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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022 

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

5. 4. 
Koncert žáků klarinetové  
třídy Romana Kudly  od 18.00 hod.

6. 4. – 15. 5.
Chuť a síla barev – obrazy Jarmily Králové

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

8. 4. – 18. 4. 
Prodloužený Detektivní týden na zámku 
aneb pátrej na vlastní pěst!

 denně od 9.00 do 18.00 hod.

od 8. 4. do 30. 4.
Velikonoční strom na Chvalské tvrzi 
 
13. 4. 
Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ

 od 18.00 hod. 
 
19. 4. 
Koncert žáků ZUŠ flétnové třídy  
Zuzany Leimer  od 18.00 hod. 
 
22. 4. 
Koncert žáků ZUŠ flétnové třídy 
Dagmary Urbanové  od 17.00 hod. 
 
24. 4. 
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí

 od 10.00 do 18.00 hod.

25. 4. 
Koncert žáků ZUŠ houslové třídy Věry 
Matějákové  od 18.00 hod.

28. 4. 
Koncert žáků ZUŠ kytarové třídy Pavla 
Kordíka  od 18.00 hod.

30. 4. 
Čarodějnice na Chvalské tvrzi: BUTY, 
ROCKSET Tribute band i prvotřídní 
Bombarďák pro děti  

 od 14.00 do 22.00 hod.

do 15. 5.
Myši patří do nebe a také na Chvalský 
zámek  denně od 9.00 do 18.00 hod.

DIVADLO

3. 4. 
Alenka a její říše divů  od 15.00 hod.

4. 4.
Penzion Ponorka  od 19.30 hod.

5. 4. 
Mimořádná událost  od 14.00 hod.

5. 4.
Poslední závod  od 19.00 hod.

6. 4.
Koncert pěveckých sborů  od 18.00 hod.

7. 4.
Známí neznámí  od 19.30 hod.

9. 4.
Maxipes Fík  od 15.00 hod.
Expediční kamera  v 18.00 hod.

11. 4. 
*Špinavý obchod  

 od 19.30 hod.

12. 4.
*Jarní koncert  od 18.00 hod.

13. 4.
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

 od 17.00 hod.

20. 4.
Vyšehrad: Fylm  od 19.30 hod.

21. 4.
Po čem muži touží 2 

 od 19.30 hod.

24. 4. 
Proměna  od 17.00 hod.

26. 4.
Po čem muži touží 2 

 od 19.30 hod.

27. 4.
Přítelkyně  od 19.30 hod.

28. 4. 
Pusťte Donnu k maturitě!

 od 19.30 hod.

CHVALSKÁ STODOLA

2. 4.  
Burza rybiček 

 od 9.00 do 12.00 hod. 

4. 4. 
Sousedské posezení s harmonikou

 od 17.00 do 19.00 hod.

5. 4. 
Velikonoční setkání s novými 
ukrajinskými sousedy 

 od 15.00 do 19.00 hod.

11. 4. 
Hornopočernické stodolohraní aneb 
zatančete si s Big Bandem

 od 19.00 do 22.00 hod.

16. 4. 
Burza rybiček  

 od 9.00 do 12.00 hod.  
 
22. 4.  
Tančírna ve Chvalské stodole

 od 19.00 do 22.00 hod. 
 
23. 4.  
Veteran Party na tvrzi

 od 9.00 do 16.00 hod. 
 
28. 4. 
Mezinárodní festival komorní hudby

 od 18.00 hod. 

KKC

7. 4. 
Workshop: Základy macramé

 od 17.00 do 19.30 hod.

26. 4. 
Jak se neztratit v chaosu

 od 18.30 do 21.00 hod.

MUMRAJ

6. 4. 
Dopoledne s pohádkou O dvou myškách

 od 10.00 do 12.00 hod.

19. 4.
Aromalampa – Keramický podvečer

 od 18.00 do 19.30 hod.

20. 4. 
Jak na akci Zažít město jinak

 od 19.00 do 20.00 hod.

22. 4. a 23. 4.
Létající workshopy pro děti i dospělé 
22. 4.  od 17.00 do 19.15 hod.
23. 4.  od 9.30 do 12.00 hod.

25. 4.
Dopoledne s létající jógou

 od 10.00 do 12.00 hod.

26. 4.
Pracujte s Canvou

 od 19.00 do 22.00 hod.

OSTATNÍ

2. 4. 
Ukliďme si Počernice - sraz u podchodu 
dálnice ul. Dobrošovská

 od 9.00 hod.

3. 4.
Vynášení Morany - 
průvod od psího cvičiště u Xaverovského 
háje k rybníku Eliška  od 15.00 hod.

11. 4.
Koncert žáků klavírní třídy Petry Koláto-
rové, sál ZUŠ  od 19.15 hod.

od 16. 4. do 26. 5. 
Velikonoce ve svépravické kapličce

20. 4.
Koncert žáků kytarové třídy Michala 
Straky, sál ZUŠ  od 18.00 hod.

24. 4.
Den Země

 od 14.00 hod. u rybníku Eliška

29. 4. 
Koncert žáků klavírní třídy Jitky Urbán-
kové, sál ZUŠ  od 18.00 hod.

do 30. 4. 
Odpadky patří do koše, ne do přírody  
- dobrovolný úklid Počernic
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SLOVO  
STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

svět se mění. Jen co jsme překonali dvou-
letou pandemii koronaviru a těšili se, že 
se konečně volně nadechneme, přišla další 
hrozba. Válečná. Naštěstí ne u nás, ale 
v poměrně nedaleké Ukrajině. Jde o první 
válku po dlouhé době, která se odehrává 
na území Evropy.

Akt agrese Ruska vůči Ukrajině odsou-
dil prakticky celý svět. Málokdo věřil, že 
několikaměsíční chřestění zbraní na hra-
nicích Ukrajiny a eskalace napětí skutečně 
přeroste v ozbrojený konflikt. A asi ještě 
méně lidí věřilo, že Ukrajinci dokážou 
svou zemi proti přesile tak srdnatě bránit.

Pro celý svět se stali inspirací a symbo-
lem toho, že zlu se nesmí ustupovat. Hr-
dinný odpor dokázal sjednotit i Evropu, 
která na agresora uvalila bezprecedentní 
sankce a už teď je jasné, že Rusko bude 
válečná vřava pořádně bolet.

Bojuje se však na území Ukrajiny. Zprávy 
o útocích na obydlené čtvrti a civilis-
ty jsou děsivé, nelze se proto divit, že 
nastala velká uprchlická krize. Ženy, děti 
i senioři opouštějí své domovy po statisí-
cích a hledají útočiště, než se budou moci 
vrátit domů, aby pomohli obnovit válkou 
poničenou zemi.

Řada uprchlíků končí i v České repub-
lice a je naší povinností lidem v nouzi 
pomoci. Na tomto místě mi dovolte, 
abych kromě bolesti nad zbytečnými 
ztrátami na životech a hlubokého nesou-
hlasu s tímto nesmyslným konfliktem 
vyjádřil i hrdost. Hrdost na vás, obyvatele 
Horních Počernic, kteří jste se spontánně 
zapojili do pomoci uprchlíkům. 

Přispíváte materiálně, finančně, sle-
dujete naše zprávy na sociálních sítích 
i webových stránkách naší městské části. 
A co je nejdůležitější, podle svých mož-
ností a schopností účinně pomáháte. Jsem 

moc rád, že naše městská část nezůstala 
v této krizi stranou a že je i díky vám 
velmi aktivní. 

Mile mě překvapilo i první jednání 
zastupitelstva, které se alespoň v otázce 
pomoci Ukrajině dokázalo semknout 
a odsouhlasit vše, co je potřeba k tomu, 
aby naše pomoc byla co nejúčinnější. Ko-
legům z opozice za to ze srdce děkuji.

Dnes je již jasné, že válečný konflikt 
jen tak neskončí a i kdyby skončil, jeho 
následky se s námi potáhnou dlouhé roky. 
Ukrajině přeji hodně sil a nám, abychom 
dokázali i nadále pokračovat v pomoci 
postižené zemi a jejím obyvatelům. Vážení 
přátelé, vydržme. Naše pomoc a podpora 
dodává Ukrajincům to, co nyní potřebují 
ze všeho nejvíce – naději. 

Přeji vám příjemné březnové dny!

Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

ZÁRUBNÍ ZEĎ

V březnu byla vypsána veřejná zakázka 
na akci „Zárubní zeď – Podůlší“, která 
zabrání sesuvu stráně v ulici Podůl-
ší a zároveň ochrání vzrostlý dub letní 
nacházející se ve svahu. Součástí této akce 
je odvodnění zdi odvodňovacím žlabem 
zaústěným do vsakovacího objektu. Stavba 
zárubní zdi bude realizována s ohledem 
na následnou druhou etapu, která bude 
zahrnovat rekonstrukci komunikace 
a přeložku kabelů ze sloupů pod zem. 

NOVÉ KOMUNIKACE

V průběhu loňského roku, kdy probíha-
la naše jednání s Investičním odborem 
MHMP, se nám pro letošní rok podařilo 
dojednat financování staveb komunikací 
Ve Slavětíně včetně kanalizace v ulicích 
Prachovská, Dolská, Machovská. Pro 
tyto stavby je ze strany MHMP zajiš-
těna projektová dokumentace, stavební 
povolení i financování. Jediné, co chybí 
k zahájení realizace, je schválení záměru 
Radou hl. m. Prahy, následné vysoutě-
žení zhotovitele a když vše dopadne dle 
našich představ, zahájení prací V Slavětíně 
v červnu 2022 a ostatních komunikací 
v druhé polovině roku 2022.
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022 

PŘECHOD PRAVOMOCÍ RADY MČ PRAHA 20 
NA ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 20

V důsledku rezignace paní Evy Alexové na funkci místostarostky 
došlo k poklesu členů Rady MČ pod polovinu stanoveného počtu 
(stávající počet členů Rady MČ jsou 4 členové) a Rada MČ je ne-
usnášeníschopná. Rozhodovací pravomoc Rady MČ přešla dnem 
22. 2. 2022 na Zastupitelstvo MČ, které se za tímto účelem 
schází dle potřeby.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Rada MČ schválila přesun finančních prostředků z důvodu 
předfinancování pro potřeby v rámci COVID (zálohové financo-
vání) ve výši 100,0 tis. Kč.

