKP 511. Když jsme 
v minulosti mnohokrát upozorňovali 
na situaci, že SOKP 510 v režimu 2 x 3 
pruhy zkrátka naprosto nemůže stačit 
kapacitě, kterou dostavba SOKP 511 
do území přivede, byli jsme některými 
našimi zastupiteli (současné vládnoucí 
koalice) kritizováni, že strašíme občany 
Horních Počernic.

Tyto předpoklady však bezpečnostní 
audit zcela potvrzuje:

 1) Ve variantě roku 2025 po zprovoznění 
stavby D0 511 již stavba 510 kapacitně 
nevyhovuje ani v navrženém optimalizo-
vaném uspořádání dle dokumentace DÚR 
(01/2018). Za nevyhovující je označen 
úsek mezi MÚK Českobrodská a MÚK 
Horní Počernice pouze v třípruhovém 
uspořádání. Dle kapacitního posouzení 
je požadováno uspořádání 2 X 4 jízdní 
pruhy. Po zprovoznění stavby D0 520 
a dalšímu nárůstu intenzit již stavba 
510 kapacitně nevyhovuje v navrženém 
optimalizovaném uspořádání, a to v úseku 
mezi křižovatkami MÚK Českobrodská 

BAZÉNOVÁ SENZACE

BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN 

VODA NIKDY NEZEZELENÁ 

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

INZERCE
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Přejeme klidné a pohodové léto vám všem!

Milí čtenáři,
v současné době za sebou máme nelehké 

období. Tlak, jakému jste byli, a ještě budete 
vystaveni, je obrovský. Vážíme si proto o to 
více skutečnosti, že i v těchto okamžicích se 
mnozí z vás aktivně zapojili do pomoci dru-
hým lidem. Podpořili jste naši sbírku Horní 
Počernice nejen sobě a pomohli tak mnoha 
osamělým seniorům, rodičům samoživite-
lům, rodinám s více dětmi, lidem bez domo-
va a vůbec všem, kteří se v těchto chvílích 
ocitají v nouzi. Pomohli jste lidem v nouzi 
nejen v naší městské části, ale i v dalších 
místech v Praze a středních Čechách, kam 
část naší sbírky převezlo v těchto dnech auto 
Potravinové banky.

Trvanlivé potraviny, dětská výživa, plenky, 
hygienické potřeby a další pomoc tak díky 
vám už zamířily k dětem i dospělým, jejichž 
životy významně zlepší. Děkujeme za to, že 
jejich osudy vám nejsou lhostejné.

Děkujeme za zájem, empatii a ochotu 
nabídnout pomocnou ruku člověku, který 
nezažívá zrovna nejlepší období a každá pod-
pora má pro něho v této chvíli cenu zlata.

Nelehké časy nekončí, proto naše sbírka 
Horní Počernice nejen sobě samozřejmě 
pokračuje dál.

Milí Počerničtí, děkujeme vám za to, že 
do pomoci druhým jdete s takovou ochotou 
spolu s námi! Přejeme vám proto, abyste 
v průběhu nadcházejících letních prázdnin 
načerpali síly ve společnosti lidí, které máte 
rádi a užili si krásné a pohodové léto.

Alena Štrobová 
a Petr Růžička,

zastupitelé 

INZERCE
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Park Houslový klíč
Nápad projektu parku Houslový klíč 

vznikl v roce 2014 jako využití prostoru 
mezi zástavbou bytovými domy sídliš-
tě u ulice Jizbická a výstavbou Canaba. 
Jedinečná šance, jak zlepšit prostředí mezi 
dvěma sídlišti – projekt na „zelené louce“. 
Oslovili jsme projektanta, počernického 
rodáka Antonína Wagnera, který vy-
pracoval projekt s tematickým záměrem 
zaměřeným na prvky hudby, který dal 
tomuto budoucímu parku tvar houslového 
klíče. Projekt řešil pěší propojení těchto 
lokalit, umístění dětského a psího hřiště, 
odpočinkové plochy pro krátkodobou 
rekreaci a umístění dalších přírodních 
herních a sportovních prvků.  Motto 
tohoto parku je: „Když si děti hrají, jsou 
zdravé.“ 
Text ze studie: Park vyřeší pěší tahy 
v území s ohledem na jeho budoucí 

rozvoj. Bude obsahovat herní a cvičící 
prvky pro děti různých věkových katego-
rií, cvičící prvky pro dospělé a odpočin-
kové plochy. Vzhledem k umístění parku 
ve svahu je zde i prostor k sáňkování 
a dále též hřiště pro psy s cvičebními 
prvky. Park bude situován přímo před 
budovu ZŠ a Gymnázia Chodovická 2250, 
dále se v blízkosti nachází rozlehlý areál 
různých škol a školských zařízení (ZŠ 
Ratibořická 1700, MŠ Chodovická 1900, 
MŠ Ratibořická 2299, ZUŠ Ratibořická 
1899, DDM Ratibořická 1899) a je rovněž 
vklíněn mezi dvě sídliště bytových domů. 
Toto jsou důvody, pro které lze očekávat 
velmi vysoké využití parkových a odde-
chových ploch. 

Podaří se vybudovat kvalitní veřejný 
prostor plný zeleně a přírodních prvků. 
Vybudovat prostor mezi lokalitami, kde 
jsou dvě velká sídliště a můžeme po-

žádat o finanční prostředky v některé 
výzvě na úpravu mezisídlištních prostor 
ve městě.

Bude legalizován pohyb obyvatel 
v těchto místech. V současné době se po-
hybují na soukromých pozemcích a v bu-
doucnu hrozí možnost, že si soukromí 
vlastníci své pozemky oplotí a zabrání tak 
vstupu obyvatel Horních Počernic na toto 
území. Při jednání s vlastníky - vlastníci 
odmítli prodej svých pozemků, jejich 
návrh na majetkové vypořádání byl pouze 
formou směny za jiné pozemky. Jinými, 
vhodnými pozemky ale MČ nedisponuje.

Co bylo třeba udělat:
-  Směnu pozemků, aby bylo možno tento 

záměr realizovat a prostupnost tímto 
územím směrem k ZŠ Chodovická. 

-  Zajištění přístupu do tohoto území 
nejen z východní strany.

Naše RE-USE centrum pomáhá a inspi-
ruje už i za hranicemi Prahy

O tom, jak počernické RE-USE centrum 
pomáhá a dělá radost za hranicemi naší 
městské části, jsme se dočetli v minulém 
čísle Hornopočernického zpravodaje. 
Co mě však velmi potěšilo, byla prosba 
paní místostarostky z Valašského Mezi-
říčí Mgr. Zdislavy Odstrčilové. Oslovila 
mě s prosbou přijet k nám na prohlídku 
sběrného dvora a RE-USE centra. Přiví-
tali jsme ji s Evou Alexovou a s úředníky 
naší městské části opravdu rádi. Povídání 
o kvalitě života, zdraví, udržitelném roz-
voji a aktivním zapojení občanů bylo pro 
nás všechny vzájemnou inspirací. Aktivit 
a příležitostí, kde můžeme prezento-
vat naši práci a vzájemně se inspirovat, 
našteští díky rozvolňování přibývá. Další 

z takových příležiostí byla i 2. inispirativ-
ní konference RE-USE center pořádaná 
spolkem Praha cirkulární v Městské 
knihovně v Praze. Bylo mi ctí prezento-
vat náš úspěšný projekt RE-USE centra 
a předat zkušenosti, které jsme po půl-
ročním provozu získali. Počet těch, kdo 
hledají alternativy ke konzumnímu stylu 
života, chtějí mít možnost smysluplně se 
zbavit nepotřebných věcí a nové nakupo-
vat ekologičtěji, stále roste. Proto v Česku 
přibývá tzv. RE-USE center, tedy míst, 
kde lze odkládat nepotřebné věci a naopak 
si odnést to, co využijete. Naše Horní 
Počernice jsou jednou ze tří pražských 
městských částí, které se mohou pyšnit 
RE-USE centrem. Vyslechnout cenné 
zkušenosti v prevenci vzniku odpadů, 
načerpat inspiraci z domova i zahraničí, si 
přijeli poslechnout zástupci měst a obcí 

z celé republiky. Jsem ráda, že se Horní 
Počernice na této konferenci prezentovali 
příklady dobré praxe a velmi tímto děkuji 
všem pracovníkům Místního hospodář-
ství, díky nimž se naší městské části do-
stává mnoho pochval a uznání. Jmenovitě 
pak Bc. Vojtovi Šimáčkovi a Ing. Haně 
Balákové. Poděkování patří také všem, 
kteří v RE-USE centru dobrovolně při-
spěli na naši veřejnou sbírku podporující 
klienty Chráněného bydlení na Xaverově. 
Částka získaná dobrovolnými příspěvky 
občanů činila 38 500 Kč za prvních šest 
měsíců od otevření centra.
Přeji všem krásné léto plné pohody!

Jana Hájková, 
zastupitelka 

Hornopočernický zpravodaj

Společně pro Počernice je dlouhodobě 
v kontaktu se spolkem Oživení, který 
se již od roku 2006 věnuje problematice 
radničních periodik. V současné době po-
skytuje také právní poradenství zaměřené 
na aplikaci nových práv, které přinesla 
novela tiskového zákona. S touto organi-
zací jsme řešili statut našeho Zpravodaje 
již v době, kdy jsme byli ve vedení radnice 
a dle mého názoru bylo velkou chybou 
zavedení omezení příspěvků zastupitelů 
v HPZ naším vedením. I tehdy jsme celou 
záležitost konzultovali se spolkem Oživení 
a ten nám tehdejší návrh našeho statu-
tu zkritizoval. Bohulibý záměr se minul 
účinkem a „s vaničkou jsme vylili i dítě“.
V současné době spolek analyzoval něko-
lik čísel našeho Zpravodaje z roku 2020 
a sdělil nám následující: „…. Zpravodaj 

obnažuje celkem na dřeň problém špatného 
nastavení ve vydávání. Podle toho, co jsem 
četla, tak vztahy opozice/vedení MČ jsou 
spíše napjaté a jelikož neexistuje žádné odstí-
nění, promítá se to přímo do obsahu. Veškeré 
informace z radnice jsou sepsané členy rady 
– ti nemohou být z podstaty věci objektivní 
a je to nejvyšší míra zneužití média hraze-
ného za veřejné peníze. Je to, jakoby si vláda 
diktovala, o čem a jak se bude informovat 
v České televizi, a ještě by si ty zprávy mi-
nistři sami sepisovali. Redaktorka dělala jen 
pár rozhovorů a vše v tématech, která nejsou 
kontroverzní. Ve výsledku, váš Zpravodaj je 
nástroj vás politiků (všech, mohou přispívat 
i opoziční), není dělaný pro informování 
občanů, aby si mohli tvořit svůj vlastní názor 
na dění v obci“.

Vzhledem k nejasnostem ohledně 
aktuálně přijatého Statutu HPZ (od 1. 
1. 2021) a ke kritice obsahu HPZ ze 

stran veřejnosti, členů redakční rady 
(RR) a zastupitelů, jsme využili nabídky 
spolku Oživení, aby byl náš HPZ, resp. 
jeho obsah, zdarma zařazen do programu 
spolku zajišťující mj. doporučení nových 
pravidel k vydávání a ke statutu objektiv-
ního radničního periodika. Tuto nabídku 
již projednala RR Zpravodaje a jedno-
hlasně podpořila. Kolegyně Kája Polydo-
rová a Jana Hájková společně připravily 
návrh konkrétní nabídky na projednání 
i v Radě MČ Praha 20. Záleží již tedy jen 
na Radě MČ Praha 20, zda tuto nabídku 
pomoci nastavit interní systém vydávání 
Zpravodaje využije a bude mít společný 
zájem udělat náš Zpravodaj čitelným se 
skutečným přínosem hlavně pro občany 
Horních Počernic. Naším zájmem toto je.

Milan Herian, 
Společně pro Počernice 
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-  Schválit směnnou smlouvu, která byla 
projednána s vlastníky.

- Dodržet podmínky stanovené hlavním 
městem Praha - využití pozemku za úče-
lem vybudování oddechové a klidové zóny, 
především parkových ploch, veřejné zeleně 
a hřiště, které jsou uvedeny v příloze 
materiálu. Podmínkou svěření od hl. 
m. Prahy je ale to, že v žádném případě 
nesmíme pozemek zcizit, což znamená 
prodat. Jediné, co nám dovolili a schválilo 
to pražské zastupitelstvo, je směna.

Rekapitulace vývoje v čase:
2014 –  požádala MČ o svěření pozemku 

za účelem vybudování oddechové 
a klidové zóny, především parko-
vých ploch, veřejné zeleně a hřiště.

2014 –  byl Usnesením ZHMP svěřen po-
zemek do správy MČ Praha 20.

2014 –  bylo zadáno zpracování Studie 
využití území, kterou vám prezen-
tovala paní Tomsová.

2015 –  na základě této studie bylo požá-
dáno o souhlas se směnou a začalo 
jednání s vlastníky.

2015 -  bylo předběžným opatřením zaká-
záno nakládat s tímto pozemkem. 
Rozsudkem z března roku 2016 
bylo toto opatření zrušeno.

2016 –  opakovaná žádost MHMP se 
směnou + doplnění požadovaných 
dokumentů – geometrický plán, 
souhlas s dělením pozemků, čestné 
prohlášení, že na pozemky nebyl 
uplatněn žádný nárok.

V roce 2017 nechala městská část vypra-
covat projektovou dokumentaci na park 
Houslový klíč. Projekt přírodního 
charakteru, s vegetací zeleně a lučních 
ploch. Na park jsme získali dotaci od hl. 
m. Prahy.
2018 - výběrové řízení na realizaci parku.
2019 - výběr zhotovitele s nabídkovou 
cenou 14.451.243,50 Kč s DPH.
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Otázky občanů
Proč se tráva v parku neseká tak často? 

Park byl navržen jako přírodní park, 
kde je tráva s lučním kvítím vlastně lou-
kou, která se nechá vyrůst do větší výšky 
a seká se méně častěji než ostatní parky 
v HP. Park měl být oset luční travou. 
Místa se zvýšeným pohybem dětí bezpro-
středně navazující na herní prvky, by měly 
být sekány jako klasický parkový trávník. 

Nejsou obrubníky u cest nebezpečné? 
Ve své podstatě se nejedná o obrubní-

ky, ale vodící linie pro osoby se sníženou 
schopností orientace. Tento prvek zde byl 
přidán na základě vyjádření policie k PD. 
Podle projektu měly být terénní úpravy 
vymodelovány tak, že kovový pásek neměl 
vyčnívat nad okolní terén a současně má 
přerůst travním drnem.

V parku se při dešti objevují jezírka. Je 
to v souladu s projektem? 

Celý svět v současnosti řeší šetrné 
hospodaření s vodou s cílem zachovat 
ji v koloběhu místní krajiny. V rámci 
projektu byly řešena otázka, jak si poradit 
s požadavkem na zadržení vody v úze-
mí za podmínky, že nelze vodu odvádět 
do kanalizace a nesmí být odváděna 
na sousední pozemek. S ohledem k nepří-
znivému stavu podloží, které je pro zasa-
kování nevhodné, byla zvolena v podstatě 
jediná možnost - vytvořit suché poldry, 
ve kterých se bude voda z dešťových 
srážek akumulovat a likvidována bude vý-
parem z hladiny, z okolí průlehů a v mi-
nimální míře i vsakem. To, že se zde voda 
nyní ve srážkově bohatších periodách drží 
delší dobu je bonusem, o který v sušších 
periodách zase přijdeme.

Herní prvky vypadají opotřebovaně?
Park je navržen v ryze přírodním cha-

rakteru. Proto jsou prvky navrženy z dře-
věných špalíků, klád stromů, kamenů.

Je park realizován v souladu s projek-
tem?

V současnosti chybí většina vybavenosti 
parku herními prvky. 

Byla vyplacena zhotoviteli celá částka 
za dílo včetně zádržného? 
Ano, byla vyplacena celá částka za dílo.

Byl park zkolaudován?
Park byl v květnu 2021 zkolaudován.

Kdo se bude o údržbu parku starat?
O údržbu se bude starat Odbor míst-

ního hospodářství. Dle našeho názoru 
by s ohledem na stále větší plochy parků 
a zeleně měl být zaměstnán správce parků, 
který bude hlídat nejen údržbu, ale i čis-
totu našich parků.

Budou v parku ještě nějaké herní prvky?
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na do-

dávku herních prvků. V současné době 
začínáme na psím hřišti prvky agility, 
bude se dělat boulderová stěna, pergola, 
lavičky z kmenů a prvky na dětské hřiště 
u ulice Češovská. Termín dokončení je 
15. 8. 2021.

Park Houslový klíč je prvním par-
kem v Horních Počernicích, který má 
čistě přírodní charakter. Měli bychom 
se k tomuto kousku přírody chovat tak, 
abychom tuto přírodu neničili. Proto nás 
velmi mrzí, že už dnes musíme řešit zni-
čená pítka, poškozené lavičky a koše.

Věříme, že náš park bude dokončen v co 
nejkratší době a naplní se tak jeho motto: 
„Když si děti hrají, jsou zdravé.“

Hana Markulinec Moravcová, 
Kristine Karhanová Grigoryan, 

Pavel Wagner a Jaroslav Kočí ml., 
Šance pro Počernice
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Do pohádkové země se dostanete celkem 
snadno. Stačí navštívit Chvalský zámek 
a objevit rozsáhlý svět skřítků, vodníků, 
víl, rusalek i čertíků výtvarnice Vítězslavy 
Klimtové. Je to sice svět pohádkový, ale 
vnímaví lidé prý mohou s těmito bytostmi 
zažít neobyčejná setkání i v reálném světě! 
Alespoň tak to za svého života tvrdila 
jejich autorka. 

Výstava ve dvou zámeckých podlažích 
nabídne jedinečnou příležitost předsta-
vit tvorbu Vítězslavy Klimtové určenou 
nejenom dětem ale i dospělým s dětskou 
duší. Kromě početné rodiny pohádkových 
postav čítající více jak 100 originálních 
loutek představí také téměř 60 akvare-
lů a olejomaleb z autorčiny dílny, které 
opustily rodnou půdu Pohádkové země 
v Pičíně zcela poprvé. V roce 80. výročí 
od autorčina narození a 5 let po její smrti 

se tak jedná o vůbec nejrozsáhlejší výstavu 
realizovanou mimo stálou expozici. 

Součástí výstavy bude také Kamínková 
dílnička, ve které si můžete podobně jako 
kdysi paní Klimtová ozdobit kamínek 
postavičkou skřítka, víly či jiné pohádko-
vé bytosti a odnést si ho domů … anebo 
ho schovat někde venku a nechat putovat 
světem, aby dělal radost druhým.

S odvahou tedy zavítejte do našeho 
pohádkového světa a seznamte se s by-
tůstkami obývajícími zámecká zákoutí 
i tajemná sklepení. Nehledejte je ve vitrí-
nách, tam by se jim nelíbilo. Nabídli jsme 
jim bydlení, na které jsou ve svém pohád-
kovém světě zvyklé. Opatrně našlapujte, ať 
žádnou z nich nevyplašíte. Jsou to bytosti 
bázlivé a lekavé. Je třeba je ochraňovat.

Součástí výstavy bude také prezentace 
dětských výtvarných prací v rámci soutěže 
„Není skřítek jako skřítek“.

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

ZÁMEK

5. 6. – 21. 11. 2021,  
denně od 9.00 do 18.00 hod.  

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:
  11. 07.  Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou (komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)
16. 07.  –  25. 07. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 

31. 07. Hradozámecká noc 2021 pro děti na Chvalském zámku
06. 08. –  15. 08. Prodloužený Detektivní týden na zámku aneb pátrej na vlastní pěst! 

 29. 08.  Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou (komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

HORNÍ POČERNICE ČERNOBÍLÉ
1. 7. – 29. 8. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod. 

Zámecká Kočárovna představí výběr nejzajímavějších fotografií 
Horních Počernic. Autory černobílých snímků jsou místní amatérští 
fotografové, kteří se zúčastnili tradiční fotografické soutěže. Velice zda-
řilá výstavní kolekce nadchne svou profesionalitou a okouzlí poetikou 
i barevností života v naší městské části – černé a bílé navzdory. Výstava je 
prodloužena na celé léto. Partnerem výstavy je tiskárna Triangl, a. s.

VÝSTAVY V PRODEJNÍ 
GALERII A KOČÁROVNĚ

POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ  
– SKŘÍTCI, STRAŠIDLA A DALŠÍ POHÁDKOVÉ  
BYTOSTI NA CHVALSKÉM ZÁMKU
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OBYČEJNÉ ZÁZRAKY V DÍLECH ALISY PIROGOVÉ
1. 7. – 29. 8. 2021, denně od 9.00 do 18.00 hod.

Výtvarnice Alisa Pirogová prožila dětství v sibiřském Omsku. Studovala obor užitného umění 
zpracování kovů na uměleckoprůmyslové škole v Abramtsevu, severovýchodně od Moskvy. 
Zájem o kov v kombinaci s měkkými textilními materiály přiměl Pirogovou k dalšímu studiu 
starověkého umění a výšivek zlatou nití v dílnách Vvedenského konventu nedaleko města Vla-
dimir, kde se později stala i uměleckou ředitelkou. Návštěva Prahy výtvarnici natolik okouz-
lila, že se v roce 2008 rozhodla v Čechách již natrvalo zůstat a inspirovat se ve své tvorbě 
krásou pražských kostelů, vitráží i střech a v neposlední řadě půvabem české krajiny. Výstava 
v Prodejní galerii představí emocemi protkané textilní koláže experimentující s rozmanitým 
materiály a tkaninami. 

AKCE PRO VŠECHNY
POHÁDKOVÁ NEDĚLE SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
11. 7. a 29. 8. od 10.00 do 17.00 hod.

Prázdninová setkání s princeznou jsou po roce opět tady! 
A naskytnou se hned dvě příležitosti potkat Šípkovou Růžen-
ku osobně a projít s ní celý zámek od půdy až po sklep v rámci 
oblíbených Pohádkových nedělí s princeznou. Komentované 
prohlídky pro vás připravujeme v neděli 11. července a také 
na samém sklonku prázdnin 29. 8.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL – KONCERT TRIO COUCOU
Středa 14. 7. od 19.00 hod.

Letos poprvé se Chvalský zámek stane hostitelem nejstaršího 
festivalu s Dvořákovou hudbou. V rámci 63. ročníku Dvořá-
kova festivalu uvedeme ve středu 14. 7. na zámeckém nádvoří 
koncert komorního souboru Trio Coucou. V jejich podání zazní 
vedle francouzských šansonů Edith Piaf, Charlese Aznavoura, 
Mireille Matthieu též jejich autorská tvorba spojující prvky kla-
sické hudby, šansonu, jazzu i popu, a především světová premiéra 
skladby Dvořákovy variace na Romantický kus op. 75. Můžete 
se též těšit na skleničku skvělého francouzského vína od part-
nera akce hornopočernické společnosti BEST DRINK s. r. o., 
kterou obdržíte ke vstupence zdarma a také na výhody Dvořá-
kova cestovního pasu, který bude též bonusem ke vstupence. 

POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ  
– SKŘÍTCI, STRAŠIDLA A DALŠÍ POHÁDKOVÉ  
BYTOSTI NA CHVALSKÉM ZÁMKU V rámci koncertu navíc nabídneme prodej jednohubkových 

delikates bistrem DANEVA. Vstupné 350 Kč v recepci Chvalské-
ho zámku nebo online prostřednictvím portálu GoOut. Přijďte 
si vychutnat letní atmosféru zámeckého nádvoří s podmanivou 
hudbou inspirovanou Francií i Dvořákem. Počet míst je omezen, 
nezaváhejte! 
 

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN ANEB PÁTREJ 
NA VLASTNÍ PĚST!
16. – 25. 7. a 6. 8. – 15. 8.

Řešíte rádi zamotané hádanky, 
šifry nebo rovnou celé detektivní 
případy? Dokážete spolupracovat 
v rodinném týmu a pátrat spo-
lečně na vlastní pěst? Pak jsou 
detektivní hry pro vás jako stvo-
řené! Spolu s výstavou Pohádko-
vá země Vítězslavy Klimtové vám 
o prázdninách přinášíme zcela 
nový příběh pro vaše rodinná 
pátrání. Tentokrát nás čeká 
záhada související s podzemními 
zámeckými chodbami. 
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HRADOZÁMECKÁ NOC 2021 PRO  
DĚTI NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Sobota 31. 7. od 17.00 hod.

O poslední 
červencové 
sobotě připra-
vujeme pro 
rodiny s dět-
mi pohádkový 
program te-
maticky dopl-
ňující 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 představení na nádvoří v podání 
divadla Buchty a loutky a pro odvážné například i možnost 
spustit se po provaze do středověké zámecké lednice. A to vše 
ve večerních hodinách a s ojedinělou pohádkovou atmosférou. 
Doporučujeme využít výhodné kombinované vstupné. 
 
17.00 - 21.00 hod. 
kuchyně pro malé skřítky pod zámeckým kaštanem:  
Chcete vědět, jak se vaří v podzemí? Těšte se na dobroty i las-
kominy paní skřítkové i na kulinářský workshop pro děti.

18.00 - 22.00 hod. 
komentované prohlídky se skřítkem ze zámeckých  
podzemních chodeb nabídnou netradiční prohlídku zámeckých 
prostor i výstavy paní Klimtové. Rozverný skřítek Fridolín na-
víc nezapomene rozehrát zámecký orchestrion, co vyhání myši 
z děr a dychtivé zájemce o exkurzi do podzemí spustí po provaze 

do středověké lednice na to tata. Komentované prohlídky se 
skřítkem Fridolínem začínají vždy v celou hodinu od 18 do 22 
hodin, poslední prohlídka ve 21 hodin.

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

19.00 - 19.50 hod. 
pohádka Skřítek v podání divadla Buchty a loutky na zámec-
kém nádvoří; nezávislé alternativní loutkové divadlo Buchty 
a loutky pravidelně hostující ve Švandově divadle odehraje 
na zámeckém nádvoří poutavý příběh ze světa skřítků, kde 
nechybí legrace ani vážná témata a radost z pohádkového vyprá-
vění zažívají dospělí stejně jako jejich děti. Představení trvá 50 
minut, tedy můžete zkombinovat s komentovanou prohlídkou 
v 18, 20 či 21 hodin. 
 
 
 AKCE V ZÁŘÍ
 
11. 9.  Tajemná noc na Chvalském zámku s pohádkovými po-

stavami (pohádková stezka zámkem pro děti)
12. 9.  Výroční Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi (trhy, 

pouťové atrakce, výstavy, Kejklířské divadlo Vojty Vrtka, 
Divadlo Víti Marčíka, středověké hrátky pro děti, flaši-
netář, sousedské odpoledne na farní zahradě, koncert Sto 
zvířat na nádvoří)

12. 9. Koncert kapely Sto zvířat na zámeckém nádvoří
17., 24. 9. a 1. 10. Hudební festival u sv. Ludmily
24. 9. – 3. 10.  Prodloužený Detektivní týden  

aneb pátrej na vlastní pěst!

Jste profesionální fotograf nebo je fotografování vaším 
velkým koníčkem? Rádi byste fotili své blízké či klien-
ty ve vnitřních prostorách zámku? Nabízíme k pronájmu 
půvabné renesanční prostory s barokními prvky pro atelié-
rové focení v zámeckém interiéru. K dispozici jsou zámecké 
salonky vybavené barokními replikami nábytku, který lze 
pro focení využít a také pískovcové sklepení se středověkou 
ledárnou nabízející nevšední atmosféru. Doporučujeme pro 
focení v dobových či netradičních kostýmech. K zapůjčení 
můžeme případně nabídnout i kostýmy či paruky ze zámeckého 
šatníku, byť jen v omezené míře, co se týče velikostí i typů.

Rádi vystavíme dárkový voucher na pronájem prostor,  
který může být hezkým dárkem pro „vašeho fotografa“.
∙  Cena za pronájem prostor dle vlastního výběru  

(1 hodina): 1 200 Kč + DPH
∙  Cena za pronájem prostor dle vlastního výběru  

(půlden, 6 hodin): 4 500 Kč + DPH
∙  Cena za pronájem prostor dle vlastního výběru  

(celý den, 8 – 12 hodin): 8 000 Kč + DPH

V případě zájmu o pronájem kontaktujte,  
prosím, produkční Kláru Tökölyovou:  
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz, mob: 770 154 554.

CHVALSKÝ ZÁMEK JAKO  
NEVŠEDNÍ FOTOATELIÉR
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CHVALSKÁ STODOLA

CHVALSKÝ ZÁMEK JAKO  
NEVŠEDNÍ FOTOATELIÉR

BURZA RYBIČEK
17. 7. a 21. 8.
od 9.00 do 12.00 hod.

Akci pořádá Smart Green s. r. o. Vstup-
né na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let 
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma. 
Více informací na www.burzarybicek.cz.

NAROZENINOVÝ RECITÁL  
RADIMA SCHWABA
18. 7. od 18.00 hod.

Společnost RS Classico s. r. o. uvede 
narozeninový recitál zpěváka Radima 
Schwaba, představitele české verze světové-
ho muzikálu The Phantom Of The Opera, 
Dona Giovanniho a nově Robinsona 
ve stejnojmenném muzikálu. Předprodej 
vstupenek na www.radimschwab.cz/vstu-
penky.

POČERNICKÝ STREET  
FOOD FESTIVAL
Neděle 1. 8. od 10.00 do 20.00 hod.

Srdečně zveme všechny příznivce dob-
rého jídla do venkovního areálu Chvalské 
tvrze na první Počernický Street Food 
Festival. Přijďte ochutnat moderní i tradič-
ní gastronomii a zažít, co je to street food. 
Těšit se můžete na mix chutí světových 
kuchyní ale i té české, food trucky. 

K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé 
víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému 
zase jen ta nejlepší výběrová káva. Vstup 
na akci zdarma.

Akci připravuje společnost City Event 
ve spolupráci s Chvalským zámkem 
a městskou částí Praha 20.

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  
ČERVENEC/SRPEN:

VÝHERCEM  
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY 

OHNIVKY ZA MĚSÍC KVĚTEN SE 

STAL MATĚJ VOJTĚCHOVSKÝ. 

BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 

OHNIVKA  
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DIVADLO

Milí diváci,
jsou tady prázdniny, ale to nezname-
ná, že si kulturní život v Počernicích 
bere dovolenou. Naopak, máme pro vás 
připravený bohatý program v našem 
divadelním kině. Promítat budeme každé 
úterý a čtvrtek a máte se na co těšit, 
konečně totiž mohou jít do kin filmy, 
na které jsme rok netrpělivě čekali. Ale 
to není všechno. Na letošní léto jsme pro 
vás připravili také dvě promítání v let-
ním kině. Dohodli jsme se na spolupráci 
s Putovním kinem, které přijede promí-
tat do Přírodního divadla Dády Stoklasy. 
A aby bylo promítání opravdu speciální, 
rozhodli jsme se, že se zaměříme na fil-
my režiséra Quentina Tarantina. 9. 7. 
uvidíte kultovní snímek Pulp Fiction 
a 6. 8. neméně legendární film Hanební 
Pancharti. S promítáním musíme čekat 
na tmu, předem se tedy omlouváme 
všem občanům, kteří bydlí v sousedství 
přírodního divadla za zvýšenou hladinu 
hluku v těchto dvou večerech. 