Rada MČ schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na provozování sběrného dvora ve výši 7 040,0 tis. Kč; poskytnu-
tí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podpo-
ru registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. 
m. Prahy pro rok 2022 ve výši 1 000,0 tis. Kč.

Zastupitelstvo MČ schválilo pro vybrané příspěvkové organiza-
ce (ZŠ) poskytnutí účelových neinvestičních dotací na pokrytí 
nákladů, které vzniknou v souvislosti s poskytnutou krizovou 
pomocí na základě předložených skutečných nákladů. 

Zastupitelstvo MČ pověřilo starostu MČ Praha 20 schvalováním 
rozpočtových opatření v rámci humanitární pomoci poskytova-
né na území České republiky zahraničním uprchlíkům do výše 
50 000 Kč na jednotlivé rozpočtové opatření.

DOTACE

Rada MČ konstatovala, že MČ Praha 20 bude přijímat a vy-
řizovat žádosti o poskytování individuálních dotací v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech území 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a doporučila žadatelům 
o dotace, aby své žádosti podávali prostřednictvím dotačního 
software.

DARY

Poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel 
Horní Počernice, z. s

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 
60 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na akci VETERAN 
PÁRTY 2022 pořádanou spolkem Klub historických vozidel 
Horní Počernice, z. s. 

Uzavření dodatku k darovací smlouvě na Hasičský ples s SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly 

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření dodatku č. 2 k darovací 
smlouvě č. S/30/2021/0029 na akci Hasičský ples.

Poskytnutí daru na pomoc Ukrajině.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 
50 000 Kč na pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem 
prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Rada MČ jmenovala paní Bc. Marcelu Treščákovou ředitelkou 
Místní veřejné knihovny s účinností od 1. 5. 2022.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Zastupitelstvo MČ zmocnilo starostu MČ Praha 20 k uzavírání 
smluv výpůjčce k obecním bytům z bytového fondu měst-
ské části Praha 20 pro potřeby státních příslušníků Ukraji-
ny postižených vojenskou invazí; schválilo Krizovou pomoc 
občanům Ukrajiny, kteří se v souvislosti s válkou na Ukrajině 
ocitli na území MČ Praha 20, spočívající v zapojení vybraných 
příspěvkových organizací (ZŠ) a jejich prostřednictvím nabídnu-
tí ubytování v nebytových prostorách příspěvkových organizací 
(tělocvičny) a stravování formou výdeje stravy v jednorázových 
obalech.

MAJETEK

Rada MČ vzala na vědomí informaci včetně investiční rozvahy 
k záměru umístění cykloboxů na část pozemku parc. č. 3963/39; 

schválila záměr rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuc-
kého na Křovinově náměstí a záměr zadání 

studie revitalizace veřejného prosto-
ru historického jádra včetně rybníka 

na Křovinově náměstí; schválila uzavření 
kupní smlouvy na dodávky zboží v režimu 

náhradního plnění na rok 2022 se spo-
lečností AVÍZO, s. r. o. (dodávka zejména 

INFORMACE  
Z RADNICE

AKTUALITY
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kancelářských a čisticích potřeb); schválila 
vypsání výběrového řízení na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na dodávky „Finanční 
leasing nového nákladního vozidla pro sběrný 
dvůr" se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové 
ceny; schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Podůlší 
II_zárubní zeď“ se způsobem hodnocení nabídek podle výše 
nabídkové ceny.

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
 
Rada MČ vzala na vědomí návrh smlouvy o vzájemné spolupráci 
při rozvoji území lokality Xaverov; schválila uzavření Smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. 3942, 
3940, 4047/1 a 4047/3 za účelem umístění a provozování přeložky 
elektroenergetické distribuční soustavy se společností PREdis-
tribuce, a. s., a Správa železnic, s. o.; pronájem části pozemku 
KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 od 1. 6. 2022 do 31. 8. 
2022 společnosti HONEST FOOD, s. r. o., za účelem provozo-
vání pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve výši 85 
Kč/m2/měsíc, tj. 4 675 Kč/předmět pronájmu/měsíc; schválila 
pronájem 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 
(sklenářství) o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2 
spolku Klub českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou od  
1. 3. 2022 do 31. 1. 2024, jako klubovou místnost, za cenu  
1 000 Kč/předmět pronájmu/měsíc; schválila ukončení nájemní 
smlouvy k bytu č. 42 v bytovém domě Mezilesí 2057 dohodou 
ke dni 28. 2. 2022.

Zastupitelstvo MČ schválilo směnu obecního pozemku parc. 
č. 1597/4, o výměře 56 m2, odděleného od pozemku KN parc. 
č. 1597/1 za pozemek parc. č. 1596/5 o výměře 2 m2, oddělený 
od pozemku KN parc. č. 1596/2 ve vlastnictví fyzických osob 
s doplatkem za rozdíl směňovaných nemovitostí ve prospěch MČ 
Prahy 20 ve výši 366 120 Kč (za 54 m2), tj. za cenu 6 780 Kč/m2. 
 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rada MČ schválila zadání veřejné zakázky malého rozsa-
hu na služby „Sekání travnatých porostů na území Horních 
Počernic pro rok 2022" společnosti TV Facility Group, a. s., 
IČ 24724815, s nabídkovou cenou 1 481 000,40 Kč bez DPH 
(1 792 010,48 Kč včetně DPH) a uzavření příslušné smlou-
vy. Současně vyloučila dva uchazeče – Gabrielu Dymákovou, 

IČ 49847422 a Flora Care, s. r. o., IČ 09037004 
z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 

„Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic 
pro rok 2022" z důvodu nesplnění technických kvalifikačních 
předpokladů.

DOPRAVA

Rada MČ souhlasila s provedením stavby - „DO – oprava 
podchodu DO-001,2 včetně nájezdové větve exitu 59“ v rozsahu 
projektové dokumentace vypracované společností PONTEX,  
s. r. o., ze září 2021.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní ve-
řejnou zakázku na služby „Tiskové řešení pro Městskou část Praha 
20" se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ 
ČÁSTI PRAHA 20 

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí předloženou zprávu Kon-
trolního výboru ZMČ Praha 20 týkající se úkolu „Prověření 
akce revitalizace parku Jizbická od počátečních příprav do stavu 
kolaudace a převzetí díla“ a uložilo Radě MČ projednat navržená 
doporučení.

Zastupitelstvo MČ zvolilo členem kontrolního výboru ZMČ 
Praha 20 pana Dominika Uricha. 

Radní MČ

AKTUALITY

Vážení občané, 

téměř denně dostávám dotazy na to, kdy 
bude postaven nový most Božanovská. 
Polovina z vás se na něj těší, druhá po-
lovina s povděkem kvituje jeho absenci, 
která způsobila zklidnění dopravy v této 
části Počernic. Podle aktuálních infor-
mací TSK Praha, a. s., prochází v součas-
né době kontrolou rozpočet a projektová 
dokumentace. TSK Praha, a. s., před-
pokládá, že během dubna zahájí výběr 
zhotovitele, takže stavba mostu by mohla 
začít nejdříve v měsíci červnu. Byl jsem 
pevně přesvědčen, že TSK Praha, a. s., 
zvládne přípravu mnohem rychleji a že 
budeme schopni užívat nový most mno-
hem dříve. Bohužel přes všechny možné 
intervence ze strany MČ se výstavba 
mostu strašně protahuje.

Co je jisté, že stavba „Optimalizace trati 
Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ 
svým neúprosným tempem pokročila 
na katastr Horních Počernic. V pondělí 
21. března začne demolice železniční-
ho mostu Bártlova a o týden později 
bude zahájena též demolice železniční-
ho mostu Ve Žlíbku. Osobně jednám 
s investorem stavby a snažím se s ním 
dohodnout, aby stavba mostu v ulici 
Ve Žlíbku byla dokončena co nejdříve, 
a to nejlépe do 31. 5. 2022. Jsem si vě-
dom toho, že následující 3 měsíce budou 
kvůli železničním mostům pro dopravu 
v naší městské části velmi problematické. 
Nezbývá než to vydržet, protože stavba 
je financována z evropských fondů a má 
pevně daný harmonogram. Nové želez-

niční mosty budou mnohem širší, takže 
budeme moci spolu s TSK Praha, a. s, 
která je správcem komunikací Bártlova 
a Ve Žlíbku, konečně naplánovat tolik 
potřebné rozšíření chodníků podél obou 
ulic. Pod mostem Ve Žlíbku dojte též 
k úpravě nivelity vozovky a zmizí obrov-
ská louže, která trápí řidiče i chodce. 

Vážení občané, chápu, že rekonstruk-
ce železničních mostů v ulici Ve Žlíbku 
a v ulici Bártlova přinese nemalé pro-
blémy, ale přesto vás žádám o trpělivost. 
Po ukončení rekonstrukce mostů se bude 
konečně možné dostat do průmyslové 
zóny bezpečně pěšky i na kole.

 
Petr Měšťan,  

starosta

Přijímáme žádosti o dotace  
z rozpočtu Městské části Praha 20  
na rok 2022
Formuláře žádostí naleznete na webu:  
www.pocernice.cz  (městská část-dotace  
a granty – individuální dotace pro rok 2022  
– předepsané formuláře )

S podáváním žádostí neotálejte!
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ODBORY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ MČ PRAHA 20 
SRDEČNĚ ZVE RODIČE S DĚTMI NA DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NÁSLEDNĚ NA ZÁPIS 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V HORNÍCH POČERNICÍCH PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
SE USKUTEČNÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNECH:

Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 - Horní Počernice, Křo-
vinovo nám. 115 - 19. 4. 2022 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 
hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Spojenců 1408, detašované pracoviště mateřské školy - Spojen-
ců 2170/44 - 20. 4. 2022 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. 
a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 
- 21. 4. 2022 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne 
od 15.00 hod. do 17.00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

bude probíhat prezenčně ve všech mateřských školách v termí-
nu: 10. a 11. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)0 stanoví 
podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se 
organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě 
mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní 

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní 
rok 2022/2023 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 
pátý rok věku).  

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, 
popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka ne-
smí přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních 
Počernicích postupují při zápisu do MŠ v souladu s Metodickým 
pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a dle 
kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na do-
poručení zřizovatele. K předškolnímu vzdělávání se přednostně 
přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému před-
školnímu vzdělávání v době stanovené zákonem lze postihnout 
jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §34a, 
odst. 2).