Ráda bych vás také pozvala na závěreč-
ná vystoupení našich příměstských tá-
borů, která proběhnou v červenci i srpnu 
v kamenném divadle a v KS Domeček. 
Představení budou děti s lektory tvořit 
v průběhu táborů, rádi se tedy necháme 
překvapit, jaká témata si vyberou. Sle-
dujte naše webové stránky, kde se dozvíte 
všechny podrobnosti.

Přeji vám krásné letní dny.

Barbora Jelínková, 
ředitelka divadla

DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

LÉTO V KINĚ
čtvrtek 1. července v 19.30 hod.
PŘÍPITEK
V hravé francouzské komedii, vybrané 
do programu festivalu v Cannes, září 
v hlavní roli Benjamin Lavernhe  
(Dokud nás svatba nerozdělí). 
Uvádíme v originálním znění s titulky.

čtvrtek 8. července v 19.30 hod.
UBAL A ZMIZ
Hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Duy 
Anh Tran, Marek Lambora, Martin Hof-
mann, Leoš Noha a další 

Bláznivá noční jízda, v níž jde o velké 
peníze, podivný kšeft s balíkem trávy 
i o sekání malíčků. 

LETNÍ KINO
pátek 9. července ve 21.30 hod.
PULP FICTION: HISTORKY  
Z PODSVĚTÍ

Ten nejkultovnější film Quentina Taran-
tina v letním kině v Přírodním divadle 
Dády Stoklasy (Spojenců 1408).

Vstupenky jsou v prodeji přímo na mís-
tě před začátkem představení.
Uvádíme s českým dabingem.

úterý 13. července v 19.30 hod.
ZKRAŤ TO, ZLATO
Jak byste žili svůj život, kdyby každý váš 
rok trval jen několik minut? Romantic-
ká komedie s lehkostí a odzbrojujícím 
vtipem vypráví o tom, že každý okamžik 
v životě za něco stojí. 

Australský film uvádíme v původním 
znění s titulky.

čtvrtek 15. července v 19.30 hod.
CHYBY
Hrají: Pavla Gajdošíková, Jan Jankovský, 
Marta Dancingerová a další

Nejnovější film režiséra Jana Pru-
šinovského (Okresní přebor, MOST!, 
Kobry a užovky) podle scénáře Romana 
Vojkůvky je vztahovou romancí mapující 
vztah dvou zamilovaných. 

pátek 16. července v 18.00 hod.
PŘEDSTAVENÍ AUTORSKÉ DIVADLO
Výstup z příměstského divadla.
vstup volný

úterý 20. července v 19.30 hod.
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě 
nezbývá tolik času? Budete jako chudinka 
brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo 
to nejlepší z vašeho plánovaného života 
vměstnáte do těch posledních dní? 

Německý film podle skutečné události 
uvádíme v původním znění s titulky. 

čtvrtek 22. července v 19.30 hod.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL  
LIDI ŽÍT

Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana 
Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, 
Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Marek 
Taclík a další

Dlouho očekávaný dobrodružný příběh 
skutečných psích hrdinů a lidí kolem 
nich.  

pátek 23. července v 18.00 hod.
VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ TÁBOR
Výstup z příměstského divadla.
vstup volný

úterý 27. července v 19.30 hod.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL  
LIDI ŽÍT
Hrají: Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana 
Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, 
Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Marek 
Taclík a další
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. 

čtvrtek 29. července v 19.30 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, 
Hynek Čermák, Martin Hofmann, Dani-
ela Kolářová, Kristýna Boková 

K filmové podobě napsal Patrik Hartl 
i scénář a připravil oproti románu několik 
změn. Milovníky knihy tak čeká pár 
překvapení. 

úterý 3. srpna v 19.30 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, 
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Lupták a další
Film podle bestselleru Dominika 

Landsmana.

čtvrtek 19. srpna v 19.30 hod.
VEČÍREK
Režie: Michal Suchánek
Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, 
Karel Roden, Marek Taclík a další

Na večírku se postupně scházejí bývalí 
spolužáci. Toto setkání by se pravděpo-
dobně neslo v duchu lehkého škorpení 
a nostalgických vzpomínek, jenže místo 
dalšího spolužáka zazvoní u dveří podom-
ní prodavač a přinese nečekanou zprávu…

úterý 24. srpna v 19.30 hod.
Najdete na www.divadlopocernice.cz.

pátek 27. srpna v 18.00 hod.
VYSTOUPENÍ DOKUMENTÁRNÍ 
DIVADLO

Výstup z příměstského divadla.
vstup volný

čtvrtek 26. srpna v 19.30 hod.
ZÁTOPEK
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, 
Robert Mikluš a další
Výpravný film, věnovaný nejen sportov-
nímu, ale i životnímu příběhu jednoho 
z největších světových atletů všech dob, 
čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila 
Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce 
i ve sportu, k nimž je třeba především 
velké srdce. 

úterý 31. srpna v 19.30 hod.
Najdete na www.divadlopocernice.cz.

Změna programu vyhrazena, sledujte 
na www.divadlopocernice.cz.

Hynek Čermák, Martin Hofmann, Dani-
ela Kolářová, Kristýna Boková 

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky 
a Karla si čtyři kamarádi ve střed-
ním věku přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit 
svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů.

čtvrtek 5. srpna v 19.30 hod.
SHOKY A MORTLY
Hrají: Jakub Štáfek, Štěpán Kozub, An-
drea Daňková, Tomáš Magnusek a další

Co vše je ochoten udělat youtuber, když 
chce, aby ho lidé brali vážně? Připravit 
velkou akci a natočit o ní film. 

LETNÍ KINO
pátek 6. srpna po 21.00 hod.
HANEBNÝ PANCHARTI
Hrají: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Chris-
toph Waltz, Eli Roth, Michael Fassben-
der, Diane Kruger, Daniel Brühl 

Další kultovka Quentina Tarantina v let-
ním kině Přírodního divadla Dády Stoklasy.

Vstupenky jsou v prodeji přímo na mís-
tě před začátkem představení.
Uvádíme v původním znění s titulky.

úterý 10. srpna v 19.30 hod.
Najdete na www.divadlopocernice.cz.

čtvrtek 12. srpna v 19.30 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Ondřej 
Malý, Lucie Benešová, Roman Zach, Ivan 
Lupták a další

Jak to může vypadat, když se muž 
ocitne na mateřské dovolené? Deníček 
moderního fotra vznikl na základě úspěš-
ného blogu, který Dominik Landsman 
založil s příchodem prvního dítěte. Věren 
názvu popisuje zážitky, situace a strasti 
obyčejného chlápka odvedle, kterému se 
narodil první syn. 

pátek 13. srpna v 18.00 hod.
VYSTOUPENÍ IMPRO TÁBOR
Výstup z příměstského divadla.
vstup volný

úterý 17. srpna v 19.30 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Ondřej 
Malý, Lucie Benešová, Roman Zach, Ivan 

DIVADLO

Ten nejkultovnější film Quentina Tarantina.
Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Uma Thurman,

Christopher Walken, Bruce Willis a další
Uvádíme s českým dabingem.

V  P Ř Í R O D N Í M  D I V A D L E
D Á D Y  S T O K L A S Y

pátek 9. července ve 21.30 

pátek 6. srpna po 21.00 hod.

Vstupné: 100 Kč 

Další kultovka Quentina Tarantina v letním kině Přírodního divadla Dády
Stoklasy.

Hrají: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael
Fassbender, Diane Kruger, Daniel Brühl

Uvádíme v původním znění s titulky.
Vstupné: 100 Kč

PŘÍRODNÍ DIVADLO DÁDY STOKLASY, SPOJENCŮ 1408, HORNÍ POČERNICE 
VSTUPENKY JSOU V PRODEJI NA MÍSTĚ PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ.
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HUDEBNÍ TÁBOR  
19. – 23. ČERVENCE
Tábor je určený dětem, které baví hudba. Neočekáváme hudební 
vzdělání a mnoho odehraných let. Jde hlavně o zábavu, objevo-
vání nových možností a spolupráci. 

Nacvičíme společně pár lidových i umělých písní. Vysvětlí-
me si, jak pracovat s hlasem, jak fungují hlasivky a jak se o ně 
správně starat. Řekneme si něco o hudebních žánrech. Seznámí-
me se se základy hudební nauky. Naučíme se základní rytmické 
hodnoty a tleskání do rytmu. Budeme trénovat vystupování 
na pódiu. Zahrajeme si hry s hudební tematikou. A hlavně si 
užijeme spoustu zábavy! Na závěr tábora vystoupíme na jevišti 
Divadla Horní Počernice.

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA  
23. – 27. SRPNA
Na příměstském táboře budeme společně pátrat po příbězích, 
které chceme ostatním vyprávět. Proč se Horní Počernice 
jmenují Horní Počernice? A co skrývají staré půdy a utajené 
zahrady? Každé místo je plné pozoruhodných osudů, stačí mít 
otevřené oči a srdce. Až najdeme náš příběh, budeme zkoušet, 
jak ho převést na jeviště. Čeká nás práce s pohybem, hlasem, 
možná s loutkami, možná s fotkami nebo videem. Záleží jen 
na nás, jakou cestou se vydáme. Zapojit se může každý, kdo má 
chuť, není třeba mít talent ani předchozí zkušenosti. Věříme, že 
všichni můžou hrát divadlo, dokonce i herci!

Termín: 19. 7. - 23. 7. 2021
Lektorka: BA Magdaléna Moudrá, DiS
Určeno pro děti: 8 – 14 let
Cena: 2 500 Kč

Magdaléna Moudrá
Absolventka Populárního zpěvu na Pražské konzervatoři a Po-
pular music na londýnské univerzitě. Má za sebou řadu pěvec-
kých soutěží a vystoupení, sólových i s kapelami. Skládá si své 
vlastní písničky a často se doprovází na kytaru nebo klavír. 

Termín: 23. 8. - 27. 8. 2021
Lektorka: Bc. Martina Čurdová
Určeno pro děti: 9 – 14 let
Cena: 2 500 Kč

Martina Čurdová
Pracuje jako divadelní lektorka, performerka a režisérka na vol-
né noze. Studovala na DAMU a další inspiraci hledala hlavně 
v zahraničí. V Barceloně a Rio de Janeiru studovala sociální, 
komunitní, dokumentární a site-sepcific divadlo a divadlo 
utlačovaných. Hledá cesty, jak dát lidem možnost vyprávět svoje 
vlastní příběhy a přivést je na jeviště. Jak se autenticky vyjadřo-
vat prostřednictvím umění, rozvíjet vědomí těla a pohybu, jak se 
stát tvůrcem - v divadle i v životě. 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
NA PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORECH DIVADLA HORNÍ 
POČERNICE

Děti můžete přihlásit na e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz 
nebo na tel.: 281 920 326.
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TO JE ON! O TÉ, CO SI  
ŘÍKALA TOYEN:  
MILENA ŠTRÁFELDOVÁ  
(UNIVERSUM)
To je on! – Tři slova, ze kte-
rých možná vzniklo umělecké 

jméno surrealistické malířky Toyen. Jmé-
no stejně záhadné, jako byla sama. Příběh 
Marie Čermínové, rodačky z pražského 
Smíchova, kterou sám André Breton zařa-
dil mezi deset nejvýznamnějších světo-
vých umělců 20. století.  
 

PRAVOMIL ANEB OHLU-
ŠUJÍCÍ PROMLČENÍ: PETR 
STANČÍK (DRUHÉ MĚSTO)
Nový román nositele ceny 
Magnesia Litera inspirovaný 
skutečným příběhem váleč-

ného hrdiny, který se na sklonku života 
vrací do vlasti, aby vykonal spravedlnost. 

KAPKA KÁMEN VYHLOUBÍ: 
HANA KULASOVÁ (PASEKA)
„Stálá kapka i kámen vyhlou-
bí. Toto přísloví se stalo mým 
životním heslem, neboť je to 
nejpřiléhavější charakteristi-

ka mé práce,“ zapsala si na konci srpna 
roku 1962 do svého deníku Hana Kula-
sová, maminka šestiletého Jirky a o rok 
mladšího Vaška. Pokusila se tak popsat 
především výchovu svých synů. Starší-
mu byl diagnostikován autismus, mladší 
byl nadprůměrně inteligentní a pěkně 
neposedný.

ČOKOLÁDOVNA: MARIA 
NIKOLAI (IKAR)
Stuttgart na počátku 20. 
století. Judith Rothmannová, 
dcera majitele čokoládov-
ny, vede privilegovaný život 

v noblesní čtvrti Degerloch. Její skutečná 
vášeň však patří výrobě čokolády. Každou 
volnou chvilku tráví v tovární laboratoři 
vynalézáním nových cukrovinek a jednou 
by ráda řídila podnik. 

ZEMĚ NORY ROBERTSOVÉ: 
AVA MILES (BARONET)
Spisovatelka na sebe upozor-
nila zejména díky tomu, že 
od Nory Robertsové získala 
souhlas použít její jméno 

v názvu svého prvního románu. Děj této 
knihy má humorný začátek plný nadhledu 
a posléze přijde kromě romantické i de-
tektivní linka. Jasným kladem jsou odka-
zy na jednotlivé romány Nory Robertsové. 
 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263

NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645

KANCELÁŘ: 605 700 774

E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:  

PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ 

FACEBOOK:  

MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE

WEBOVÉ STRÁNKY:  

WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

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

Milí naši čtenáři,

přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin a dovolených.
Ať je prožijete kdekoliv, zregenerujte své síly a ve zdraví se opět vraťte 
domů. 
Přijďte se předzásobit na léto do knihovny z naší bohaté nabídky.

Knihovna bude zavřena od 26. 7. do 16. 8. včetně.

Těšíme se na vás opět od úterý 17. 8. – stále ještě ve zkrácené provoz-
ní době.

Od 15. června vám běží prodloužená výpůjční doba až do konce 
prázdnin.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Literární a výtvarná soutěž nás velmi překvapila. Jenom ze ZŠ Stoliňská 
se zapojilo přes 250 dětí. Z různých koutů republiky přicházejí zdařilé 
práce na vyhlášená témata. Celkem se soutěží v osmi kategoriích.

Více informací vám poskytneme v zářijovém čísle HPZ, rovněž zve-
řejníme výsledky soutěže.

Odběrové místo covid–19, které se nachází v přízemí KKC, bude 
i o prázdninách v provozu bez omezení.

Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754
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BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA    
vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA,

 každou středu od 13.00 do 17.00 hod. 
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 728 480 434.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA  
vedená Mgr. Jiřím Arnoštem,

 každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 702 050 758.

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ 
CENTRUM HORNÍ 
POČERNICE
NÁCHODSKÁ 754, PRAHA 9, V BUDOVĚ 
MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
MČ PRAHA 20
Ve středu 9. června proběhlo 
ve Chvalské stodole setkání 
veřejnosti a zastupitelů se 
zástupci společnosti SPF Group, 
s. r. o., kteří pro naši městskou 
část zpracovali nový Strategický 
plán na následující desetiletí.

ve spolupráci s vytvořenou pracovní sku-
pinou pro tento projekt, dále s odborníky 
na různá témata jako je doprava, územní 
rozvoj, školství, životní prostředí a v ne-
poslední řadě s vedoucími odborů úřadu.  
Zapojit se mohli i občané, kteří vyplnili 
dotazník, jak se jim v Horních Počerni-
cích žije, kde vidí nedostatky a kde jsou 
naopak spokojeni. 

Nejvíce se plánovalo v oblasti dopravy 
a územního rozvoje, zde patří velké po-
děkování Ing. Pavlu Rittenauerovi, který 
se celý profesní život zabývá dopravními 
projekty a plány a Ing. Richardu Měšťa-
novi, vedoucímu stavebního úřadu, kteří 
nesou velkou zásluhu na zpracovaném 
materiálu. Děkujeme také všem ostatním, 
kteří se na tvorbě podíleli. Dokument 
je k nahlédnutí na webových stránkách 
Horních Počernic.

Veronika Jáně, 
Zdravá městská část

Strategický plán je klíčovým rozvojovým 
dokumentem. Cílem je poskytnout ve-
řejnému i soukromému sektoru základní 
představu o dlouhodobém socioekono-
mickém směřování města. Skládá se ze tří 
celků, z analytické části, návrhové části 
a implementační části. Součástí doku-
mentu je Akční plán, který představuje 
konkrétní investiční záměry na nejbližší 
období.

Cílem setkání bylo představení do-
kumentu, který vznikal v průběhu roku 

BEZPLATNÁ PORADNA PRO PEČUJÍCÍ 
vedená Renatou Dohnalovou,

 každé úterý od 10.00 do 12.00 hod.
Staráte se doma o svého blízkého? Poradíme vám.
Informace na tel.: 734 682 249, renata.dohnalova@pecujdoma.cz.
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Těšíme se na vás na našich letních pobytových 
i příměstských táborech. Na některých z nich 
máme stále volná místa! Více informací a přihlášky 
najdete na našich webových stránkách:  
www.ddm-hp.cz.

NABÍZÍME:

PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY LÉTO 2021

Všeobecný tábor – Písečné - pobytový   3. 7. – 11. 7.
Příměstský výtvarný tábor   5. 7. - 9. 7.
Výtvarný tábor - pobytový   11. 7. – 25. 7.
Všeobecný příměstský tábor  12. - 16. 7.
Let ś Learn English! 12. - 16. 7. 
Divadelní příměstský tábor    19. 7. - 23. 7. 
Sportovní tábor - pobytový 24. 7. – 31. 7.
Florbalový tábor - pobytový  7. 8. - 14. 8.
Okurková sezóna vol. 5 - příměstský  16. 8. - 20. 8.
Střelecký tábor - pobytový 21. 8. - 28. 8. 

PŘIPRAVUJEME:

TURISŤÁKY
Pojďte s námi v září a v říjnu na první dva chystané 
turistické výlety a to Turisťák - 
Hradiště Šárka, více informací 
najdete na https://www.
ddm-hp.cz/akce/955-tu-
ristak-hradiste-sarka 
a Turisťák - Dívčí 
hrady, více informací 
najdete na  https://
www.ddm-hp.cz/
akce/956-turis-
tak-divci-hrady.  
Vstupné symbolic-
kých 30 Kč za akci. 
Dopravu po Praze si 
účastníci hradí sami. 

AKTUÁLNĚ:

ZÁPIS NA ŠK. ROK 2021/22
Od 7. června probíhá zá-
pis do našich zájmových 
útvarů na příští školní rok 
prostřednictvím našich 
webových stránek. Dosa-
vadní nabídku kroužků 
jsme rozšířili o kroužky 
Expedition guide aca-
demy, Cirque du parc,  
Svět okem objektivu, 
Grafický design, Přírodní 
tvoření, Korálková dílna, 
Umění tvořit, Příběh umě-
ní, Francouzština začátečníci 
(dospělí) a Street dance L. A. 
Style. Během letních měsíců může 
dojít k doplnění nabídky kroužků, 
případně i k dalším změnám, na kte-
ré bychom samozřejmě všechny již přihlášené upozornili. 
Přihlašovat se můžete celé léto online na našich webových 
stránkách https://www.ddm-hp.cz/krouzky.

Přejeme vám krásně prožité letní měsíce a moc se těšíme, že vás v září 
budeme moci opět přivítat v DDM.



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 sousedé a přátelé Horních Počernic,

máme neskutečnou radost, že se opět můžeme 
potkávat osobně. S mnohými z vás jsme se 
viděli na Pohádkovém ekoLESE. Věříme, že 
se podobně vydaří i akce Zažít město jinak – 
víkend pro Horní Počernice, kterou chystáme 
na září.

Užijte si léto.

Hana Holá a Barbora Zálohová 
vedení Mumraje z.s.

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

 
 

 

 

 

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ   
od 30. 8. do 3. 9. 
Přijďte se podívat, pobavit se, 
vyzkoušet aktivity, zapsat se do kurzů 
nebo si jen tak posedět nad hrnkem 
dobré kávy.
 
•  zápisy do kurzů, kroužků 

a do Školičky
•  ukázkové hodiny zdarma
•  tvoření se Školičkou
•  volná herna s opičí dráhou  

a stavebnicí
•  doprovodný program
•  prohlídka Mumraje a coworkingu
•  domácí občerstvení

ZÁPISY
DO ŠKOLIČKY
na I. pol. 2021/22 
Dopřejte svým dětem příjemný  
přechod mezi rodinnou péčí  
a nástupem do velké školky. 

•  po, út, st, pá: 8.00–12.00
• f lexibilní docházka a náhrady
•  individuální přístup v malém 

kolektivu

Více info u Renaty: 775 720 588,
renata.curdova@domumraje.cz

ZÁPISY DO KURZŮ
A KROUŽKŮ
na I. pol. 2021/22
Letos mějte náskok i vy. Vyberte si
svůj oblíbený kurz či kroužek již teď
a mějte jistotu, že vám místo neuteče.

POHYBOVÉ KURZY:
•  pro dospělé: létající jóga, hatha jóga, 

jóga pro zdravá záda, jemná jóga
•  pro mládež: létající jóga, hatha jóga
•  pro děti: létající jóga, parkour

UMĚLECKÉ KURZY:
•  pro dospělé: výtvarka
•  pro děti: výtvarka, keramika, hudeb-

ní kurzy Z. Bartošové, dětský sbor 
Rokytka

•   pro celou rodinu: keramika, zpívání  
pro radost

JAZYKOVÉ KURZY:
•  pro dospělé: němčina pro stř.  

pokročilé, AJ konverzace

POSILA DO KANCELÁŘE
Ve dnech út 8.00–12.00; 15.00–18.30 
a čt 15.00–18.30.  
Milé vystupování. Náplň práce: recepce, 
pomocná administrativa, pomoc s přípra-
vou akcí. Práce je na DPP. 125 Kč/hod. 
Nástup v září. 

Jste to vy? Pište Hance:
hana.schovancova@domumraje.cz

SPOLEČENSKÉ MAMINKY
Dobrovolnice do dopoledních heren
(pondělí a středa) pro malé Lezce
a Chodce. 2 hodiny týdně, program 
a volná herna, bonusy pro dobrovolnice.

CHŮVY
Na hlídání dětí při coworkingu a kurzech, 
1–3 dopoledne v týdnu. Milující přístup  
k dětem, empatie a spolehlivost. Práce je 
na DPP. 125 Kč/hod. Nástup v září. 

Jste to vy? Pište Daně:
dana.irglova@domumraje.cz

LEKTORY EKOPROGRAMŮ
Vedení EKOprogramů dle předem připra-
vené metodiky spolu s druhým lektorem. 
Nadšení pro EKOtémata, chuť se vzdělá-
vat a předávat poznatky dál. Proškolíme 
vás. Programy probíhají obvykle dopoled-
ne. Práce je na DPP. 150 Kč/hod. Nástup 
v září. 

Jste to vy? Pište Hance:
hana.hola@domumraje.cz

 foto archiv Mumraj

MUMRAJ

30 | 31

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
víkend pro Horní Počernice
18.–19. 9.

18. 9. odpoledne – Hudebně-divadel-
ní slavnosti v Čertousích 
Program na pódiu máme téměř plný, 
ale máte-li chuť zapojit se, ozvěte se 
nám. Vítáme další nápady.

19. 9. dopoledne – Sousedské slavnosti 
(u Svépravické kapličky a mezi panelá-
ky ve Lhotské)
Sousedé tvoří program pro sousedy.

19. 9. odpoledne – Zažít divadlo jinak
Bohatý program a skvělé občerstvení.

EKOSTEZKA V HRUSICÍCH
od 1. 7.

Mumraj navrhnul trvalou ekostezku 
u Památníku Josefa Lady v Hrusicích. 
Nebojíte se vody, větru, bláta a ohně? Pak 
neváhejte ani minutu a vyrazte s dětmi 
přímo do Hrusic. Kocour Mikeš s Pepí-
kem Ševců se na vás již těší.
https://hrusice.muzeumbrandys.cz

• Letní prázdniny 28. 6. – 29. 8. 
• Coworking* 9.–27. 8. po–pá 9.00–13.00
Sdílený prostor, kde v klidu pracujete 
a my pečujeme o vaše děti.

EKOCENTRUM

LÉTO V MUMRAJI

DO TÝMU HLEDÁME
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NEZISKOVKY

Čekatelský kurz, tedy úvodní kurz pro mladé vedoucí, pořádá také 
naše středisko. Pod záštitou skautského okresu Praha 9 pořádáme ka-
ždé dva roky takový kurz pro rovery začínající ve vedení oddílu. Kurzu 
se účastní zájemci z Prahy a blízkého okolí. Před necelými dvěma lety 
jsme si také vyzkoušeli připravit kurz na míru dospělým nováčkům!

V týmu instruktorů kurzu máme zkušené 
oddílové vůdce i z dalších pražských stře-
disek, kteří mají na starosti širokou škálu 
výukových oblastí – od zdravovědy, práva 
a organizace až k psychologii, pedagogice, 
nebo myšlenkovým základům skautské 
výchovy.

Největší částí našeho kurzu je samostat-
ný projekt – každý z účastníků má za úkol 
uspořádat přespávací akci a vyzkoušet si tak 
organizaci většího rozměru. A také připravit 

dvouhodinový program pro děti z oddílu. 
Právě v tomto projektu si vyzkouší, jak 
propojit nabyté znalosti do praxe.

Letošní čekatelský kurz se nesl, bo-
hužel, v duchu opakovaného odsouvání. 
Do úvodního setkání zasáhla covidová 
opatření a nemohlo se tak konat. Náhrad-
ní termín pak opět nevyšel, a tak jsme se 
sešli prvně až na konci května. 

Pro účastníky jsme připravili víken-
dové setkání v našem Lomu. Kromě 

CHVALSKÁ FARNOST VE SPOLUPRÁCI 
S CHVALSKÝM ZÁMKEM POŘÁDÁ JIŽ 
OSMÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU 
U SV. LUDMILY
Letos již poosmé rozezní po tři 
podzimní pátky kostel sv. Ludmily 
a Chvalský zámek koncerty Hudeb-
ního festivalu, jehož tradici nepřeru-
šila v loňském ročníku ani pandemie 
koronaviru. Letošní ročník připomene 
dvě významná výročí.

Před 180 lety, v roce 1841 (8. září) 
se narodil jeden z nejvýznamnějších 
českých hudebních skladatelů Antonín 
Dvořák. Zahajovací koncert, který se 
uskuteční v pátek 17. září v kostele sv. 
Ludmily, připomene tohoto velikána 
jistě důstojným způsobem. Vystoupí 
přední český barytonista a držitel Ceny 
Thálie za rok 1999 Roman Janál spo-
lu s varhanicí pražské svatojakubské 
baziliky Irenou Chřibkovou. Kromě Tří 
duchovních zpěvů zazní také kompletní 
cyklus Biblických písní, které jistě patří 
k nejznámějším, ale také nejniternějším 
Dvořákovým duchovním dílům. 

Druhý festivalový koncert proběhne již 
tradičně na Chvalském zámku 24. září. 

Letos vystoupí dechový soubor Alinde 
Quintet, který tvoří mladí hudebníci spo-
lupracující od roku 2019: Anna Talácková 
(flétna), Barbora Trnčíková (hoboj), David 
Šimeček (klarinet), Kryštof Koska (lesní 
roh), Petr Sedlák (fagot). 

Závěrečný koncert festivalu připomene 
letošní velké svatoludmilské výročí  
(1100. výročí od zavraždění svaté Ludmi-
ly, první české i slovanské světice, babičky 
sv. Václava a také patronky chvalského 
kostela). Pozvání k účinkování do kostela 
sv. Ludmily přijal významný český soubor 

Tiburtina, věnující se špičkové interpreta-
ci gregoriánského chorálu a středověkého 
vícehlasu. Soubor představí tradici české-
ho muzikantství sahající hluboko do 11. 
století, zejména do prostředí klášterů, 
bazilik a kostelů, kde bylo intenzivně roz-
víjeno vědění a umělecká tvořivost. Zpěvy 
vzniklé k oslavě dvou nejuctívanějších 
českých světců sv. Ludmily a sv. Václava 
a k oslavě Panny Marie se budou střídat 
s varhanní hudbou významných předsta-
vitelů Bachovské dynastie. Za chvalské 
varhany při tomto koncertu usedne Eva 
Bublová, laureátka řady mezinárodních 
varhanních soutěží. 

Začátek všech koncertů je ve 20.00 
hod., od 19.30 hod. bude před každým 
koncertem příležitost k neformálnímu 
setkání při sklence vína. Vstupenky 
budou v prodeji od 30. 8. 2021 na Chval-
ském zámku a pak na místě hodinu před 
začátkem koncertu. Záštitu nad letošním 
ročníkem festivalu převzal starosta MČ 
Praha 20 Mgr. Petr Měšťan. 

Za organizátory: Pavel Jansa

Harfové kvarteto Prah-a-harP po vystoupení 
na 7. ročníku Hudebního festivalu u sv. Lud-
mily na Chvalech v sále Chvalského zámku

stmelovacích aktivit si účastníci poslechli 
programy z pedagogiky a psychologie, 
vyzkoušeli si první pomoc a zažili dra-
maturgicky ztvárněný příběh Šťastného 
prince s přesahem ke skautským ideá-
lům. A podobně, jako na naše příměst-
ské tábory, jsme i na kurz využili obědy 
od restaurace U Bobra na Xaverově. 
Děkujeme! 

Jsme rádi, že se nám nakonec v tomto 
školním roce podařilo setkat a usku-
tečnit tak další ročník kurzu, z něhož 
vyjdou noví vedoucí k našim oddílům. 
Pořádná premiéra většinu z nich čeká 
na letních táborech, tak jim držme palce!

Za středisko Oheň:  
Mona Awwadová

ČEKATELKY ZA NÁMI  
– ZDRAVÍME NOVÉ VEDOUCÍ!



Žijeme ve společnosti, která má odpor 
k nejistotě. Spoustu času a energie vě-
nujeme tomu, abychom byli zabezpečeni. 
Děláme si starosti se vším, co nás obklo-
puje, zabezpečujeme už nejen své domy 
poplašnými zařízeními, ale i své počítače, 
mobily, kupujeme antivirové programy, 
chodíme na preventivní prohlídky. Zkrát-
ka děláme všechno proto, abychom se vy-
hnuli něčemu, co nás ohrožuje. Na konci 
toho všeho je popírání a strach ze smrti, 
protože to je velká nejistota, před kterou 
se moc schovat nelze. 

Rizika, která minulé generace pokládaly 
za nevyhnutelné a tvořily součást jejich 
životů – dětská úmrtí, nemoci, katastrofy, 
války – to vše vypadalo, že už patří dávné 
minulosti. 

Jak jsme zjistili v minulém roce, nepatří. 
Nejistota vtrhla do našich životů 

s příchodem pandemie a znovu před nás 
postavila otázky, na které jsme v naší mo-
derní době nějak odmítali odpovídat. 
Myslím, že je to dobře. Tedy to, že přišly 
znovu tyto otázky, že každého z nás 
přinutily si nějak odpovědět, že jsme kon-
frontováni s tím, jak je naše lidské bytí 
křehké a při-
nuceni zamýšlet 
se nad tím, co 
každému z nás 
dává v životě 
smysl a co je to 
cenné.

Přemýšlím, 
jestli nám toto 
poučení bude 
stačit? Jestli 
alespoň část 
z nás odvrátí 
někdy pohled 

od pozemských statků, které jsme nashro-
máždili a podívá se k nebi a zamyslí se.
Napadá mě k tomu jedna závěrečná 
scéna z filmu Strom života. Otec rodiny 
v podání Brada Pitta hodnotí v závěru 
svůj život a mezi jiným říká:  
 
„Mrzí mě, že jsem neviděl stromy 
a ptáky.“ 

A jak to máte vy?
Eva Cudlínová, 
husitská farářka
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CÍRKEV

Období online zkoušek se zdálo být 
téměř nekonečné, ale nakonec jsme se 
dočkali a závěr školního roku jsme si užili 
pospolu! 