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách na-
jdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice 
Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy.

Helena Víchová, 
Odbor sociálních věcí a školství

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi 
na zápis do prvních tříd základních škol v Horních Počernicích pro školní rok 
2022/2023. Zápis bude probíhat prezenčně ve všech školách v termínu: 

4. a 5. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin 
• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700

• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823

•  Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,  
Chodovická 2250 

•  Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Spojenců 1408

5. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83 škola 
zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. V rámci zápisu bude v uvedeném 
čase probíhat i Den otevřených dveří. K přijetí je nutné mít 
doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny nebo 
speciálně pedagogického centra.

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve všech základních 
školách v Horních Počernicích. Pro školní rok 2022/2023 budou 
zapisovány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku a děti, 
jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok. Zákonní zástupci, kteří doprovází dítě 
k zápisu do základní školy, předloží rodný list dítěte a doklad 
o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkazu rodičů).

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestu-
pek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
§182a (povinnost k zápisu je stanovena v §36, odst. 4).

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na inter-
netových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice Rodiče a děti 
- Školství - Základní školy.

Helena Víchová,  
Odbor sociálních věcí a  školství
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odpolední program od 14 hodin:
• dětská hudební, taneční a sportovní vystoupení
• kolotoče a herní koutek pro děti
• malování na obličej, kadeřnický salón a líčení
• 15.50 hod. koncert pro děti

prvotřídní kapela BOMBARĎÁK
• po celý den stánky s občerstvením a pivem

večerní program:
• 17.15 hod. KLÁRA JELÍNKOVÁ a MAJDA MOUDRÁ
• 18.30 hod. volba nejhezčí dětské čarodějnice,
zapálení velkého ohně a slovo starosty

• 18.45 hod. THE ROCKSET
– revival švédské kapely ROXETTE

•20.50 hod.BUTY
Hlavním partnerem akce je společnost D&D REALITY NORD, s.r.o.

Vstupné 70 Kč, děti do 120 cm zdarma.
Zákaz vstupu se psy.
Změna programu vyhrazena.
www.chvalskyzamek.cz

Měs t s k á č á s t P r ah a 20 a Ch v a l s k ý z ámek z v o u n a 3 1 . r o čn í k ak c e

ČARODĚJNICE
v sobotu 30. dubna 2022 na Chvalské tvrzi
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Městská část Praha 20 pořádá vítání 
občánků pro děti cca 10 měsíců staré, 
zhruba 4x ročně. Maximálně vítáme děti 
do jednoho roku věku. Pozvánka není 
posílána automaticky.

Přihlášku naleznete na stránce https://
www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
vitani-obcanku/ nebo si ji můžete osobně 
vyzvednout na matrice ÚMČ Prahy 20, 
č. dveří 103. Vyplněnou přihlášku zašlete 
na e-mailovou adresu: vitani@pocernice.cz. 

Slavnostní obřad se koná v areálu 
Chvalské tvrze, vítáme pouze děti 
s trvalým pobytem v Horních 
Počernicích. Asi tři týdny před 
vítáním vám zašleme pozvánku, 
kde bude přesné datum a hodina 
konání obřadu.

Kontaktní osoba:
Martina Krátká,  
tel.: 271 071 657

e-mail: vitani@pocernice.cz

Beck Antonín
Bezděk Jiří
Bican Jaroslav
Bláha Jan
Bláhová Jana
Bőhmová Milena
Burianová Marie
Černohouzová Drahomíra
Český Ladislav
Dostálková Barbora
Herianová Jitka
Hermann Lubomír
Hodač Stanislav
Hora Antonín
Horáčková Eva
Horáková Taisa
Hynek Václav
Charvát Karel
Jaklová Zdeňka
Jehlářová Františka
Kabát František
Kavická Marcela
Kerplová Miroslava

Klement Pavel
Kmoníček Jaromír
Krajňáková Drahomíra
Král Luboš
Křivánek Miroslav
Kvasničková Vlasta
Kyschková Květuše
Líska Jiří
Lőblová Jarmila
Mayer Pavel
Mazurová Jiřina
Nedorost Jiří
Němec Bohumil
Nigrinová Zdenka
Novák Vladimír
Novotný Josef
Paseka Lumír
Pastorková Jarmila
Pištěk Jaroslav
Podr Jiří
Pospíšilová Věra
Potecká Věra
Sarvašová Ludmila

Schovánková Miluše
Smažíková Libuše
Smutná Jana
Soukupová Zdenka
Stuchlíková Jaroslava
Šátralová Brigitta
Šimandlová Milena
Škaldová Miroslava
Škorpil Jaroslav
Švejnohová Jiřina
Tichotová Eva
Toman Pavel
Tučková Marie
Vávrů Vojtěch
Víznerová Hana
Volejníková Venuše
Vomáčka Jaroslav
Voříšek Jiří
Žilina Jiří

BLAHOPŘEJEME:

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, 
kteří se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto 
jubilanty uveřejníme ve společenské rubrice Hornopčernického zpravodaje. 
Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE 
zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 657 Martině Krátké nebo pište 
na e-mail: vitani@pocernice.cz.

INFORMACE PRO JUBILANTY

PONDĚLÍ 4. DUBNA SOUSEDSKÉ 
POSEZENÍ S HARMONIKOU
Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod.

ÚTERÝ 5. DUBNA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Mimořádná událost - Divadlo Horní Počernice, 
poskytujeme příspěvek na vstupné, je nutné 
se před začátkem představení nahlásit 
u H. Duškové do 13.15 hod., která následně 
zakoupí vstupenky, začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 6. DUBNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Přednáška M. Švandrlíkové – Městská policie 
hl. m. Prahy - alergie, anafylaktický šok, 
bodnutí včelou, lymská borrelióza, začátek 
ve 14.00 hod.

STŘEDA 13. DUBNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Přednáška Jiřího Navrátila - Toulky Itálií, 
začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 20. DUBNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

ÚTERÝ 26. DUBNA VÝLET
Zámek Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, 
odjezd v 8.00 hod. od nádraží Horní Počernice.

STŘEDA 27. DUBNA KLUBOVNA-
NÁCHODSKÁ
Začátek ve 14.00 hod.

CVIČENÍ V DOMEČKU KAŽDÝ ČTVRTEK
od 9.00 a od 10.00 hod.

CVIČENÍ V BAZÉNU 
každé pondělí od 11.15 do 12.15 hod.
Sraz u pokladny v 11.00 hod.

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

Milan Hejkrlík, vedoucí 
Odboru živnostenského  

a občanskosprávních agend

INFORMACE  
PRO JUBILANTY A RODIČE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ 
CHLADOVÝCH

Dne 21. dubna 2022 oslaví manželé  
JAROSLAVA a KAREL CHLADOVI 60 let 
společného života. Ještě mnoho společných 
let ve zdraví přejí 

dcery s rodinami

NEJSTARŠÍ OBČANKA  
OSLAVILA 105 LET

Dne 10. 1. 2022 oslavila 105 let nejstarší 
občanka Horních Počernic paní ANNA 
KALISTOVÁ, roz. KULHÁNKOVÁ. 
Za Městskou část Praha 20 popřál paní 
Kalistové všechno nejlepší pan starosta 
Mgr. Petr Měšťan.

Martina Procházková,  
vedoucí oddělení správních agend

Oznamujeme všem přátelům a známým, 
že manželé Blanka a Jindřich Balíkovi 
z Horních Počernic oslaví 7. 4. 2022 
diamantovou svatbu.
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Vážení občané,

je to teprve tři týdny od chvíle, kdy jsme 
na zasedání ZMČ schvalovali konkrétní 
kroky na pomoc ukrajinským uprchlí-
kům. 

Za tu dobu se odehrálo velmi mnoho 
věcí. 

Hned týž den večer již byla ubytována 
první ukrajinská rodina, které Horní 
Počernice asistovaly. Tato rodina, kterou 
ubytovalo soukromé zařízení (Hotel 
Chvalská tvrz), byla jen první vlaštovkou. 

K dnešnímu dni je podle dat Minister-
stva vnitra na území Horních Počernic 
již více než 1 200 lidí. V Praze celé pak 
48 000. Další nápor uprchlíků v dnešních 
dnech ale míří do regionů vzdálenějších 
od Prahy. Lze se tedy domnívat, že počet 
uprchlíků v naší městské části již dál ne-
poroste takovým tempem, jako doposud. 

V tento okamžik se naše městská část 
stará přímo o zhruba 100 lidí. Jsou to 
lidé, kterým buď sami nebo prostřednic-
tvím soukromých subjektů zajišťujeme 
ubytování. Dalším, kdo naši pomoc 
potřebují, se snažíme pomáhat také. Způ-
soby pomoci vám ozřejmím dále. 

Již 1. 3. byl v rámci našeho úřadu 
jmenován koordinační úředník, u nějž se 
scházejí informace o potřebách uprchlíků 
a o možnostech městské části a soukro-
mých subjektů. Tento koordinátor začal 
sledovat pohyb přicházejících uprchlíků 
a koordinoval jejich umísťování do uby-
tovacích míst, které má městská část 
k dispozici nebo které dostala městská 
část k dispozici od soukromých subjektů. 
Koordinátor je dále v nonstop spojení 
s KACPU, složkami IZS a Policií ČR. 
Samozřejmé je pochopitelně také napojení 
dovnitř našeho úřadu.

Konkrétně umísťujeme na ubytovnu 
SC Xaverov, a. s., na ubytovnu stavební 
firmy Ekis, do hotelu Čertousy a do hote-
lu Chvalská tvrz, na faru církve husitské 
atd., a také do tělocvičny a městských bytů.

Z hlediska množství lidí na jednom 
místě a rovněž z hlediska veřejnosti je 
nejviditelnějším místem pro uprchlíky 
tělocvična v ZŠ Ratibořická. 

10. 3. jsem jako starosta obdržel příkaz, 
ukládající mi do 24 hodin vytvořit 100 

nouzových míst pro uprchlíky. Ve spolu-
práci s řediteli škol Chodovická a Ratibo-
řická došlo k dohodě ohledně vhodnosti. 
Za pomoci profesionálních hasičů došlo 
k delimitaci míst a bezpečnostní kontrole 
obou objektů. 

Místní hospodářství pak tělocvičnu 
v Ratibořické zásobilo materiálním vyba-
vením, které jsme měli k dispozici. Po 14 
hodinách jsme byli schopni deklarovat 50 
volných míst. Na dalších 50 nebylo možné 
shromáždit dostatek materiálního vybavení. 

Jen o den později, přesněji řečeno 
za dalších 16 hodin, už k nám do počer-
nické tělocvičny mířila první hasičská 
auta naložená uprchlíky.

Během 48 hodin se nám podařilo 
vytvořit z tělocvičny komunitní centrum, 
které pomoc úřadu potřebuje již jen mi-
nimálně. Lidi, kteří byli v této tělocvič-
ně ubytovaní, se nám ze 75 % podařilo 
integrovat. To znamená, že mají již jiné 
ubytování nezávislé na městu a někteří 
z nich již mají práci. 

Tento způsob práce s uprchlíky pomáhá 
udržovat lidskou důstojnost, snižovat zá-
vislost uprchlíků na pomoci jak hmotné, 
tak nehmotné a začleňovat je do každo-
denního života.

Uvolněná kapacita tělocvičny poslouží 
pro další uprchlíky. 

Bez ohledu na to, zda ubytování pro 
uprchlíky zajišťuje MČ Praha 20 nebo ni-
koliv, všichni uprchlíci mají přístup k so-
ciálním službám, které například jsou:

  poradenství pro migranty z UK ve věci 
pobytu, sociálních dávek, zdravotnic-
tví, volnočasového využití a školství,
  pomoc s ubytováním, 
  zajištění výuky ČJ pro migranty z UK, 
  zprostředkování práce,
  materiální a potravinová pomoc,
  DDM má otevřený klub pro děti 
migrantů,
  Neposeda má otevřený klub pro děti 
migrantů, 
  zajišťování stravy pro migranty ubyto-
vané v tělocvičně ZŠ Ratibořická,

  zajišťování neodkladné zdravotní péče 
pro migranty – zajištění a doprovod 
k pediatrovi, na kardiologii, internu, 
diabetologii,

  zprostředkování tlumočnických služeb, 
překlady,

  zajištění sociálně-právní ochrany dě-
tem z UK bez doprovodu,

  LRS Chvaly pere dle potřeby pro mig-
ranty ubytované v tělocvičně, zajišťuje-
me odvoz tohoto prádla,

  SC Xaverov trénuje děti z UK, rodiče 
malých fotbalistů udělali sbírku 
na sportovní vybavení.

Závěrem mi dovolte zmínit se o měst-
ských bytech. 

Zastupitelstvo naší městské části dalo 
pravomoc disponovat čtyřmi městskými 
byty. 

Všechny tyto byty byly ve stavu před 
rekonstrukcí, a tedy v podobě, která se 
ani zdaleka nedá nazvat luxusem. 

První byt byl dočasně poskytnut 
osmičlenné uprchlické rodině. Jde o tátu 
s mámou a šest jejich dětí. Nejmladším 
dvojčatům jsou teprve tři měsíce. 

Kompletní výbava tohoto bytu pochází 
se sbírky, kterou jsme vyhlásili. Dokonce 
i faktická příprava tohoto bytu, včetně 
úklidu a rozmístění věcí tak, aby se nově 
přibyvší lidé cítili jako doma, byla prove-
dena dobrovolníky. 

Kromě výdajů za trochu nafty a času 
kluků z místního hospodářství, kteří 
zajišťovali přepravu a montáž nábytku, 
činily výdaje Počernic na tento byt 256 Kč 
za papírová stínítka žárovek. 

Podobně je tomu s dalším bytem, 1+kk 
v Jívanské ulici. Jeho přípravu zajišťovali 
studenti místní SOŠ v Lipí jako součást 
výuky a jako volnočasovou aktivitu. 

Takto se tedy Horní Počernice vypo-
řádávají se situací, ve které ještě nebyly 
nikdy předtím. 

A abych nezapomněl. S ohledem 
na některé negativní ohlasy na sociálních 
sítích. 

Od počátku války na Ukrajině nebyl 
na území Horních Počernic zaznamenán 
Policií ČR žádný incident, kde by na jed-
né nebo druhé straně figuroval ukrajinský 
občan.

Petr Měšťan,  
starosta
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Mezitím však na Ukrajinu dopadají bom-
by a ničí majetek, zdraví a životy civilistů. 
Současně s tím ruské bomby spouštějí 
největší uprchlickou vlnu od druhé světo-
vé války. 

Tento článek píšu jen 13 dnů od vy-
puknutí konfliktu. Za tu dobu počet 
válečných uprchlíků z Ukrajiny přesáhl 
dva miliony. Tito lidé, převážně ženy 
a děti, buď přišli o střechu nad hlavou, 
nebo jejich domům a bytům hrozí zničení 
ruským agresorem. Tyto dva miliony lidí 
se nerozprchly do celého světa za vidinou 
lepšího života, lepšího výdělku a dražšího 
auta, ale ve snaze zachránit životy sobě 
a svým dětem. Před zbytkem světa, který 
není zasažený válkou, teď ční úkol jako 
hora, poskytnout těmto lidem pomoc. 
Ve velkém světě politici žonglují s cifra-
mi majícími mnoho nul, představujícími 
velikost pomoci. Média ukazují uprchlické 
kolony a tlačenici na hraničních přechodech 
a registračních místech po celé Evropě. 

Jak to ale vypadá na malém městě nebo 
obci? Tam, kde se velká čísla přemění 
do podobizen jednotlivých lidí? Jak to 
vypadá v Horních Počernicích? Co se 
na malém městě za 13 dní stalo?

Podle starosty pana Mgr. Petra Měšťa-
na už v pátek 25. února bylo zřejmé, že se 
lidé ohrožení válkou dají do pohybu tak, 
jak se to děje i v jiných válečných kon-
fliktech. Lhostejno jestli se válka dotýká 
druhorepublikového Československa, 
protektorátních Čech a Moravy, Francie 
zasažené útokem hitlerovského Německa 
nebo Ukrajiny napadené putinovským 
Ruskem. Lidé postižení válkou, civilisté, 
vždy hledali únik před válečným běsně-
ním, před hrozbou smrti. Bylo tomu tak 
v minulosti, je tomu tak nyní a bude tomu 
tak i v budoucnosti, dodává starosta. 

V neděli 27. února ve 13 hodin a 14 mi-
nut proběhla médii zpráva, že Putin uvedl 
jaderné zbraně odstrašení do druhého 
nejvyššího stupně pohotovosti ze čtyř. 

Proto se v pondělí 28. února sešel 
v Horních Počernicích krizový štáb 
a bezpečnostní rada. Z jejího jednání vzešlo 
několik návrhů, které měly být týž den večer 
předloženy zastupitelstvu Horních Počernic. 

Už během víkendu se začali hlásit 
někteří hornopočerničtí podnikatelé 
s nabídkami pomoci a ubytování. Hotel 

Chvalská tvrz přijímá první uprchlíky. 
S nabídkou pomoci přispěchal i hotel 
Čertousy, počernická Slavia nabídla kapa-
city své ubytovny. Do řetězce pomoci se 
zapojila i firma EKIS, která nabídla volné 
pokoje ve své ubytovně na Náchodské 
ulici. I bez účasti úřadu města se pomáhat 
snaží další podnikatelé a jednotlivci.

V pět hodin odpoledne zasedají zastu-
pitelé Horních Počernic. Starosta Měšťan 
žádá zastupitele o schválení čtyř bodů 
na pomoc Ukrajincům.

∙  Pomoc Ukrajině prostřednictvím Čer-
veného kříže – schváleno.

∙  Zmocnění starosty nakládat s obecními 
byty ve prospěch uprchlíků – schváleno 
jednohlasně.

∙  Čtyři školy mohou poskytnout uprchlí-
kům ubytování a stravu formou odnosu 
s sebou – schváleno jednohlasně.

∙  Zmocnění starosty finančně pomoci 
uprchlíkům, resp. jejich rodinám – 
schváleno jednohlasně.

Na projednání těchto důležitých věcí 
potřebovalo zastupitelstvo velmi krátký 
čas. Nikdo se s nikým o nic nehašteřil, 
neřešila se politika, byla cítit vůle pomoci 
těm, kdo to teď nejvíc potřebují. 

Zatím, co se zastupitelé rozcházejí 
do svých domovů, na Charkov dopadají 
rakety GRAD, Ilja Ponomarenko twee-
tuje o 352 mrtvých civilistech a 2 040 
raněných za prvních 5 dnů války. A Putin 
pronáší řeč o tom, jak ruská armáda boju-
je s nacisty a chrání civilní obyvatelstvo.   

V úterý 1. března roste počet telefonátů 
z řad občanů geometrickou řadou. Jedni 
se ptají, jak mohou pomoct, druzí, jak 
vážné je riziko jaderného útoku, třetí se 
ptají po protijaderných krytech. Úřad zjiš-
ťuje, jak na tom vlastně jsou byty, které 
schválil na pomoc uprchlíkům. Všechny 
jsou vystěhované a všechny jsou ve stavu 
před rekonstrukcí, která byla plánovaná. 
Uprchlíky tedy žádný luxus nečeká. Úřad 
shání instalatéra a elektrikáře, aby uprchlí-
ka, kterého nezabila ruská bomba, nezabila 
česká zásuvka. Město informuje na svých 
stránkách v ukrajinštině a přidává informa-
ce o tom, jak a kde je možno pomáhat. 

Ve středu 2. března příval informací 
a dotazů na řešení uprchlické krize  

dosahuje úrovně, kterou už nelze zvlád-
nout bez ustanovení koordinátora. 
Na webu a Facebooku Horních Počernic 
se objevuje článek vysvětlující co dělat, 
kdyby se Putin zbláznil úplně.     

Ve čtvrtek 3. března vyhlašují Horní 
Počernice hned dvě sbírky. Jednu pro 
uprchlíky v Horních Počernicích a dru-
hou pro ukrajinské město Luck. Zatímco 
Počernice potřebují postele, ložní prádlo 
a další věci na vybavení bytů, město Luck 
potřebuje elektrické generátory a léky. 
Na čtyřech městských bytech se pracuje, 
aby byly obyvatelné. Koordinátor na dálku 
sleduje pohyb několika rodin na území 
Ukrajiny, zajišťuje pro ně ubytování a dal-
ší potřebné věci. Jedna z nich je osmičlen-
ná. Šest dětí. Dvěma nejmladším jsou jen 
dva měsíce. Kam s nimi? Město pro tolik 
lidí pohromadě ubytování nemá. Sou-
časně nepřipouští, že by se rodina mohla 
rozdělit. To nepřipadá v úvahu. Nakonec 
se rozhoduje upravit jeden z obecních 
bytů a doufá, že se vše stihne, než rodina 
dorazí. Nikdo neví, kdy to bude. Situace 
na Ukrajině je děsivá.