Již začátek května, kdy přišlo první 
rozvolnění, nám přinesl skvělou příležitost 
využít možnosti individuálního zpívání 
k tomu, abychom dokončili s vybraný-
mi sborovými dětmi nahrávky s ptačími 
písničkami pro venkovní rodinnou hru 
„Výlet do ptačí říše s Jaruškou“. Vše se 
podařilo stihnout akorát do otevření této 
interaktivní stezky vedoucí z Dolních 
do Horních Počernic a všechna stanoviště 
mohla být doplněna o hudební prvek. 
Díky technickým možnostem jsme rozez-
pívali 7 ptáčků, jejichž věrné modely měli 
účastníci hry možnost na cestě potkat. 

O každém ptáčkovi se tak děti dozvědě-
ly mnoho zajímavých informací, viděly, 
jak vypadá, slyšely jeho hlas a mohly se 
o něm naučit i pěknou písničku. Máme 
radost z velké účasti i mnoha pochvalných 
reakcí, za které moc děkujeme. Třešnič-
kou na dortu pro nás byl zájem České 
televize, která o hře natočila reportáž 
pro Zprávičky na Déčku. Spolupráce 
s tvůrkyněmi hry z Mumraje pro nás byla 
opravdu potěšením. 

A pak přišla ta nejlepší zpráva, že 
s dětmi můžeme zase normálně naživo 
zkoušet. Červen jsme tedy prozpívali s ob-
rovskou radostí. Většina zkoušek proběhla 
venku na čerstvém vzduchu, pro rodiče 
jsme také připravili malé vystoupení všech 
oddělení Rokytky a na tradičním setká-

ní při zakončení sezóny jsme si společně 
opekli buřty a zazpívali si u ohně. Bylo to 
moc hezké zakončení náročného školního 
roku.

Se staršími dětmi vyrážíme v létě 
na sborový tábor do Letařovic, s ostat-
ními se těšíme na setkání v září. Hned 
po zahájení nového školního roku budou 
probíhat ukázkové hodiny našich sboro-
vých zkoušek. Pokud máte zájem, přijďte 
se podívat ve čtvrtek odpoledne do Mum-
raje. Děti si s námi budou moci rovnou 
zazpívat. Veškeré potřebné informace 
o sboru, ukázky naší práce i aktuální 
online přihlášku, naleznete na webových 
stránkách: www.sbor-rokytka.cz. 
Všem vám přejeme krásné a zdravé léto!

 
Rokytka, 

počernický dětský sbor

ROKYTKA NAŽIVO  
– KONEČNĚ ZASE SPOLU!

NEZISKOVKY
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NEVĚRA S DOBRÝM KONCEM

Manželská nevěra mívá zpravidla dra-
matické konce. Nevěra milenecká, nebo 
partnerská, již nemusí být tak tragická 
a dokonce někdy může končit i prospěšně 
a pro její aktéry se může stát prostřed-
kem k nové životní cestě. Nevěra lidstvo 
provází od nepaměti a zřejmě bude pro-
vázet i v budoucnu. Nevěra nezná hranic, 
ani jiných omezení. Řídí se jen lidskými 
city a životními příležitostmi. A tak se 
jeden z mnoha příběhů nevěry odehrál 
v minulosti i v Horních Počernicích, 
přesněji řečeno na Chvalech.

Celý příběh se začal jednoho sobotní-
ho odpoledne. Tedy přesněji 13. 6. 1925 
v hostinci „U  Vodičků” na Chvalech. 
Budova hostince tam stojí dodnes. Bylo 
příjemné červnové odpoledne, tedy spíše 
k večeru, a v hostinci seděli většinou 
místní štamgasti. Protože místní statkáři 
a domkáři měli ještě tou dobou práci 
na svých hospodářstvích, tak si v hostin-
ci dobrého piva užívali většinou dělníci 
a řemeslníci, kteří se již vrátili ze šichty 
z Prahy. Mezi nimi i Alois Pilař. Místní 
policejní komisař, který byl nedávno 
zvolen do místního zastupitelstva. Spolu 
s ním u stolu byl ještě Jirka Bouček, 
nástrojař v Aerovce a Bohouš Vocásek, 
dělník z Kolbenky. Zábava byla druž-
ná, pivo dobré a před nimi hezký večer 
s partičkou mariáše. Pravda, Jirka chtěl 
brzo odejít. Ne domů, ale ke své Andul-
ce Míkové, se kterou udržoval milostný 
poměr vždy o sobotní noci. Přes týden 
chodil domů ke své matce a říkalo se, 
že občas zůstává v Praze, kde má ještě 
jednu známost. Je pravda, že to byl hezký 
mladík v nejlepším věku a tedy v nej-
lepší síle. Slušně vydělával a života si rád 
užíval. Maminka mu sice domlouvala, že 
by se měl usadit, aby i ona měla na stará 
kolena nějaké zajištění, ale Jirka na to 
nedbal. Ten den měl svoji příjemnou 
šichtu u Aničky a již se na ní těšil. Asi 
kolem páté hodiny bylo slyšet, že venku 
před hostincem zastavilo auto a do vý-
čepu vešel elegantně oblečený muž. 

Představil se jako Václav Chotěra, ředitel 
obchodního zastoupení francouzské 
firmy Renault v Praze. Všichni u stolu 
zpozorněli a samozřejmě zaslechli rozho-
vor nového příchozího s výčepním. Pan 
Chotěra chtěl u výčepního zjistit , kde 
bydlí jistá Anička Míková. A to už se 
začal Jirka Bouček zvedat od stolu a chtěl 
jít příchozího přivítat a vyslechnout. 
Lojza Pilař ho zadržel a usadil ho zpět 
s tím, aby počkal, že pozvou pana ředi-
tele ke stolu a zjistí, o co mu jde. Jirka se 
dal přesvědčit a i když nerad sedl si zpět. 
Bohouš pak došel k výčepu a pozval pana 
Chotěru ke stolu s tím, že Anička ještě 
nebude doma, protože pracuje jako slu-
žebná na statku, kam nastoupila po své 
službě v Praze, a vrací se domů až kolem 
sedmé hodiny. Chotěra pozvání přijal 
a objednal si pivo a přisedl. Po úvodním 
zcela nepodstatném rozhovoru o počasí 
a o cestě z Prahy, se otázali pana ředitele, 
co ho za Aničkou přivádí. Jirka zarytě 
mlčel a vzhledem ke svým zkušenos-
tem tušil, že to nebude nějaký vzdálený 
strýček, nebo jiný příbuzný. Pan Chotěra 
bezelstně přiznal, že Anička v jeho praž-
ském bytě dvakrát v týdnu uklízela a po-
sluhovala, až do doby než jeho manželka 
zjistila, že Anička plní vůči panu řediteli 
ještě jiné příjemné povinnosti, které zřej-
mě nezůstaly bez následků. Aničku vy-
hodila a jemu udělala hroznou scénu. On 
je však čestný a uznalý člověk a nechce, 
aby Anička trpěla a mohla si tu výsluž-
ku, kterou si od něho přinesla, nechat 
vzít. Proto se rozhodl Aničku navštívit 
a dát jí peníze, aby jí zaopatřil k tomuto 
řešení a aby mu případně do budoucna 
nikterak při jeho postavení neuškodila. 
No a to bylo již na Jirku moc. Vyletěl 
od stolu a vrhnul se na pana ředitele. 
Byl slušný rváč a ani oba další kamarádi 
s ním nic nezmohli. Lojza Pilař se sice 
pokoušel z moci své funkce místního 
komisaře vyzývat Jirku k pořádku, ale 
nakonec utržil i on nějakou ránu. Zma-
tený ředitel Chotěra zůstal ležet na zemi 
s rozbitým obličejem, vykloubenou rukou 

a přeraženým malíčkem. Jirka se po udě-
lení lekce chtěl sebrat a ještě vše za tepla 
vyřešit s Aničkou. Ale protože počáteční 
vztek již pominul, tak se uklidnil a také 
začal mít strach ze stavu pana ředitele. 
No samozřejmě byla to velice nepříjemná 
záležitost. Pan Chotěra musel do nemoc-
nice a Alois Pilař musel vypsat podrobné 
hlášení o této události a druhý den je 
zavézt na policejní oddělení do Karlína, 
kam Chvaly patřily. 

A jak to vše dopadlo? No přece vše 
nakonec mělo dobrý konec.

Alois Pilař při psaní protokolu jaksi 
zapomněl, že pravým důvodem rvačky 
byla Anička Míková. A i jediný svědek 
události Bohouš Vocásek to potvrdil. 
Šlo prý o nedorozumění, kdy se oba 
pánové dohadovali o tom, která značka 
automobilu je lepší. Pan ředitel Chotěra 
si v nemocnici uvědomil, že případný 
soud bude vyslýchat i jeho ženu, a ta jistě 
o Aničce nepomlčí. V jeho postavení 
by to bylo dost nepříjemné. Takže Jirku 
nezažaloval. Jirka se panu řediteli omlu-
vil a nabídl mu svoje služby, které on 
kupodivu přijal a zařídil mu dobré místo 
v prodejním zastoupení firmy Renault 
v Praze. Po dvou letech pak Jirka, který 
byl velice pracovitý a šikovný, na doporu-
čení pana ředitele odejel pracovat do ma-
teřské firmy Renault ve Francii. Alois 
Pilař vše zařídil u policejního strážmistra 
Václava Bajera na služebně v Karlíně, se 
kterým se dobře znal, a ten vyřešil spis 
smírem a pokutou pro Jirku za výtrž-
nictví 50 Kč. Anička prostřednictvím 
Aloise Pilaře dostala peníze, které jí pan 
Chotěra vezl. Jirka pochopil, že Anička 
měla v milostných vztazích docela smůlu 
a nikterak jí neublížil. Pan ředitel se 
vykurýroval, měl čisté svědomí a ješ-
tě získal skvělého pracanta. No vidíte. 
I nevěra může někdy končit šťastně. Ale 
radši s tím nepočítejte.

Jan Brunner

POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

SOUDNIČKY

Náměty příběhů vycházejí ze skutečných 
záznamů policejních zápisů a kronik. 
Jména pachatelů jsou smyšlená.
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DOPISY ČTENÁŘŮ
Řádní hospodáři?!

Žasnu nad tím, co naše radnice dokáže schválit v ne-

prospěch města. Reaguji na rozhodnutí, které se týká 

sběrného dvora. Jeden by tomu nevěřil, jaké máme „řádné 

hospodáře“ ve městě. Co už bylo konečně vyřešeno a vyho-

vovalo to (jednosměrný provoz), to zrušíme, a ještě zvýší-

me nájemné o dalších 50 % (ze 100 000 Kč na 150 000 Kč ročně 

za 7 m2, tj. cca 1 786 Kč/měsíc/m2). Aby toho nebylo málo, 

přidáme panu podnikateli XY ještě další „plus“ – nebu-

deme chtít nic za to, že využívá plochy MČ zadarmo, a to 

již několik let! Vidím to jako nefér jednání vůči ostatním 

podnikatelům ve městě, kteří musí nájem platit. Navrhuji, 

aby pan podnikatel XY platil městu také 1 786 Kč/měsíc/m2 

za využívané plochy MČ.

Jako občana by mě zajímalo, co je za tím, nebo spíše kdo 

je za tímto, tak výhodným obchodem, ale ne pro město? 

Takhle si jako občan nepředstavuji „řádné hospodaření“! 

Jak se říká: „Z cizího krev neteče.“

RMČ, ptám se vás, jací jste „řádní hospodáři“?! Zamyslete 

se!  Když budete dál takto hospodařit se svěřeným majet-

kem města, tak to nechci ani dál domýšlet.
L. Neumannová

Zamyšlení nad nepodařenou rekonstrukcí komunikace Třebešovská,Praha 20 – Horní Počernice aneb koho (ne)volit
3. dubna 2019 byla svolána schůze obyvatel, jichž se bude rekonstrukce komunikace Třebešovská týkat. Schůzi vedla radní Karla Polydorová, která všem námitkám a přáním občanů k projektu ústně vyhověla. Jaké však bylo naše překvapení, že závěry a sliby z této schůze se nedohledaly. 
Vlastní rekonstrukce započala v březnu 2021. Její základní problémy jsou následující: Sousedovi ve vedlejším domě bylo vybudováno parkovací místo šíře 100 cm, takže při stání zasahuje polovinou auta do ulice. Pokud bude stát na tomto místě, bude jeho protější soused velmi obtížně vyjíždět z garáže – auta se budou míjet pouze o několik centimetrů. Velmi nebezpečné jsou též obloukovité betonové obrubníky před vzrostlý-mi stromy, významně zužující komunikaci. Navíc nejsou v noci vidět. Nás také pálí vnucovaná výsadby lípy cca 1,5 m před naší terasou. Vzrostlejší lípa bude do několika let zasahovat svou korunou na naši terasu, kořenový systém bude narušo-vat základy našeho domu. Tato výsadba je zcela v rozporu s pravidly stanovenými § 1017 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanovuje přípustnou vzdálenost výsadby od hranice pozemku u stromů na vzdálenost 3 metrů. Na opakované výzvy naší advokátky, telefonáty, e-maily neráčil magistrát ani jednou odpovědět. Byli jsme proto nuceni obrátit se na soud.

Během této kauzy jsme jednali též s několika bizarními postavičkami, za všechny bych uvedl paní Mgr. Magdalénu Jelínkovou z OŽPD ÚMČ Praha 20.  Tato arogantní úřednice nebyla schopna odpovídat na konkrétní dotazy, ale pouze dokola cituje různé vyhlášky a nesmyslně nás přesvědčuje, že máme být rádi, že bude u naší verandy stát lípa.  Celý svůj profesní život komunikuji o nejrůznějších problémech s pacienty. Proto mi tato záležitost připadá velmi smutná, zejména pro aroganci magistrátu a některých místních úředníků. Tato arogance připomíná dobu před rokem 1989. Několikrát oslovený primátor Hřib, který má vždy plná ústa o transparentnosti a vstřícnosti magistrátu, se prakticky neozval.
Moje zkušenost může posloužit jako varování před nadcházejícími volbami.  

František Staněk

Letní den

To je horko, strašné dusno,

nikdo nejde ven.

Starý člověk doma sedí,

u větráku, skoro celý den.

Ještě že je televize.

přeci jen se rozptýlí,

podřimuje, něco přečte,

křížovku si vyluští.

Navečer, když lépe je,

větřík fouká příjemně,

zalije pak květiny

a záhon zeleniny.

Když se trochu ochladí,

chvíli venku posedí,

pak básničku napíše

a hned je mu líp.

Aquapark
Dnes je horko, to je den,
do aquaparku pojedem.
Tobogány tady mají
i mnoho dalších atrakcí,
tunelem se projedeme,
plácnem sebou do vody.
Lidí, dětí plno,
všichni jsou jako vodníci,
skáčou, plavou, potápí se,
mají z toho legraci.
Domů se jim nechce jít,
ještě chtějí skotačit.
Je to bezva osvěžení,
taky dobrá zábava,
zase brzy pojedeme,
v horku doma nebudeme,
byla by to otrava!Krásné léto, plno hezkých zážitků a hlavně zdraví srdečně 

vám všem přeje a zdraví paní Olga.

Z DOPISŮ  
BÁSNIČKY
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V době pandemie jsme si 
více než jindy uvědomili, 
jak je důležité pomáhat, 
obzvláště starším lidem. 
Ne vždy však tuto pomoc 
zvládneme sami, a ne vždy 
má senior v blízkém okolí 
lidi, kteří by mu pomohli. 
To však dokáže zajistit 
pečovatelská služba, která 
pomůže nejen seniorům, 
ale i lidem s handicapem 
– například s nákupem, 
hygienou, léky, úklidem… 
Důležité je nebát se 
a hlavně nestydět se 
o pomoc si říct.