V pátek 4. března pro některé rodiny 
ubytované v hotelích zapojených do po-
moci uprchlíkům se podařilo najít ubyto-
vání jinde. Ozývá se místní občan s tím, 
že sám zajišťuje dopravu ukrajinské rodiny 
z míst, kde se bojuje. Neví, kdy dorazí, ale 
potřebuje střechu nad hlavou pro jednu 
maminku a dvě děti. Spojení se přerušilo. 
Navázat se jej podaří až v neděli. 

Sobota 5. března. V deset hodin ráno 
začíná sbírka na dvoře městského úřa-
du. Někteří lidé už čekají na otevření. 
Starosta, jeden radní a jedna zastupitelka 
přijímají dary od vás, občanů Horních 
Počernic. Obecní garáž se plní postelemi, 
matracemi, oblečením, hygienickými po-
třebami, dětskými přesnídávkami. Uby-
tovna slávistů se připravuje na přijímání 
uprchlíků. Je potřeba upravit zázemí, aby 
měly maminky kde dětem připravit jídlo. 
Dobrovolníci uklízejí městský byt připra-
vovaný pro osmičlennou rodinu.

Neděle 6. března. Je celkem klid. Přijíž-
dí jen jedna uprchlická rodina do Horních 
Počernic, o které úřad ví. 

V pondělí 7. března pokračuje na měst-
ském úřadě sbírka na pomoc uprchlíkům. 
Opět se ukazuje, že místní mají srdce. 

Ve čtvrtek ráno 24. února 2022 se obyvatelé planety, 
Evropy, České republiky i Horních Počernic probudili 
do světa, který se nepodobal světu ze včerejšího dne. 
Rusko napadlo Ukrajinu pod záminkou její denacifikace. 
Začala válka, které celý svět říká válka, jen Rusové jí 
říkají pokrytecky speciální vojenská operace. Ministr 
zahraničí Lavrov se nechal slyšet, že důvodem pro 
okupaci Ukrajiny je, aby na Ukrajině nebyla válka 
a ani aby na Ukrajině válka nemohla vzniknout. I rčení 
o hranaté kouli je menším oxymórem než tento nesmysl. Foto: Petra Kubínová
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Za ukrajinským žákem z místní školy jede 
z Ukrajiny maminka s mladším bráškou. 
Je pro ně vyčleněn nejmenší z městských 
bytů. Maličká garsonka v dost nehezkém 
stavu. Spolužáci se nabízejí, že byteček 
opraví. Úřad nakupuje nezbytný materi-
ál. Začíná kolotoč příprav. Začátek prací 
ale vázne na vadné elektroinstalaci. Ta se 
musí opravit nejdříve. V bytě je utržené 
topení, opadaná omítka až na cihlu, špína. 
Kdo v něm asi bydlel, že je v takovém stavu?

Přijíždí rodina dopravená místním 
občanem. Unavení, hladoví. Hned jsou 
ubytováni. Dostanou také jídlo a pití. 
Hned další den ráno za nimi jdou lidé ze 
sociálky, aby dále pomáhali. 

Hned ráno v úterý 8. března nakládají 
chlapi z místního hospodářství na dvoře 
úřadu vše, co je potřeba pro vybavení 
bytu pro osm uprchlíků. Jedou podle 
přesně sestaveného seznamu. Kompletní 

vybavení bytu pochází ze sbírky. Včetně 
dětské postýlky, zubních kartáčků a svá-
tečního jídelního servisu, aby se uprchlíci 
cítili co nejdříve alespoň trochu normálně. 
Za hodinu je vše naloženo a za další dvě 
smontováno. Pak nastupují dobrovolníci, 
kteří dávají věcem jejich místa, povlékají 
postele. Pozdě večer vypadá byt zabydleně. 
Dokonce v něm tlumeně hraje malé rádio. 
Když nad ránem přijíždí vyčerpaná rodina, 
dva dospělí, šest dětí, s jedním kufrem 
a dvěma taškami, je vše připraveno. Za pár 
chvil už dvě miminka spí v postýlce, kterou 
pro ně koupil někdo z našeho města. Ko-
nečně mají klid po mnoha dnech nesmír-
ného stresu.

Děkuji vám, Horní Počernice.

Radek Pokorný, občan, 
Celé znění článku najdete na e-zpravodaji.

Budou se děti integrovat do běžných 
tříd škol nebo budou mít svou školní 
skupinu?

V současné době platí, že děti uprchlíků 
nemusí 90 dní do školy. Pokud však rodič 
na školní docházce trvá, jsou děti integro-
vány do běžných tříd, a to do naplnění 
kapacity školy a třídy. Soustřeďujeme 
nyní nabídky ukrajinských pedagogů 
a dobrovolníků z řad občanů a budeme 
otevírat výuku českého jazyka. Stejnou 
aktivitu vyvíjí i naše DDM a spolek 
Neposeda. 

Mezi uprchlíky koluje díky strachu 
mnoho dezinformací, například, že 
pokud budou mít statut uprchlíka, 
nebudou se moci vrátit zpět do své země. 
Setkáváte se s tím také?

Ano, setkáváme. Uprchlíci čelí mno-
ha dezinformacím, toto je nejčastější. 
Zpočátku konfliktu na Ukrajině uprchlíci 
čekali, že se do své vlasti za týden vrátí, 
nyní už se smiřují s tím, že zde budou 
dlouho. 

Přicházejí sem ve velmi špatném psy-
chickém stavu, spolupracujete i s psy-
chologem, který by jim nabídl pomoc?

Psychologové, zejména ti, co umí 
ukrajinsky, jsou pod náporem klientů. 
Spolupracujeme s organizacemi na po-
moc migrantům, ti mají ve svých týmech 
i psychology. 

Jak velkým problémem je jazyková 
bariéra?

Domlouváme se různými způsoby, 
někteří oprášili ruštinu, mnozí uprchlíci 
se domluví česky. Ale často využíváme 
tlumočníky, kteří nabídli svou pomoc. 

Můžou občané Počernic nějak dál po-
moci těmto uprchlíkům? Co byste teď 
uvítali?

 Občané Počernic pomáhají celou dobu. 
Sbírky na povlečení, deky a přikrývky 
se setkaly s velkým ohlasem. Aktuálně 
poptáváme vybavení do bytu pro rodinu 
uprchlíků, tedy postele, pračku a skříně. 

Lenka Bartáková,  
redaktorka

Kolik do dnešního dne bylo přijato 
uprchlíků?

Přesnou statistiku si OSVŠ nevede, 
pomáháme cca 100 lidem na ubytovnách 
v Počernicích. Od soboty jsou další lidé 
ubytovaní i v tělocvičně. 

Je nyní kapacita zcela zaplněna? 
Kapacita ubytoven je zcela naplněna. 

Stále se na nás však lidé obracejí, snažíme 
se jim hledat ubytování v jiných měst-
ských částech, v bytech i jinde. Solidarita 
občanů ČR je obdivuhodná. 

Má naše městská část další možnosti, 
jak pomoci najít bydlení pro uprchlíky 
z Ukrajiny?

Jak jsem již uvedla, hledáme další uby-
tovací možnosti pro uprchlíky. Kolegyně 
Mgr. Vendula Starostová má přístup 
do databáze s nabídkami ubytování a je 
velmi úspěšná. 

Městská část na pokyn primátora HMP 
připravila pro příjem uprchlíků tělocvič-
ny. Zde pomoc koordinuje Mgr. Viktor 
Kazda, který byl jmenován koordinátorem 
pomoci MČ. 

Máte představu, kolik dalších lidí ubytovali 
obyvatelé Horních Počernic u sebe doma?

Představu mám velmi matnou, odvíjí se 
od telefonátů našich občanů, kteří ubyto-
vali uprchlíky a zjišťují u nás informace, 
kam se mají obrátit o pomoc. 

Lidé v Horních Počernicích projevili obrovskou vlnu solidarity a pro uprchlíky 
v Horních Počernicích nanosili velké množství materiální pomoci. Lidé 
prchající z válkou zasažené země jsou ubytováni v ubytovnách, tělocvičně 
i v soukromí u lidí a momentálně jsou zajištěni. Nicméně další pomoc budou 
potřebovat i nadále. Jaká je momentální situace, o tom jsme si povídali 
s vedoucí Odboru školství a sociálních věcí Monikou Brzkovskou.

K 23. 3. bylo 
na Praze 20 
evidováno 1238 
Ukrajinců s vízem 
za účelem  
strpění.

POMÁHAT UPRCHLÍKŮM BUDE TŘEBA I NADÁLE 

Foto: Jan Zálužský
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Příští zastávka: Horní Počernice  
- Čertousy?

Nedávno byl s veřejností projednáván další 
stavební záměr. Jednalo se o výstavbu byto-
vých domů Čertousy, kterými se náš úřad 
a vedení městské části zabývají s přestávka-
mi od roku 2013. V prezentaci společnosti 
Čertousy, a. s., bylo zmíněno, že majitelé 
pozemků mohou nabídnout městské části 
i pozemky přímo u železniční tratě, a to 
k vybudování nové (v Horních Počernicích 
již druhé) železniční stanice.

Jedná se o parcelu č. 4062/1 v územním 
plánu označenou jako plochu ZMK, tedy 
zeleň městskou a krajinnou. Pokud by 
záměr vybudovat na tomto místě železnič-
ní zastávku a záchytné parkoviště vyšel, 
obyvatelé nových bytů by to pak mohli mít 
k nové železniční zastávce pouhé dvě minu-
ty pěší chůzí. Můžeme diskutovat o tom, 
zda bude většina nových obyvatel městskou 

hromadnou dopravu za těchto podmínek 
využívat, nebo ne. Já se však zaměřila 
na proveditelnost další železniční zastávky, 
vzdálené přibližně 1,8 km od té stávající.

Obrátila jsem se tedy na Správu želez-
nic s prosbou, aby mi k myšlence sdělila 
více. Zjistila jsem, že nová zastávka stanice 
Praha - Horní Počernice směrem k Zelen-
či byla v minulosti prověřována ve vaz-
bě na probíhající stavbu „Optimalizace 
traťového úseku Mstětice (mimo) – Pra-
ha - Vysočany (včetně)“. Od její realizace 
se v rámci této stavby upustilo a v řešení 
zůstalo jen prověření rozvoje parkovacích 
ploch při stávající stanici Praha - Horní 
Počernice. Na začátku letošního roku pak 
proběhlo jednání s Městskou částí Praha 
20, kde byla diskutována také realizace této 
zastávky s ohledem na výhledový rozvoj 
celé oblasti a vznik nového terminálu 
P+R. Samotná realizace této zastávky je 
závislá na několika dalších podmínkách, 

provozních, technických a především pak 
ekonomických. Prověření vybudování 
této zastávky bude zahrnuto do aktuál-
ně připravované Studie proveditelnosti 
Železničního uzlu Praha včetně Rychlých 
spojení, která má být dokončena na konci 
roku 2023. Teprve po vyhodnocení této 
Studie proveditelnosti a schválení vybrané 
varianty bude známo, zda je tato zamýšlená 
zastávka realizovatelná či nikoliv a podle 
tohoto výsledku pak bude stanoven další 
postup. 

A tak si na odpověď, zda Horní Počer-
nice budou mít druhou železniční zastáv-
ku, budeme muset, minimálně do konce 
příštího roku, počkat. A zastupitelé by to 
samozřejmě měli také zohlednit v pláno-
vané Smlouvě o spolupráci se společností 
Čertousy, a. s., která nám pozemky pro 
tuto železniční zastávku za určitých pod-
mínek nabízí.

Jana Hájková, zastupitelka

Milí přátelé, 

nikdo z nás nevěřil, že se ještě někdy 
setkáme s válkou. Tak blízko a s takovou 
krutostí. Válku vnímáme jako něco, co nás 
v našich současných životech už nemůže 
potkat. Stačilo pár týdnů a všechno je 
jinak. Zničená a rozbombardovaná města, 
lidská bolest, utrpení, zkáza. A k tomu 
statisíce lidí, kteří se vydávají na cestu. 
S dětmi na rukou, často v doprovodu 
stařičkých rodičů opouštějí místa, kde mají 
jistotu a milovaný domov. 

Velice si vážím toho, s jakou vřelostí 
a porozuměním přijímá uprchlíky z Ukra-
jiny celá naše země. A velký dík chci vyslo-
vit vám všem, kdo jim pomáháte potřebné 
zázemí najít u nás v Horních Počernicích. 

S kolegou zastupitelem Petrem Růžičkou 
jsme pomáhali zvládnout situaci v hostelu 
Briliant na Náchodské. Počátkem března se 

tu během pár dnů ocitlo 23 ukrajinských 
dětí. Nejmenší z nich osmiměsíční mimin-
ko. Smekám před týmem zaměstnanců 
hostelu v čele s paní Ouředníčkovou, kteří 
dokázali příchod dětí a maminek zvládnout 
na výbornou. Hned první víkend uspořá-
dali mezi sebou sbírku oblečení a potravin, 
a dokonce pro děti připravili výlet do ZOO. 
Vzali je tam vlastními auty. Moc si přáli, 
aby se dětem rozzářily oči!

V první fázi jsme vás na sociálních 
sítích vyzvali k tomu, abyste do Briliantu 
přinesli deky. Následovala žádost o po-
travinovou pomoc. Děti a jejich mámy 
potřebovaly především trvanlivé potraviny, 
jako jsou cukr, rýže, těstoviny, ale i hygi-
enické a zdravotní potřeby. Zvedla se mezi 
námi krásná vlna pochopení a solidari-
ty. Volali jste nám, psali a nabízeli další 
formy pomoci. Do Briliantu přišla pomoc 
od spousty z vás, mimo jiné i od Školičky 

Kostička ze Svépravic. Paní ředitelka An-
drea Kovářová oslovila rodiče a ti se také 
ochotně zapojili. 

Stejně dobře funguje zázemí v Azylovém 
domě SKP HoPo, ubytovně Slávie na Xa-
verově, ubytovně EKIS a mnoha dalších 
místech. Pomocnou ruku nabízejí i školy 
a všichni ti, kdo se zaměřují na volnočasové 
aktivity, jako MUMRAJ, DDM, Neposeda 
a mnozí další. 

Velké poděkování si ale zaslouží přede-
vším dámy z Odboru sociálních věcí a škol-
ství našeho úřadu pod vedením Ing. Mo-
niky Brzkovské. Jsou přicházejícím lidem 
nablízku, zajišťují, zařizují, řeší a pomáhají, 
jak se dá. 

Děkuji a přeji do měsíce dubna nám 
všem především naději.

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Vážení občané,

dovolte mi reagovat na prohlášení našeho 
pana starosty k mé rezignaci na funkci 
místostarostky.

V mé práci místostarostky jsem cítila 
nedostatečnou podporu, až neochotu, 
některých úředníků naší městské části 
připravit materiály, které byly potřeb-
né pro jednotlivá rozhodnutí se všemi 
náležitostmi. Nechuť mých kolegů tuto 
nekvalitní práci řešit, mě zarážela. Přitom 
odpovědnost člena samosprávy je přímo 
závislá na připraveném podkladovém ma-
teriálu a jeho obsahu. Materiály ale takto 
v řadě případů připravovány nebyly.    

Na základě zralého rozhodnutí musím 
bohužel konstatovat, že již nemohu dále 
setrvat ve své funkci místostarostky, 
neboť jsem ztratila důvěru, úctu a respekt 
k některým svým kolegům.

Nebyly mi předávány důležité informace 
o zásadních jednáních (a to ani ve formě 

jakéhokoliv výstupu) pro MČ, týkajících 
se významných dopravních staveb.

Uskutečňovaly se schůzky konané 
za mými zády, ať už k problematice dopra-
vy nebo ke stavebním záměrům.

Neřešení reklamací investičních zakázek 
nebo jejich bagatelizování a ignorování 
(park Jizbická). Řešení reklamací vícepra-
cemi na úkor rozpočtu MČ. Nevyvození 
zodpovědnosti příslušných úředníků 
za tyto problémy.

Moje rozhodnutí a hlasování v otázkách 
významných developerských projek-
tů bylo a je stále terčem nepříjemných 
útoků ze strany investorů na mou osobu. 
Připouštím, že v otázkách podpory těchto 
projektů se rozcházíme, to však nemůže 
být řešeno vyvoláním tlaku na má roz-
hodnutí. Finanční újma, kterou pan sta-
rosta zmiňuje, pramení z výhrůžek právě 
jednoho takového developera. Není možné 
hovořit o finanční újmě jen proto, že při 
hlasování v RMČ nebylo přijato usnesení.

V neposlední řadě jsou pro mě nepřijatel-
né i útoky některých koaličních partnerů 
na mé soukromí, které jsou již za hranou 
slušného chování.

Úklid černé skládky na soukromém 
pozemku, který byl předložen RMČ jen jako 
rozpočtové opatření s nepřesnými až zavádě-
jícími informacemi. Způsob, jakým je tento 
problém dále řešen, je pro mě nepřijatelný.  
Závěrem bych chtěla sdělit, že jsem si 
vždy pana Měšťana vážila, a to i přes to, 
že mu dle mého názoru chybí manažerské 
schopnosti, které by jako starosta měl mít. 
Tyto dovednosti se ale obecně dají naučit 
a získat. Jak jsem měla možnost poznat 
pana starostu, jsem pevně přesvědčená, že 
zveřejněné texty nejsou z jeho dílny, ale je 
pod nimi bohužel podepsán. Domnívám se, 
že tohoto stylu a způsobu vyjadřování není 
pan starosta schopen, na rozdíl od některých 
mých bývalých koaličních partnerů. 

Eva Alexová, zastupitelka
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Počernice stojí za Ukrajinou!

Vážení čtenáři,
tento příspěvek píšu začátkem měsíce břez-
na. Velice si přitom přeji a modlím se za to, 
aby až tento článek budete číst v dubno-
vém čísle, tak zničující válka na Ukrajině, 
rozpoutaná Putinovským režimem, bude 
u konce. Schválně uvádím režim Putina, 
nikoliv občanů Ruska. Mnozí Rusové proti 
této zbytečné válce protestují a čelí za to 
brutálnímu násilí tamějších bezpečnost-
ních složek.

Přes všechno špatné bych chtěl napsat, 
že jsem v těchto dnech nesmírně pyšný 
na nás Čechy a náš národ, který někdy 
bývá nejednotný, ale v těžkých situacích se 

dokáže semknout a pomáhat. Například 
první materiální sbírka v Počernicích, kte-
rou pořádali naši skauti ze střediska Oheň 
u farnosti kostela sv. Ludmily, přinesla 
neuvěřitelné množství darů. Dále Azylový 
dům, Slavia a počernické hotely a hostely, 
které okamžitě nabídly své volné pokoje, 
počernické farnosti, které začaly pořádat 
materiální i finanční sbírky. Přišlo nespo-
čet dalších nabídek a možností ubytování, 
moc děkujeme.

Společně s kolegyní Alenou Štrobovou 
jsme také uspořádali sbírku léků, zdravot-
ních a hygienických potřeb, dek a spacáků 
pro Olesju a Andrije Kuzykovi, kteří ná-
sledně potřebné věci dopravili na Ukrajinu. 
Vaše pomoc byla neskutečná. Vaše otevřená 

srdce a ochota darovat pomohou mnoha 
ukrajinským rodinám v těžké životní situa-
ci. Ze srdce vám všem děkuji.

V této věci aktivně spolupracuji s panem 
starostou Měšťanem a kolegyní Štrobovou 
a snažíme se vzájemně pomáhat. Uvědo-
muji si, že tato pomoc musí být dlouhodo-
bá. Je třeba myslet i na pomoc následnou, 
na aktivní zapojení všech Ukrajinců, např. 
ve spolupráci s našimi rodinnými a volno-
časovými organizacemi jako jsou Mumraj, 
DDM nebo Sokol. Společně za Ukrajinou!

Přeji vám pokud možno hezké a hlavně 
klidné jarní dny a také požehnané Veliko-
noce.