O pečovatelské službě jsme si povídaly 
s Ing. Monikou Brzkovskou, vedoucí 
Odboru sociálních věcí a školství.

Součástí Odboru sociálních věcí a škol-
ství, jehož jste vedoucí, je také pečova-
telská služba. Můžete nám tuto službu 
krátce představit?

Naše pečovatelská služba je registrovaná 
terénní sociální služba, která je posky-
tována na území Městské části Praha 20 
v domácnosti uživatele, nebo v jeho při-
rozeném sociálním prostředí. V případě 
nutných pochůzek a doprovodů je možné 
službu poskytovat i mimo MČ Praha 20.  
Pečovatelskou službu poskytujeme 
osobám, nebo rodinám s dětmi, které 
z důvodu věku, nebo zdravotního posti-
žení potřebují pomoc druhých osob, ale 
zároveň chtějí žít i nadále ve svých domo-
vech. Nastavení rozsahu pomoci, kterou 
pečovatelská služba poskytuje, je ale velmi 
individuální, prostě přesně podle toho, 
co konkrétní člověk nezvládne a co právě 
potřebuje. 

PEČOVATELSKÁ  
PÉČE ULEVÍ  
SENIORŮM

O koho se nejčastěji pečovatelská služba 
stará?

Okruh osob, o které se staráme, je dost 
široký. Našimi uživateli jsou převážně 
senioři, ale poskytujeme péči i mladším 
lidem se zdravotním postižením, pří-
padně rodinám s dětmi, které potřebují 
podporu dalších osob. Naši uživatelé mají 
problém zajistit si některé životní potřeby, 
například dojít si na nákup, uvařit si jídlo, 
dojít si k lékaři, nebo si zajistit potřebné 
léky. Máme uživatele, kteří potřebují naši 
pomoc několikrát denně, uživatele v je-
jichž péči se střídáme s jejich rodinou, ale 
i uživatele, kteří potřebují pomoc pouze 
jednou týdně. Vždy záleží na domluvě 
a potřebách uživatele.  

Co všechno je tedy schopná pečovatelská 
služba zajistit?

Naše služba poskytuje takové úkony 
pomoci, které člověku umožní zůstat 
ve svém prostředí, i když už sám vše 
úplně nezvládne.  Poskytujeme lidem 
pomoc s osobní hygienou, s oblékáním, 
s podáváním jídla a pití, se základní péčí 
o vlasy, s údržbou domácnosti, s nákupy, 
pochůzkami, s praním a žehlením prádla, 
s doprovody k lékaři nebo na procházky 
a další. Vždy ale rozsah pomoci dohodne 
sociální pracovnice přímo se zájemcem 
tak, aby byla poskytovaná péče „ušita 
na míru“ konkrétního uživatele. 

Pavla Zoulová Anna Fénešová Markéta Ryšavá
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ROZHOVOR

Platí se za poskytování pečovatelské služby?  
Ano, pečovatelská služba je placenou 

službou. K úhradě této služby slouží pří-
spěvek na péči, vyplácený Úřadem práce 
ČR. Ceník je zveřejněn na webu městské 
části, případně k dostání na odboru. 

 
Co má občan dělat, když potřebuje zajis-
tit poskytování pečovatelské služby?

Stačí se obrátit na Úřad městské části 
Praha 20, Odbor sociálních věcí a škol-
ství, kam je možné poslat žádost, nebo 
jen zatelefonovat sociální pracovnici 
pečovatelské služby na telefonní číslo 
724 829 333. Sociální pracovnice poskytne 
základní informace o pečovatelské službě 
a po dohodě s žadatelem za ním dojde 
do jeho bydliště. Pokud si to žadatel přeje, 
je možné, aby u jednání byly osoby, kte-
rým důvěřuje, nebo se o něj také starají.  
Sociální pracovnice společně se zájemcem 
probere možnosti a způsoby poskytování 
pečovatelské služby, vysvětlí, jak získat 
příspěvek na péči a zodpoví i jiné dotazy 
související s životní situací zájemce.

Kdo bude péči občanovi přímo poskytovat?
Péči poskytují pečovatelky. Jsou to  

zaměstnanci našeho úřadu, profesí pra-
covníci v sociálních službách. Mohu říct, 
že na naše pečovatelky od našich uživa-
telů slyším vždy samou chválu, protože 
se dokáží vcítit do situace ostatních, 
není pro ně problém udělat něco navíc 
a mají velkou dávku empatie.  I jako tým 
fungují bezvadně. Všechny pečovatelky 
mají odborné vzdělání, které je zaměřeno 
na poskytování sociální služby a průběžně 
se vzdělávají na odborných seminářích, 
které jsou zaměřeny na témata jako je 
praktická péče o seniory, základy psycho-
logie, základy vedení rozhovoru, asertivní 
jednání, komunikace s lidmi s demencí 
a podobně. 

Nedá mi to se nezeptat, jak fungovala 
pečovatelská služba v posledním roce, 
kdy společnost sužovalo onemocnění 
covid -19?  

I v době pandemie jsme poskytovali 
pečovatelskou službu. Důraz byl kla-
den na zajištění bezpečnosti, ať už péče 
o naše uživatele, tak i pro výkon prá-
ce pečovatelek v terénu a zabezpečení 
nepřerušeného poskytování pečovatelské 
služby v době pandemie nemoci covid-19. 

Museli jsme zajistit dostatek ochranných 
pracovních pomůcek (roušky, respiráto-
ry, ochranné masky, gumové rukavice, 
návleky na obuv, ochranné covid obleky, 
štíty, brýle atd.), bylo třeba pečovatelky 
poučit, jak je používat, abychom byli  
schopni bezpečně a kvalitně poskytnout 
péči i uživatelům, kteří onemocněli 
covid-19. Během pandemie jsme rovněž 
změnili způsob dodávání obědů, kdy 
jsme jídlonosiče trvale nahradili hygie-
ničtějšími jednorázovými obaly. Nedíl-
nou součástí naší práce bylo i informo-
vání uživatelů a jejich rodin, hledali jsme 
náhradní možnosti péče, dle aktuální 
epidemiologické situace jsme rozdě-
lili pečovatelky do směn, aby nedošlo 
k situaci, kdy onemocní nemocí covid–19 
naráz všechny pečovatelky. 

Dovolte mi zde vyjádřit upřímný obdiv 
a velké díky našim pečovatelkám, jejich 
pracovnímu nasazení a jejich obětavosti. 
Nadšení, s jakým odvádějí svou práci 
v příznivých i nepříznivých časech je 
hodné následování a já jsem velice vděčná 
za to, jaký kolektiv pečovatelek zde 
máme. Zásluhu na tom má i jejich ve-
doucí, Mgr. Olga Švrčulová, která neváhá 
a zapojí se do jakékoliv činnosti, která je 
potřeba. 

Co plánujete do budoucna?
V době pandemie jsme zaznamenali 

potřebu od našich uživatelů, abychom 
poskytovali péči i o víkendech a ve všed-
ní dny do večera. Na základě toho jsme 
se s vedením městské části dohodli, že 
v rámci zkvalitňování poskytované pe-
čovatelské služby rozšíříme pracovní dny 
i dobu, abychom mohli vyhovět více uži-
vatelům. Za to, že od 1. 9. 2021 plánuje-
me nabídnout našim občanům pečovatel-
skou službu s novou pracovní dobou, a to 
ve všední dny od 7.30 do 18.00 hodin 
a o víkendech od 7.30 do 16.00 hodin, 
patří velký dík i paní Evě Alexové, mís-
tostarostce, která má mimo jiné v gesci 
i sociální oblast, že náš záměr u vedení 
radnice podpořila a prosadila.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

Petra Šikýřová Jana Růthová Eliška Kopová Martina Myslivečková

INZERCE
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KDO SI 
HRAJE, 

NEZLOBÍ
V rámci výtvarné výchovy jsme s paní asis-
tentkou zadaly kreativní úkol, aby si to děti 
samy vyzkoušely. Každý dostal svůj kámen, 
který jsme pro tento účel přímo zakoupili, 
a s paní asistentkou jsme dětem nadepsaly 
jménem, třídou, PSČ a názvem skupiny, aby 
až se některý z kamínků objeví na facebookové 
či Počernické skupině, všichni věděli, komu 
nalezný kamínek patří a autor kamínku tak 
věděl, kdo jeho výtvor nalezl. Děti malovaly 
s velkým zápalem a nápaditostí a tak vznik-
lo 13 nádherných kamínků, které později 
v rámci vycházky v hodině tělesné výchovy 
děti roznesly po Počernicích, a už se nemohou 
dočkat, až se právě ten jejich kamínek na FB 
stránce objeví. Tento projekt se dětem velice 
líbil a věříme, že nalezené kamínky přinesou 
nálezci radost tak velkou, jakou měly děti při 
jejich tvorbě.

S. H. Povolná, tř. učitelka
L. Pinová, AP

ZŠ STOLÍŇSKÁ

Malování na kamínky 
a oblázky se v poslední době 

stalo velkým hitem nejen dětí, 
ale i dospělých. Projekt vznikl 

začátkem loňského roku 
na facebookových stránkách 

pod názvem ,,Kamínky". 
Tato zábava souvisí nejen 
s relaxací u malování, ale 
i s rozvíjením kreativních 

schopností a fantazie u dětí, 
i jako motivace k delším 

procházkám. Proto se 
i naše děti ze ZŠ Stoliňská 

z přípravné třídy této aktivity 
zúčastnily.

 ,,Hra je jeden  
z nejefektivnějších způsobů, 
jak zjednodušit život."

Albert Einstein

POST BELLUM – PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
V úterý 25. května proběhla závěrečná prezenta-
ce projektu – Příběhy našich sousedů. Naše týmy 
představily příběhy počernických pamětníků – pana 
Milana Heriana st., pana Josefa Černého a paní 
Mileny Raisové. Děkujeme vedení naší městské části 
a organizaci Post Bellum za umožnění účasti v pro-
jektu, porotcům za slova pochvaly i kritiky, a přede-
vším děkujeme našim pamětníkům, že byli ochotní si 
s námi povídat a umožnit nám jejich příběhy zpra-
covat. Pokud se s jejich příběhy chcete seznámit i vy, 
najdete je na webu www.pribehynasichsousedu.cz/
horni-pocernice.

Míša, Magda, Verča, Laura,  
Eliška, Agáta, Terka, Maruška, Kristýna

ŠKOLY
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Po roční pauze jsme opět mohli uspořá-
dat již tradiční soutěžní výstavu výtvar-
ných prací počernických dětí i dospělých 
– Talent Horních Počernic. Letošní 
již 14. ročník byl na téma Pohádkové 
bytosti. Děkujeme všem malým i velkým 
malířům za účast, Chvalskému zámku 
za spolupráci při realizaci výstavy a všem 
oceněným umělcům blahopřejeme. A již 
nyní přemýšlíme, jaké téma zvolíme pro 
příští rok. 

Emília Krajňáková

SLAVNOSTNÍ 
VERNISÁŽ VÝSTAVY  
– POHÁDKOVÝ SVĚT

SLADKÁ TEČKA NA KONEC
Říká se, že „konec dobrý, všechno dobré“ 
a pro svépravickou školu to platí obzvlášť. 
Po náročném školním roce jsme si v jeho 
závěru užili hned několik pozitivních událostí, 
a to na všech úrovních našeho školního života.

Všichni žáci se zúčastnili mnoha pěk-
ných akcí, z nichž mezi nejzajímavější 
patřil program o včelách, který pro 
druháky a čtvrťáky připravilo komunit-
ní centrum Mumraj. Děti se zábavnou 
formou dozvěděly, jak takový úl vypadá 
a jak to v něm chodí, kdo všechno zde 
žije a jaké má úkoly. Zkusily si práci 
včelaře, vyrobily si svíčku a viděly, že 
spolupráce včel při výrobě medu dokáže 
zázraky. 

Zato starší žáci, tedy páťáci, si píli 
včeliček museli vyzkoušet v praxi. Nejen 
že se mnozí z nich usilovně připravo-
vali na přijímací zkoušky na osmiletá 

gymnázia, někteří se také zúčastnili 
matematické olympiády. Do obvodního 
kola postoupilo šest dětí, z nichž tři byly 
úspěšní řešitelé. Ze všech jejich úspě-
chů jsme měli radost, ale největší nám 
udělala Elvína Tůmová, která se umístila 
na prvním místě z padesáti zúčastněných. 

Avšak největší důvod k radosti, je 
dokončení půdní vestavby. Celý školní 
rok to na naší škole vypadalo spíš jako 
ve včelím úle, ale výsledek stojí za to. 
Vznikly zde tři krásné, prosvětlené 
místnosti, poskytující zázemí pro děti 
i dospělé. Jedna z nich bude sloužit jako 
gymnastický sálek na taneční kroužky, 
školní cvičení či pro odpolední programy 
družiny. Druhou místnost využijeme 
jako odbornou učebnu anglického jazyka 
a ve třetí zřídíme knihovnu, čítárnu, 
relaxační koutek a prostor pro odpolední 
mimoškolní aktivity. O prázdninách se 
bude ještě celá škola malovat, ale 1. září 
přivítáme děti do nového a čistého 
prostředí. Vždyť také doufáme, že bude 
moci proběhnout Den otevřených dveří 
a vy se na tu krásu přijdete podívat. 

Učitelky ZŠ Spojenců

ZŠ SPOJENCŮ
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ŠKOLNÍ ULICE
Určitě si všichni vzpomínáme na začátek tohoto školního roku, kdy 
jsme se aktivně zúčastnili projektu Školní ulice, který měl jedno-
značný cíl. A to zklidnit provoz aut v blízkosti školy a tím zajistit větší 
bezpečnost.

Musím říci, že mě mile překvapilo, že ješ-
tě dlouho po ukončení projektu vjíždělo 
do této části ulice minimum aut. A to 
především díky vám, rodičům a dětem 
naší školy. 

Nyní i díky projektu Školní ulice se 
podařilo prosadit finančně a organizačně 
náročná opatření vedoucí k trvalému 
zklidnění této lokality. Díky usilovné 
snaze vedení naší městské části a Odboru 
životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 
20 je připraven projekt zjednosměrnění, 
který bude na podzim projednán s občany.

A pokud se někdo rozhodne nechat 
auto odpočívat a vyzkouší cestu pěšky, 
na kole či koloběžce, budeme jen rádi. 
Pro vás, co se tak rozhodnou, připravuje 
Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 
s Technickou správou komunikací realizaci 

FZŠ CHODOVICKÁ

přístřešků pro parkování kol a koloběžek 
před vstupem do školy.

Přeji vám krásné léto a zaslouženou 
dovolenou, dětem pak dlouhé prázdniny.

Pavel Wild, ředitel školy

AKADEMIE UMĚNÍ  
A KULTURY PRO SENIORY 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Přihlaste se ke studiu hry na hudební nástroj, zpěv nebo 
malování. Od září 2021 přijímáme na doplnění stavu studen-
ty se zájmem o studium hudebního a výtvarného oboru.

Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky 
a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně 
věnovat umělecké činnosti na neprofesi-
onální úrovni. Na Akademii se nekonají 
žádné přijímací zkoušky a jediným kritéri-
em přijetí je zájem o uměleckou činnost 
pod vedením kvalifikovaných učitelů 
ZUŠ.

Vzdělávání probíhá formou individuální 
nebo skupinové výuky rozdělené do polo-
letních částí (zimních a letních semestrů). 
V průběhu vzdělávání nejsou studenti 
hodnoceni a semestry nekončí žádnou 
zkouškou. Celé studium je pro seniory 
zdarma.

Vzdělávání se obvykle realizuje jednou 
za čtrnáct dní (účast ve výuce se zazna-
menává do studijního indexu). Účast-
ník studia, který po třech letech splní 
stanovené podmínky, se stane absolven-
tem Akademie umění a kultury hlavního 
města Prahy.