Petr Růžička, 
zastupitel MČ Praha 20

Rozbíjet je vždy snazší, než něco vytvořit

Před časem se na sociálních sítích objevil 
článek jak vystřižený z dezinformačního 
webu podepsaný zastupiteli D. Češpivovou 
a P. Růžičkou, kde jsem jmenován. Pro-
tože sociální sítě nevyužívám, nereagoval 
jsem a věřil, že soudný občan si dokáže 
udělat názor sám. Nyní však autoři článek 
přetiskli do HPZ. Ačkoli zde nejsem jme-
nován, tak zastupitel ze Slatiňanské ulice 
jsem v tomto volebním období jediný. 
Naše politické uskupení Počernice JINAK 
nebylo od redakční rady ani redaktorky 
Bartákové vyzváno k reakci, což je dle 
mého názoru v rozporu s pravidly pro 
uveřejňování názorů zastupitelů v platném 
Statutu HPZ.

Proto bych rád uvedl několik faktů:
Počernice JINAK podalo radě pod 

vedením A. Štrobové podnět, který byl 
projednán RMČ dne 28. 3. 2019. Dlouho 
se fakticky nic nedělo, tak jsme opřeli 
náš podnět o petici 85 občanů a donutili 
RMČ dne 23. 1. 2020 jednat. Následně 
si od policie nechala RMČ posvětit, že se 
konkrétním řešením podnětu 85 občanů 
nemusí zabývat (20. 2. 2020, usnesení 
RMC/49/21/0941/20).

Po zvolení nového vedení naštěstí 
přestal být přístup tak laxní – podnět 
občanů byl projednán na ZMČ 25. 5. 2020 
a následně RMČ zřídila vlastní pracovní 
skupinu. Tam mohly všechny volební 

Proč se dnes tolik mluví o Deklaraci 
podmínek rozvoje MČ Praha 20?

Část zastupitelů se na ní odkazuje, druhá 
část ji odmítá. Připomeňme si, jak vůbec 
Deklarace vznikla a kdo ji schválil. Na ve-
řejném projednání (Fóra Zdravé měst-
ské části) v roce 2014 občané definovali 
nejpalčivější problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak je oni 
sami vnímají. Jako nejzásadnější problém, 
na jehož významnosti se shodli jak účastníci 

strany delegovat členy (HOP a spol. 
poslali p. Formana, který nikdy na jed-
nání nepřišel). Ze zápisů ale nevyplývá, 
že bychom kdy chtěli zadat vypracování 
dopravní studie komerčnímu subjektu 
za cca 1/4 milionu Kč. V minulém HPZ 
ale D. Češpivová a P. Růžička píší, že 
„při posledním procházení zápisů z rady“ 
objevili zadání studie za 213 000 Kč. Nic 
takového ale v žádném usnesení RMČ 
uvedeno není a žádná studie nikomu 
zadána nebyla.

Rok 2020 paralyzoval covid-19. Odbor 
životního prostředí a dopravy (OŽDP) si 
vyžádal měření intenzit průjezdů vozi-
del, aby si ověřil relevanci požadavku 85 
občanů. Průzkum proběhl v červnu 2021 
(na konci školního roku, po celoroční 
on-line distanční výuce a nastaveném 
homeoffice). Za další významný faktor 
změny v intenzitě dopravy je nutno po-
važovat i zbouraný most přes D11 v ulici 
Božanovská. Nicméně, i tak se měřením 
prokázalo, že požadavky občanů jsou 
na základě reálného porušování silniční-
ho zákona oprávněné. 27. 8. 2021 dostal 
OŽDP úkol od RMČ na vypracování va-
riant řešení tohoto dopravního problému. 
Od té doby, i přes urgence pro nedodržo-
vání termínů, nebyly varianty předloženy.

Požadavek řešit problémy s dopravou 
v konkrétní lokalitě není svévolí amatér-
ského dopraváka, ale legitimním požadav-
kem obyvatel Chval. Nejde o vymazání 
motorismu z Chval, ale o dodržování 

a vymožení smyslu značky - zákaz vjezdu 
- vjezd dopravní obsluze povolen. Ostatně 
v prvním podnětu z r. 2019 do RMČ 
(kde D. Češpivová seděla) byla jasná mj. 
tato věta: „Jsme opravdu vedeni snahou 
o naplnění toho, co mělo zajistit doprav-
ní značení, tj. zamezení nežádoucího 
tranzitu.“

Od začátku chceme jen zamezit tomuto 
nežádoucímu tranzitu (zdůvodnění 
je v prvním podnětu i zápisech pra-
covní skupiny - obecně 1 úzký jízdní 
pruh ve vozovkách ulic Šplechnerova, 
Slatiňanská; ve Stoliňské cestou do ško-
ly chybí chodník, obvodové zdi domů 
ve Slatiňanské jsou na hranici pozemku, 
úzké chodníky, domy bez předzahrádek, 
nevyhovující základy domů z počátku 20. 
století bez památkové ochrany - při sklá-
dané dlažbě otřesy a praskliny v domech, 
nepřehledný průjezd ulicemi - i při 20 
km/h, což nikdo nedodržuje, takže bilan-
ce - zatím jen jeden přejetý pes).

Znovu jasně deklaruji, že se Počernice 
JINAK budou snažit pomoci KOMUKO-
LI z Horních Počernic, kdo je nespoko-
jený s dopravní situací ve své ulici. Chápu 
ale, že z hlediska politického boje je mno-
hem snazší vytvářet dojem, jak si chce 
někdo na úkor ostatních sobecky ulevit, 
než uvádět fakta. Proto tak činím sám 
a děkuji vám, pokud jste dočetli až sem.

 
Za zastupitele Počernice JINAK: 

Vladimír Hošek

veřejného projednání, tak respondenti 
v rámci otevřené ankety, byla Elimina-
ce negativních vlivů zástavby nových 
rozvojových ploch na stávající zástavbu. 
Na základě toho pak vznikl konkrétní 
úkol na zpracování materiálu Deklarace 
podmínek rozvoje MČ Praha 20. Zastupi-
telstvo MČ Praha 20 schválilo v roce 2013 
členství v Národní síti zdravých měst ČR. 
Součástí tohoto rozhodnutí bylo i schvá-
lení Deklarace Projektu Zdravé Horní 
Počernice. Přijetím Deklarace Projektu 

Zdravé Horní Počernice byl potvrzen 
zájem MČ Praha 20 o naplňování zásad 
a cílů, které se zabývají oblastmi udrži-
telného rozvoje, zdraví a kvality života, 
a k jejichž naplňování se Česká republika 
zavázala. Deklarace podmínek rozvoje MČ 
Praha 20 tak slouží jako jeden z nástrojů 
naplňování a plnění požadavků občanů 
vzešlých z Veřejného fóra. Deklaraci 
zpracoval a navrhl stavební úřad ve spolu-
práci s odbornými komisemi naší městské 
části. A dnes se ukazuje, že schválená 
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Tak to se moc nepovedlo!

Dne 24. 2. 2022 oznámil pan starosta 
Mgr. Petr Měšťan prostřednictvím webo-
vých stránek Horních Počernic informaci 
o rezignaci paní Evy Alexové na pozici 
místostarostky. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že v prosinci 2020 rezignovali na své 
funkce radních paní BBA Jana Hájková 
a pan Bc. Petr Růžička a v říjnu 2021 byl 
odvolán ze své funkce pan Ing. Vilém 
Čáp, dostalo se vedení naší městské části 
do situace, kdy má Rada MČ Praha 20 
pouze 4 členy, a to včetně starosty. Jak 
vyplývá z ustanovení zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, minimální 
počet členů rady je 5. Poklesne-li počet 
členů rady pod tuto hranici a nedojde-
-li k doplnění počtu členů, vykonává 
pravomoc rady městské části od tohoto 
okamžiku zastupitelstvo. V tuto chvíli má 
tedy naše městská část neusnášení schop-
nou radu, která nevykonává činnosti 
a pravomoci, pro které byla zřízena. 

Tato situace je pro naši městkou část 
nová, ale zejména určitě tristní a svízel-
ná. Připomenu zde okolnosti, za nichž se 
současné vedení, které shora uvedenou 
situaci způsobilo, dostalo do svých funk-
cí. Dne 24. 2. 2020 došlo v naší městské 
části k tzv. „personálnímu opatření“, 
na jehož základě v té době opoziční zastu-
pitelé, z jejichž řad vzešlo současné vedení 
v čele s panem starostou Mgr. Petrem 
Měšťanem, odvolalo dosavadní Radu 
MČ Praha 20 v čele s paní Mgr. Ale-
nou Štrobovou, bývalou starostkou. 
Jak vyplývá z důvodové zprávy, jejímž 
autorem je zastupitel Ing. Pavel Wágner, 
současné vedení odůvodnilo uvedené 
„personální opatření“ de facto záchranou 
Horních Počernic, neboť když si pomě-
rů neznalý občan dotčenou důvodovou 
zprávu přečetl, nutně musel nabýt dojmu, 

že Horní Počernice nestojí na okraji 
propasti, ale v zásadě už do ní padají. 
A tak se nový radní Horních Počernic 
ujali svých nových funkcí, aby tak vytáhli 
Horní Počernice z propasti. V návaznosti 
na výše uvedené si ještě dovolím poukázat 
na jednu zajímavost, a to, že záchranářský 
syndrom je v naší městské části tradiční, 
jelikož shodným způsobem byl jejími ak-
téry odůvodňován i pokus o „personální 
opatření“ z roku 2011, kdy se o podobné 
opatření neúspěšně pokusili tehdejší opo-
ziční zastupitelé v čele s panem Bc. Iva-
nem Liškou a Ing. Vilémem Čápem proti 
tehdejšímu vedení v čele s paní Hanou 
Markulinec Moravcovou, kdy svůj pokus 
tito zastupitelé taktéž odůvodňovali 
záchranou Horních Počernic. Je taktéž 
zajímavé, že i když byl Ing. Vilém Čáp 
v té době součástí koalice, resp. členem 
Rady MČ Praha 20 a tudíž měl informace 
o dění na MČ Praha 20, přesto se po cca 
tři čtvrtě roce svého působení v radě sta-
tečně spojil s opozicí v čele s Bc. Ivanem 
Liškou a hrdinně se pokoušel zachránit 
Horní Počernice před zkázou sesazením 
tehdejšího vedení v čele s paní Hanou 
Markulinec Moravcovou. Jak tento 
neúspěšný pokus dopadl a jak dopadla 
následná zkáza Horních Počernic, je 
obecně známo a nezbývá v této souvislosti 
než podotknout, že pan Ing. Vilém Čáp 
to holt vždy myslí jinak. 