Přihlášku ke studiu získáte na webo-
vých stránkách školy: www.zus-hp.cz 
v sekci „Dokumenty“ - přihláška ke stu-
diu v Akademii, nebo v kanceláři ZUŠ, 
Praha 9, Ratibořická 1899/30. Vyplněnou 
přihlášku můžete doručit na adresu školy, 
nebo na e-mail: akademie@zus-hp.cz.

Libor Zíka, ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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PROJEKT AV ČR „POZVĚTE 
VĚDCE DO VÝUKY“
Doba distanční výuky, která je doufejme za námi, nepřinesla pouze 
často propíraná negativa, ale umožnila i velmi obohacující akce, o jejichž 
realizaci bychom se při prezenční výuce neodvážili ani uvažovat. Mezi 
takové patří bezesporu projekt Akademie věd České republiky s názvem 
„Pozvěte vědce do výuky,“ do kterého se opakovaně zapojila i naše škola. 
V rámci hodin českého jazyka zažili studenti vyšších ročníků gymnázia 
cenný vpád odborníků hned několikrát. 

Teoretik vyprávění prof. PhDr. Bohumil 
Fořt, Ph.D. navštívil sextu A se svou živel-
nou přednáškou o realistickém vyprávění 
a septimě A představil proměny postavy 
a vypravěče v průběhu vývoje literatu-
ry. Dalším pozvaným literárním vědcem 
z Ústavu pro českou literaturu AV ČR byl 
teoretik verše PhDr. Robert Kolár, Ph.D., 
který seznámil s náplní své práce a moder-
ními možnostmi zkoumání verše studenty 

kvinty A. Lingvistka Mgr. Lucie Jílková, 
Ph.D. z Ústavu pro jazyk český zavítala 
do kvinty A a septimy A, kde představila 
činnost jednotlivých oddělení ústavu a po-
jednala o současné mediální češtině. 

Ohlasy studentů byly veskrze pozitivní:
Tuto akci hodnotím velmi kladně. Pan 

Kolár byl velice sympatický a jsem ráda, 
že nás blíže seznámil se svou prací. Líbilo 
se mi, že měl na každý dotaz výstižnou 
odpověď a občas přidal i životní zkuše-
nost. Také mě velmi zaujaly informace 
o jeho projektech, např. projekt o Viktoru 
Dykovi.

Adéla Soukupová, 5. A

Především mě bavila druhá část před-
nášky, kdy nám paní Jílková představila 
konkrétní odlišnosti jazyka v různých 
oblastech republiky. Líbily se mi také 
ukázky z televizních pořadů/filmů/seriálů 
a správné výslovnosti cizích slov, která 
jsem sama předtím vyslovovala špatně. 
Také mě velmi překvapilo, jak přísná jsou 
pravidla vyjadřování v televizi.

Bára Štajnerová, 7. A

Radost pana Fořta, když nám o realismu 
vyprávěl, se přenesla i na mě.

Eliška Prokopová, 6. A

Přednáška byla opravdu zajímavá a před-
čila má očekávání. Pan profesor Fořt 
mě velmi zaujal několika myšlenkami/
pohledy na věc a donutil mě se zamyslet 
nad existencí a chápáním světa. Teď si 
musím přečíst více realistických románů, 
protože jsem opravdu zvědavá, co mi to 
dá. Akci hodnotím velmi kladně a jsem 
z ní nadšená. 

Michaela Šabatová, 6. A

Velice zajímavé. Kompletně se mi líbí 
myšlenka tohoto projektu, kdy mají stu-
denti příležitost se setkat (byť distančně) 
s opravdovými vědci.

Vojtěch Šrámek, 5. A 

Nutno dodat, že naši studenti nedělali 
škole ostudu. Právě naopak, pokládali 
otázky, hostům naslouchali, a i svým 
přístupem dotvářeli příjemnou atmosféru 
vzácných setkání. 

Všem vědcům, kteří se projektu účast-
nili a ochotně věnovali středoškolským 
studentům svůj čas a především vědomos-
ti, patří velké díky. Doufejme, že na spo-
lupráci budeme v budoucnu moci navázat 
i při klasické výuce.    

Alena Vavřičková, 
vyučující ČJ 

ŠKOLY

Chtěli jsme svou radost dát najevo a uspořádali malý happe-
ning „Škola opět v pohybu”. Každý žák si vyrobil svůj vlastní 
větrník a společně jsme jimi, za vydatné pomoci deváťáků, 
na několik hodin obsadili část parku před školou. Vlna větr-
níků se točila, bylo možné identifikovat jednotlivé třídy podle 
zvolené techniky i motivů, ale hlavně, všichni se usmívali. Ha-
ppening je hodně o prožitku a netrvá dlouho. Děti si jednot-
livé větrníky rozebíraly cestou ze školy, většina větrníků pak 
byla uklizena do školy. Protože ale každý z větrníků někomu 
patří, pokračoval jejich přesun do domácností žáků i v dalších 
dnech. Ty zbylé ozdobily školu uvnitř (a díky svým šťastným 
majitelům dále mizí a dělají radost zase jinde).

ZŠ Ratibořická

ŠKOLA OPĚT V POHYBU
Stejně jako další školy po celé republice máme za sebou 
dlouhé období distanční výuky. Návrat do školy není 
úplně snadný, musíme respektovat mnohá omezení. 
Přetrvává ale radost nad prostým faktem, že můžeme 
být zase spolu. 
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MAP  
POMÁHÁ ŠKOLÁM  
I RODIČŮM
Místní akční plán rozvoje vzdělávání neboli MAP je projekt, který již 
třetím rokem funguje v Horních Počernicích a jehož cílem je zmapování 
a následné zkvalitňování výuky ve školkách i školách. 
Přestože se na první pohled může zdát, že 
v době online výuky se nemohl projekt 
dále posouvat, opak je pravdou. Právě 
v této době pomáhal školám s rozjezdem 
distanční školní výuky, školil pedagogy 
i děti a díky tomu se naše školy dokázaly 
poprat s tímto typem výuky bez problémů 
a téměř obratem po zavření škol se jim 
podařilo najet na novou formu výuky. 

I v době předkoronavirové se podařilo 
mnoho skvělých akcí, jako jsou oblíbené 
veletrhy mimoškolních aktivit i veletr-
hy škol, vznikla brožura volnočasového 
vzdělávání a aktivit, konaly se semináře 

pro učitele, dotazníkové šetření mezi rodi-
či, aktualizovala se demografická studie, 
školky mají vlastního sdíleného logopeda 
a školy rodilého mluvčího.

„Za MAP můžu zmínit, že pedagogy 
z mateřských škol a prvostupňových 
pedagogů byl velmi kladně hodnocen 
víkendový seminář na zámku Loučeň. 
Bohužel další se již z důvodů pandemie 
nemohl uskutečnit. Ale snad  bude situ-
ace lepší a dlouho plánovaný výjezd pro 
pedagogy se uskuteční letos na podzim 
pokud to epidemiologická situace dovolí. 
Účastí v pracovních skupinách mají učitelé 

možnost sdílet zkušenosti a příklady dobré 
praxe. Projekt MAP II vzdělávání končí, 
ale plynule na něj navazuje projekt MAP 
III vzdělávání. Byli bychom moc rádi, 
kdyby se do pracovních skupin zapojilo 
více nových pedagogů. Snažíme se školám 
pomoci se strategickým řízením a pláno-
váním. Na projektu spolupracovala MČ, 
všechny školy, organizace volnočasového 
vzdělávání, zapojená veřejnost,“ řekla nám 
k projektu manažerka projektu Lenka 
Štiková. 

 
Lenka Bartáková,  

redaktorka
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TESTOVÁNÍ 
VE ŠKOLÁCH
S návratem dětí do povinné školní 
docházky přišla i povinnost testování 
dětí na koronavirus. Naše školy začaly 
s antigenními testy, ale záhy zvolily raději 
PCR test, který má vyšší spolehlivost, a navíc 
se může dělat jen jednou za 14 dní. Jak 
se školy vypořádaly s testováním, jsme se 
zeptali jejich ředitelů.

ZŠ Stoliňská: 

Testy RT-PCR využíváme od 17. 5. 2021, 
naším partnerem je SPADIA LAB, a. s. 
Pro vyučující i vedení školy je to spojeno 
s vyšší administrativou; bonusem je však 
skutečnost, že žáky testujeme s frekvencí 
1x za 14 dní. Rodiče to většinou velmi 
pozitivně hodnotí, pouze ve dvou přípa-
dech škole nebyl dán souhlas s předáním 
osobních údajů laboratoři. Tito žáci se 
tady testují vlastními antigenními testy. 
Pro školu jsou však nyní vyšší náklady 
v souvislosti se skutečností, že pokud 
dítě přijde např. po nemoci po vlastním 
školním testování, musí jej škola testovat 
vlastními antigenními testy, které poři-
zuje ze svého rozpočtu, jelikož přihláše-
ním se k RT-PCR testování ztrácí nárok 
na dodávku antigenních testů ze státních 
zásob. Týdně dotestováváme v průměru 
cca 25 žáků. Určitě však je u RT-PCR tes-
tů vyšší spolehlivost. Komplikací je vzhle-
dem ke stávající legislativě více – např. 
potvrzování testů na mimoškolní aktivity 
(rozdílná platnost testů – rodiče musí pro 
své dítě v násl. týdnu po testování zajistit 
testování svépomocí, např. na kroužky), 
zaváděním výsledků testů do systému 
UZIS rodič ztrácí jednu možnost hrazené-
ho testování. Navíc při RT-PCR testování 
nejsou výsledky do 15 minut jako u anti-
genního testování, ale smluvně do 24 ho-
din od testování. Rodič obdrží informační 
SMS z laboratoře ve večerních hodinách. 
Škola nyní také musí stále i mapovat, kdo 
byl testován RT-PCR a kdo byl testován 
antigenním testem, případně kdo přichází 
později, jelikož žáci testovaní antigen-
ními testy se musí testovat každý týden. 
Každopádně i vzhledem k uvedeným 
negativům je RT–PCR pro školu příno-
sem, minimálně ve spolehlivosti výsledků 
testování a ve skutečnosti, že je frekvence 
testování žáků 2x delší oproti antigen-
nímu testování. Jak to bude od nového 
školního roku je zatím bez fundovaných 
informací ze strany MŠMT. 

ZŠ Spojenců: 

V ZŠ Spojenců jsme začali testovat žáky 
antigenními testy, které byly rychlé, 
jednoduché na manipulaci a bezproblé-
mové pro děti. Od 24. 5. 2021 na přání 
veřejnosti jsme přešli na PCR testy, které 
mají být spolehlivější. Ty nemusíme dělat 
každý týden, ale jednou za čtrnáct dní. 
Pro malé děti nejsou moc vhodné, pro-
tože cucací váleček je do jejich úst velký. 
Děti to však zvládly a zatím máme velké 
štěstí, že všechny výsledky jsou negativní. 
Někteří rodiče své děti testují svými testy 
vždy v pondělí v budově školy. S PCR 
testováním nesouhlasí.

ZŠ Ratibořická: 

Testování žáků na covid-19 na naší škole 
začalo 12. 4. 2021, a to antigenními testy. 
V průběhu tohoto testování jsme přešli 
od testů značky Lepu k testům značky 
Singclean – nejprve v intervalu 2x týdně, 
poté 1x týdně. Od 21. 5. 2021 škola přešla 
na neinvazivní PCR testy, které se kona-
jí 1x za 14 dní. Tyto testy vyhodnocuje 
zdravotnické zařízení SPADIA LAB, a. s. 
O výsledku testu jsou zákonní zástupci 
informování zdravotnickým zařízením 
SPADIA LAB, a. s. do 24 hodin. Tes-
tování není jen o samotném provedení 
testů, ale také o dodržování všech nezbyt-
ných hygienických opatření. Vzhledem 
k nutnosti zajistit další propojenou admi-
nistrativu a podporu v podávání informací 
došlo k vytvoření funkce tzv. covidové 
koordinátorky, se kterou velmi intenzivně 
spolupracují všichni zaměstnanci školy, 
kteří se na testování podílejí. Za dobu tes-
tování bylo provedeno celkem 3 600 testů, 
z toho 958 PCR testů a 2 642 antigenních 
testů – z těchto testů nebyl zjištěn ani 
jeden pozitivní případ. Administrativně 
a logisticky nejnáročnější bylo zajiště-
ní testování žáků, které čekaly zkoušky 
na střední školy. Jednalo se nejen o žáky 

9. tříd, ale také 5. a 7. ročníku. Toto 
testování bylo nutno rozložit do několika 
dní dle termínů zkoušek. Do dnešního 
dne bylo vydáno na žádost rodičů naší 
koordinátorkou více jak 1 600 potvrzení 
o negativním výsledku testu. Zajímavostí 
je, že ve dnech, kdy se konalo testová-
ní antigenními testy, byli žáci většinou 
přítomni. Nepřítomní žáci se následně 
testovali v den příchodu do školy, a poté 
v týdenním intervalu. V tomto období ne-
byl zaznamenán zvýšený počet chybějících 
dětí, stejně jako při prvním PCR testo-
vání. Při druhém PCR testování jsme již 
ale zaznamenali 72 chybějících dětí, kdy 
se jednalo převážně o krátkodobou absen-
ci. I tyto děti byly po příchodu do školy 
otestovány, ale pouze antigenními testy 
ve stejném režimu jako dříve. 

FZŠ Chodovická: 

Když se vysloví v souvislosti se školou 
slovo testování, většina z nás si představí 
zkoušení žáka. My ve škole jsme si ale 
v souvislosti s opatřeními proti covidu-19 
museli zvyknout i na jiná testování. Začí-
nali jsme s antigenními testy, které však 
dle odborníků nemají tak přesné vypoví-
dající hodnoty.  I proto jsme za podpory 
MČ Praha 20 zahájili testování PCR testy 
ve spolupráci s akreditovanou laboratoří. 
U těchto testů je garantován větší záchyt 
eventuálních pozitivních případů. A také 
to má několik výhod. Děti se testují 
pouze 1x za 14 dnů, rodičům je výsle-
dek zaslán SMS ještě týž den laboratoří 
a v případě potřeby můžeme jako škola 
vystavit potvrzení o negativním výsledku. 
V každém případě mohu sdělit, že za celou 
dobu testy nezaznamenaly nikoho pozi-
tivního. A to je před létem velmi dobrá 
zpráva. Děkuji všem rodičům za podporu 
v naší nelehké situaci a přeji krásnou 
dovolenou.

Lenka Bartáková, redaktorka
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Po roční přestávce jsme uspořádali 
pro naše mladé rybáře závody 
na Koupališti. Ráno se před 
klubovnou sešlo deset dětí 
a jejich doprovod, aby zkusily 
po nekonečné zimě poměřit své síly 
v lovu ryb na udici. Vyhlásili jsme 
tradičně několik zvláštních cen, 
například za největší a nejmenší 
rybu, první rybu a nejlepší rybářku, 
které byly tentokrát dvě.

Po studených dnech nás ráno u vody přivítalo sluníčko, a do-
konce nefoukal ani vítr. Děti měly dost času na přípravu 
a krmení před závodem, aby na svůj závodní úsek přilákaly co 
nejvíce hladových ryb.

Závod začal být od samého začátku hodně napínavý, protože 
ryby braly nástrahy s chutí, a tak deset závodníků ulovilo 81 ryb, 
převážně cejnů, plotic a několik slunečnic.

Nejlépe se vedlo Jáchymu Kocábovi, ten ulovil 33 kusů v délce 
téměř šesti metrů. Druhá skončila se 17 kusy Adéla Kupcová 
a třetí o šupinu Václav Stejskal se 16 rybami.

Po skončení závodu následoval oběd a vyhlášení výsledků. 
Vítězové obdrželi poháry a diplomy, navíc hodnotné ceny, ale 
s prázdnou od nás neodešel nikdo. Děkujeme našemu kolego-
vi Jiřímu Chvalníkovi za občerstvení, Františkovi Svobodovi 
a Bohdanu Papischovi za darování  cen pro děti a všem členům 
výboru za zdárný průběh celé akce.

Za výbor M.O.:  
Martin Pachta

JUBILEJNÍ 40. DĚTSKÉ 
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  
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S ohledem na současnou epidemiologickou situaci schválil 
Výbor PVS na návrh Komise mládeže uspořádání jednoho 
závěrečného turnaje pro každou mládežnickou kategorii. 
Místo měsíčních turnajů se hrál jeden konečný dle výsledků 
z podzimu.

Horní Počernice měly zastoupení v kate-
goriích Mladší a Starší žákyně.

V neděli 13. 6. nastoupily na kurty Me-
teoru naše dva týmy Starších žákyň. 

Zkušenější holky HP A hrály o 9. – 16. 
místo v lize. Vyhrály svou čtyřčlennou 
skupinu. Následoval boj s prvními z dru-
hé čtveřice. Tuto hru prohrály v tie-bre-
aku. Konečný výsledek Áčka je tedy 10. 
místo.

Naše Béčko hrálo v pětičlenné skupi-
ně systémem každý s každým o 17. - 21. 
místo. Vyhrály kromě jednoho zápasu 
všechno. Takže i Béčko druhé ve skupině 
celkově 18. místo.

Tým mladších žákyň bude hrát v sobo-
tu 19. 6. také na Meteoru. Hrají ve sku-
pině o zlato, jelikož na začátku sezóny 
odehrály kvalifikaci a zápas v 1. lize. 
O jejich výsledcích vás budeme informo-
vat v příštím čísle HPZ.

Na konci června pro děti pořádáme zá-
věrečný (nanukový) turnaj. V červenci se 
těšíme na již tradiční týdenní soustředění 
v Železných horách. Od září se otevírá 
našim nejstarším holkám nová kategorie 

– Kadetky a současně bude probíhat ná-
bor šikovných holčiček ročníků narození 
2012-13 do MINIvolejbalu.

Krásné, ZDRAVÉ léto přejeme všem 
volejbalistům, sportovcům a vlastně úplně 

všem, co se rádi smějí, mají rádi život 
a užívají si léta. 

Za tým trenérky:  
Jája, Lucka, Ivet a Lenka

NAŠE VOLEJBALOVÉ HOLKY 
ZAZÁŘILY NA METEORU!

SPORT
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KARATE 
FRČÍ  
I V LÉTĚ
Léto - doba prázdnin 
a dovolených. Pro sportovní 
klub SK KAMIWAZA KARATE 
však okamžik různých 
soustředění, kempů 
a příměstských táborů. Čas, 
kdy se po covidové době 
opět můžeme setkávat, bavit 
se a trénovat, a to nejen 
u online a video tréninků.

Karate v podání klubu Sk Kamiwaza 
Karate nepřináší pouze nezbytný pohyb, 
ale zejména zábavný sportovní program, 
na který se řada dětí již dlouho těšila. 
Jen namátkou - v červenci děti čeká 
karatistické soustředění v Krkonoších, 
v srpnu pojedou závodníci na sportovní 
přípravu nedaleko Liberce, hned další 
týden je vystřídají juniorští členové 
klubu a na závěr léta se mnoho dětí těší 
na oblíbený příměstský tábor. Prostě celé 
prázdniny naplněné sportovními akcemi. 
A aby toho nebylo málo, po celou dobu 
Olympijských her v Tokiu bude klub 
Sk Kamiwaza Karate vytvářet program 

v rámci Olympijského festivalu, jenž 
bude probíhat v rámci spolupráce s Čes-
kým olympijským výborem a bude určen 
pro všechny děti i rodiče. Bude to velká 
akce, na kterou se všichni velice těší. 
A pokud chcete s dětmi vyzkoušet kara-
te, ale na Olympijský festival to nestíhá-
te, v září klub Kamiwaza Karate přivítá 
všechny děti na pravidelných trénincích 
blízko vás. 

Více informací na: www.karate1.cz. 

Filip Miler, 
SK Kamiwaza karate

VÍTĚZSTVÍ NA LETNÍ LIZE V UHŘÍNĚVSI
Tým starších žáků úspěšně repre-
zentoval náš klub na turnaji v Uhří-
něvsi. Turnaj, který původně začínal 
jako zimní liga v roce 2020, se díky 
pandemii přesunul na červen 2021.
Hrálo se ve dvou základních skupinách, následně se podle 
umístění ve skupině hrála utkání o celkové umístění. 
Náš tým se na turnaji dostal do finále, kde v napínavém 
a emotivním zápase zaslouženě zvítězil 4:3 nad domácím 
týmem a stal se celkovým vítězem celého turnaje. Potěšu-
jící je i skutečnost, že za sebou nechal všechny přeborové 
týmy, které se turnaje zúčastnily.
 
Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci klubu.
 

David Lukeš, trenér 
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 148
Co ještě bylo zaznamenáno, 
perličky

Ve druhé polovině 17. století na půdě 
obecní i panské vedle usedlostí (gruntů) 
počaly vznikat také chalupy a chalupníci. 
Přispíval k tomu mimo dědického oddělo-
vání malých částí pozemků z pozemkové 
držby usedlostí také zájem obcí na využí-
vání i méně výnosných pozemků a z toho 
plynoucí peněžní zisk. Chalupník vzniklý 
na obecním si svoji chaloupku stavěl svým 
nákladem a malý kousek pozemku se roz-
kládal v jejím blízkém okolí. Obci platil 
poměrně malou daň a zpočátku byl osvo-
bozen i od robotní povinnosti. Chalupník 
na panském míval pozemek několikaná-
sobně větší. Chalupu mu na svůj náklad 
stavěl majitel panství. Z pronajatého 
pozemku a chalupy však platil majiteli 
úrok, jehož výše byla až čtyřnásobně větší, 
než daň chalupníka na obecním a k tomu 
měl i povinnost robotní, zpravidla tři dny 
v týdnu.

V roce 1777 vydal císař Josef II. patent 
o sčítání obydlí, lidí a potažního dobytka. 
V našich původních obcích bylo první 
sčítání uskutečněno v roce 1784 a zazna-
menáno bylo: domovních čísel Chvaly 37, 
Horní Počernice a Čertousy 59, Svépravice 
a Xaverov 7. Obyvatel Chvaly 312, Horní 
Počernice a Čertousy 456, Svépravice 
a Xaverov 42. Při sčítání v roce 1890 
bylo číslovaných domů ve Chvalech 78, 
v Horních Počernicích a Čertousích 125, 
ve Svépravicích s Xaverovem 24. Počet 
obyvatel byl ve Chvalech 697, v Horních 
Počernicích a Čertousích 1090, ve Svépra-
vicích s Xaverovem 151.

Jako významná byla zaznamenána výstav-
ba zájezdní hospody „Na Kovárně" v roce 
1842 Jaroslavem Chaloupeckým, majite-
lem usedlosti čp. 12. Stalo se tak po vy-
hoření kovárny a hospody u této usedlos-
ti, v níž se šenkovalo už roku 1602.

V čase březnové revoluce roku 1848 byla 
i v našich obcích zřízena Národní garda 
v počtu 50 mužů. Poručíkem byl ustano-
ven pan František Županský a ustanoven 
byl také setní, praporečník a bubeník. 
Píky a klobouky obdržely gardisté 
z Michle. Vlasteneckou řeč k nim měl 
purkmistr Štrobach z Prahy na shro-
máždění svolaném do Nové hospody 

v Jirnech. V roce 1890 z gardistů ještě žil 
výměnkář Josef Uzel z Horních Počernic 
a Václav Nápravník z Čertous.

Jako perlička byla zaznamenána vzpo-
mínka čertouzského chalupníka Vác-
lava Hodra, jemuž jeho otec František 
vyprávěl o dědečkovi Vojtěchu Hodrovi, 
tehdejším rychtáři, jeho příhodu s cí-
sařem: V roce 1776, když byl císař Josef 
II. u vojska v táboře u vsi Hloupětína 
(dnešní Hloubětín), navštívil i ves Čer-
tousy a prohlédl si některá hospodářství. 
Vstoupil také i k rychtáři do světnice, 
kde jeho žena právě pekla vdolky. Z její 
nabídky na ochutnání si vzal a pochválil, 
na což mu rychtářka odvětila, že na ně má 
stále dost papáčků. Císař poté ještě vyzval 
rychtáře a další hospodáře k poskytnu-
tí přípřeže s koňmi pro potřeby vojska 
tábořícího u Hloupětína. Stalo se však, že 
v hloupětínském kopci se rychtáři u po-
tahu přetrhlo držení a než vyjel na stranu, 
došlo ke zdržení ostatních vozů a přípřeží. 
Doprovázející vojáci to považovali za úmy-
slný čin a rychtáře počali tlouci. To spatřil 
náhodou kolem v kočáře projíždějící císař 
a po vysvětlení vojáky pokáral a rychtáře 
s napomenutím obdaroval dvěma dukáty, 
aby si trvanlivější držení koní opatřil.

V záznamech historie osady Čertousy je 
opakovaně zmiňováno dění okolo krčmy 
Sichrov, zvané také Sichrovka. V nej-
starších záznamech je uvedeno, že i tato 
nejmenší část osady náleží ke knížecímu 
majetku, tak jako celé okolí. Počátkem 
14. století byla Sichrovka jako součást 
Čertous odprodána staroměstské měšťan-
ské rodině Seibotha z Benešova. Později 
se pak dostala do držení jednomu z členů 
rodu Wolfovců ze Starého Města, držiteli 
Dubče, Vinoře a tvrze Průhonice.

Poslední z rodu rytířů Dubských z Dubče 
Jan provdal jedinou dceru Žofii roku 1508 
za rytíře Zikmunda Zápského ze Záp 
a po smrti Jana Dubského se v testamen-
tu poprvé písemně uvádí: Díl Čertous 
zvaný krčma Sichrov přechází do dědictví 
na Žofii a Zikmunda Zápského. Po něm 
ji zdědil syn Oldřich a po něm jeho 
syn Adam Zápský, rytíř. V čase rytíře 
Zápského byl krčmářem na Sichrovce 
jeho poddaný Brož. Krčma byla výnosná, 
protože stála při silnici zemské vedoucí ku 
Praze, kudy vedl čilý obchod z Kladska, 
severovýchodních Čech i z Moravy. Cesta 

vedoucí z Poděbrad přes Sadskou a Vel-
ké Nehvizdy byla tehdy nazývána Cesta 
od Prahy východní.

V období 18. století bylo zaznamenáno, 
že krčmáři na Sichrovce byli členové rodu 
Čmelíků. Na počátku století dvacátého je 
uvedeno, že krčma se nachází na pozemku 
ve vlastnictví pana Leopolda Wünche 
Zdeborského a v blízkosti strážního želez-
ničního domku. Podle zápisu v gruntovní 
knize z roku 1739 vyplývá, že ke krčmě 
mimo zahradu a pastvinu patří také  
(78 strychů) 2 203 hektarů polí.

Další historii krčmy Sichrovky význam-
ně poznamenala prováděná přestavba 
silnice od Hradce Králové ku Praze 
od roku 1820. Trasa jejího vedení byla 
u nás zásadně změněna jejím napříme-
ním, které pro krčmu znamenalo její 
odsunutí mimo přímý provoz na komu-
nikaci. Původní vedení komunikace si 
dodnes uchovalo pojmenování „Na staré 
silnici". Záhy, už v roce 1822 se dostavil 
rychlý úpadek krčmy, který dokončil 
po několika letech požár, při němž krč-
ma zcela vyhořela. Spáleniště krčmy bylo 
srovnáno později se zemí a místo roku 
1852 koupil Dr. F. Wünch. Část pozem-
ků ke krčmě patřící koupil v roce 1872 
počernický drnomistr Jan Zvířecí.

Poslední krčmář A. Holík vystavěl po vy-
hoření Sichrovky při vedení nové silnice 
v místech, kde se říkalo „Na rozkabátě" 
hospodu novou. Ta byla počátkem nového 
století přestavěna a rozšířena na zájezd-
ní hospodu s ubytováním a se střelnicí 
na asfaltové holuby. Osídlené místo dosta-
lo název Sichrov.

Také obec Horní Počernice měla svoji 
historickou krčmu, která se nacházela ne-
daleko dnešní křižovatky ulic Třebešovská 
a Ve Žlíbku. Krčma nesla název „Na Cvr-
čkově", její působení bylo spojováno s čin-
ností lupičů sídlících v lese Vidrholci. Ti 
od svého zvěda v krčme dostávali zprávy 
o povozech nebo pocestných, kteří po za-
stavení v krčmě pokračovali dále cestou 
procházející tímto lesem.

O dalším z historie této krčmy opět v po-
kračování.

Ing. Hubert Antes, kronikář

HISTORIE
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McDonald’s v Horních  
Počernicích hledá kolegy 
na brigádu i HPP

• Odměna až 25 800 Kč
• Směny si plánujete podle sebe
• Sleva na stravování
• Skvělý kolektiv
• Benefit karta s velkým množstvím výhod

V případě zájmu volejte 604 759 344 nebo pište 
na vaclav.hurt@cz.mcd.com.
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LACO DECZI &
CELULA NEW YORK: 
JAZZ POD ŠIRÁKEM

 

 

Bártlová 35/10, Praha 9 - Horní Počernice 

www.hotel-certousy.cz

2021

15.7

ZAČÁTEK

19:00

VSTUPNÉ  

450,-/PŘEDPRODEJ

600,-/NA MÍSTĚ
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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

Opalovací 
krémy

Magnesium 

20 sáčků

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

SLEVA

105 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

Doplňujte hořčík rychle a pohodlně 
díky sypké směsi v jednorázových 
sáčcích, které stačí nasypat do úst. 
Obsahuje i lépe vstřebatelnou 
organickou formu hořčíku a má 
chuť manga nebo grepu.

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.

Ochraňte svou pleť opalovacím 
krémem od značek VICHY nebo LA 
ROCHE-POSAY nyní se slevou 150 Kč. 

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí
sčítají!

Slevu lze uplatnit na všech pobočkách. Vztahuje se 
pouze na vybrané obruby a na všechny typy skel. 
Akce platí do vyprodání zásob.

sleva
+
50 obruby

na%

40 skla
na% Slevy se

oční optika
Horní Počernice

www.oohp.cz

+ vitamin B6 a C
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

TV A INTERNET

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

/měs.
300

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER

800 555 025 www.starnet.cz/akce

AKC
E P

RO 

HORNÍ P
OČER

NIC
E



30 | 51

INZERCE

50 | 51

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

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

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788

Kominictví Němec
Opravy, čištění, revize.
775 132 921

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

Salon pro psy – 4 PSI SPA.
Po telefonické dohodě upravíme vašeho 
pejska – koupel, střih, trimování.
Tel: 732 554 444, www.4psispa.cz

Mateřská škola, Spojenců 2170/44, Horní 
Počernice, hledá od září 2021 školní 
asistentku na 12 hodin týdně.
Podmínky: Pedagogické vzdělání nebo 
ukončený kurz pro asistenta pedagoga.
Info: 778 726 404

Mateřská škola, Spojenců 2170/44, Praha 
9, Horní Počernice, přijme od září 2021 
učitelku na plný úvazek. Podmínky: 
Ukončené vzdělání v oblasti předškolní 
pedagogiky. Info: 778 726 404

Pronájem nebytového prostoru. Využití: 
manikúra, kosmetika, řasy…
Jsme zavedený masážní salon s pedikúrou 
na Náchodské ul. Tel: 776 575 301

Elektro práce – kompletní realizace 
rozvodů, servis a opravy elektroinstalace.
Miroslav Larva 603 843 818

Posila do kanceláře v Mumraji
od září 2021, út. 8-12, 15–18, čt. 15-18 
hod., recepce, administrativa.
DPP 125 Kč/hod. Tel: 775 720 585
 
Svobodná, klidná, vystudovaná slečna 
hledá dlouhodobější podnájem pokoje 
13–15 m2 u slušných majitelů.
Tel: 731 626 172

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ

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