Vzhledem ke skutečnosti, že důvodem 
vzniku tohoto článku je současná situace 
ve vedení naší městské části, do které 
naši městskou část přivedli shora uvedení 
mající kupodivu i v současné době plno 
řečí o nutnosti chránit zájmy Horních 
Počernic, nezbývá mi, než se pozastavit 
nad některými důvody v důvodové zprávě 
uvedenými. Důvodová zpráva obsahuje 
pouze nepravdivá, nekonkrétní a obecná 
tvrzení, k jejichž zkonkretizování nikdy 

Ing. Wágner, a to přesto, že byl k jejich 
specifikaci vyzýván, nepřistoupil. 

Očividně se našim novým radním 
záchrana Horních Počernic nepovedla, 
dovoluji si upozornit, a to v kontextu 
se současnou tristní personální situací 
ve vedení naší městské části, na někte-
ré důvody, kterými Ing. Wágner ve své 
zprávě odůvodňoval „personální opatření“ 
z roku 2020. Když pomineme způsoby, 
které Ing. Wágner v důvodové zprávě 
uvádí a kterými chtěli naši noví radní 
změnit vedení naší městské části, jako 
např. zavedení nových principů nové 
koalice, vrácení důstojnosti vedení obce, 
nebo alespoň elementární lidskou sluš-
nost a důvěru veřejnosti, zapojení všech 
zúčastněných do rozhodovacího procesu 
a taktéž sdílení jednotlivých gescí 2 rad-
ními, hlavní důvody pro dotčené „perso-
nální opatření“, resp. odvolání dosavadní-
ho vedení byly v podstatě 2, a to absence 
nadpoloviční většiny, resp. nemožnost 
prosazování svých cílů a dále údajné stati-
sícové navýšení ročních nákladů na mzdy. 
O tom, zda se současnému vedení poda-
řilo vést naši městkou část výše uvedený-
mi způsoby, nechť si každý udělá názor 
sám, a to i v kontextu se skutečností, že 
Ing. Wágner v dotčené důvodové zprávě 
konstatuje, že se toho za 2,5 roku mnoho 
stihnout nedá. Nicméně je zřejmé, že 
nadpoloviční většinu k prosazování svých 
cílů současná vládní koalice nemá a co se 
týče nákladů na mzdy, otázkou zůstává, 
zda naše městská část potřebuje zacho-
vávat nefunkční a nekompetentní radu, 
když pro případ jejího zrušení by ušetřila 
do konání podzimních voleb na mzdách 
peněžní prostředky v řádu statisíců? 
Na tuto otázku, nechť si ale každý opět 
odpoví sám. 

Jiří Beneda,
zastupitel

Deklarace se zastupitelům, kteří pod-
porují výstavbu developerů, nehodí. 
Ve snaze přesvědčit občany, že vyboče-
ní z nastavených pravidel je za určitých 
podmínek možné, se vyjádřil starosta 
Mgr. Petr Měšťan, Richard Stára ji 
dokonce považuje za protiprávní zále-
žitost. Jsem přesvědčen, že důvodem 
jejich tvrzení jsou investiční záměry 
několika developerů, které nejsou 

v souladu s tímto dokumentem a sou-
časné vedení má enormní zájem je přesto 
prosadit. Proto po sedmi letech platnosti 
Deklarace, kterou se doposud MČ Praha 
20 vždy řídila, ji chtějí shodit se stolu 
a uvolnit tak ruce developerům. Jedná 
se například o výstavbu Bytových domů 
Čertousy, změny územního plánu (rozvoj 
území lokality Xaverov), zástavby Nad 
Palečkem. I když Deklarace není zákon, 

vždy pro nás byla nástrojem a pomocní-
kem v tom, jak by měla naše městská část 
postupovat při schvalování rozsáhlých sta-
vebních záměrů. Zkrátka pravidla, která 
by měla platit pro všechny stavebníky, bez 
výjimky! Je úsměvné, že oba odpůrci De-
klarace pan Stára i pan Mgr. Petr Měšťan 
pro ni dokonce hlasovali.

Miloš Vacek, 
zastupitel

Šetřit, ale neškodit

Pravdou je, že rezignací třech radních 
a odvoláním Ing. Čápa je současná rada 
neusnášeníschopná. To neznamená, že 
zbylí členové rady dál nepracují. Znamená 
to jen to, že není ochota k doplnění rady 
a veškeré rozhodovací pravomoci si tudíž 
převzalo zastupitelstvo. A protože koalice 
teď nemá potřebnou většinu, rozhoduje 
většinová shoda mezi všemi zastupiteli. 

Je to neobvyklá situace a zastupitelé musí 
tím pádem trávit podstatně více času 
na svých jednáních. Na druhou stranu 
odpovědnost teď spočívá na dohodě mezi 
všemi zastupiteli.

Fakt, že dřívější političtí rivalové jsou 
schopni najít cestu ke spolupráci, pova-
žuji v politice za projev zralosti, slušnosti 
a hledání konstruktivní spolupráce. 
Obměna rady v roce 2020 byla výsledkem 
vytvoření nové většinová koalice s vlastním 

programem i novým personálním obsa-
zením rady. To, že tolik členů kolice na-
konec neustojí tíhu odpovědnosti a přejde 
do opozice, nikdo nepředpokládal. Pokud 
by se dnes našlo alespoň 13 zastupitelů 
schopných sestavit novou koalici a převzít 
odpovědnost, bylo by to legitimní řešení. 
K politické shodě opozice došlo jen při 
hlasování o odvolání místostarosty Viléma 
Čápa (ovšem bez jeho náhrady). Zájem 
na převzetí odpovědnosti, tedy sestavení 
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Horní Počernice čekají velká dopravní 
omezení

V měsíci březnu budou z důvodu Optima-
lizace železniční trati uzavřené nebo velmi 
omezené některé dopravní tepny v Horních 
Počernicích. Jedná se především o komu-
nikaci Ve Žlíbku, od Náchodské směrem 
k dálnici, o ulici Bystrou a o komunikaci 
Bártlova. Některé budou zcela uzavřeny, 
v ulici Bystrá bude umístěna na křižovatce 
s Náchodskou světelná signalizace. Přetí-
žena dopravou bude především Náchodská 

Krátké ohlédnutí k aktuální situaci 
v ZMČ 

Rád bych jen krátce okomentoval poslední 
události na naší politické scéně. Členem 
zastupitelstva jsem krátce, ale co se během 
této krátké doby stalo, troufnu si říct, 
nemá obdoby v historii městské části 
a možná i celé Prahy. Po rezignaci mís-
tostarostky se rada stala neusnášeníschop-
nou a tím pádem veškeré kompetence 

a rozhodování přebírá zastupitelstvo. 
Což znamená, že jakékoliv tisky, co se 
řešily na radě, nyní budou na schválení 
zastupiteli a tedy i každý zastupitel má 
de facto práva a povinnosti radního. 
V praxi se zastupitelé budou scházet 
mnohem častěji a řešit několikanásobně 
více materiálů. Vnímám to jako velkou 
výzvu, která snad povede k tomu, že 
se mezi sebou budou muset zastupite-
lé dohodnout, a to napříč politickým 

spektrem. Jsem na to osobně velmi zvědavý 
a beru to jako velkou příležitost. Rozhodně 
jsem to nečekal, když jsem se stal zastupi-
telem. A vlastně za to, přes všechna další 
negativa, co tato situace přináší, děkuji. Je 
to rozhodně zkouška demokracie a schop-
nosti vzájemného dialogu. Doufám, že ji 
zvládneme. Počernice si to zaslouží.

Jakub Moudrý,  
zastupitel za Počernice JINAK

nové většinové koalice půl roku před vol-
bami, ale není.

Zastupitel by měl dělat to, co umí, co 
může, co je ku prospěchu, a ne ke škodě. 
Někdy stačí i jen neškodit. Co pro Počer-
nice získáme odvoláním celé rady (kro-
mě starosty), jak to Mgr. Beneda navrhl 
na únorovém zastupitelstvu? Ušetříme 
peníze? A kdo bude dělat veškerou práci? 
Současná rada i ve čtyřech svou práci i na-
dále vykonává. Nepřiměřeně velkou tíhu 

nese starosta Mgr. Petr Měšťan, který 
musel převzít gesce bývalých radních. 
Už teď šetříme nemalé prostředky 
za tři neuvolněné a jednoho uvolně-
ného radního. Nebyla to právě rada, 
jejímž místostarostou byl Mgr. Be-
neda, která před odvoláním v r. 2020 
licitovala o navýšení placených funkcí, 
zejména neuvolněných místostaros-
tů? Tehdy by to znamenalo řádově 
statisícové navýšení ročních nákladů 

na mzdy. To ostře kritizovala i tehdejší 
radní Jana Hájková za ANO, která následně 
na svou pozici rezignovala. To jsou citace 
ze zmiňované důvodové zprávy (abych byl 
konkrétní). Způsob kritiky z pera Mgr. Be-
nedy mi v této souvislosti připadá trochu 
pokrytecký.

Pavel Wágner,  
zastupitel

ulice. Proto jsme společně se starostou 
Petrem Měšťanem požádali správce 
komunikace Náchodská, kterým je 
TSK, aby před touto uzavírkou provedl 
nezbytné opravy výtluků.

Zároveň budeme požadovat, aby 
v rozpočtu hlavního města na rok 2023 
byly finanční prostředky na kompletní 
opravu komunikace Náchodské, která 
je naplánována na čtyři etapy.

Na obrázcích vidíte finální podobu 
mostů pod železniční tratí.
Propustek Ve Žlíbku bude rozšířen 

a umožněn tak bezpečný průchod pěších 
a cyklistů. Navazující chodníky budou 
koordinovaně se stavbou opraveny nebo 
v chybějících místech vybudovány.

Propustek v ulici Bártlova, směrem 
na Zeleneč bude rozšířen, bude vybudován 
chodník pro pěší a bude i osvětlen.

Zastupitelé Šance pro Počernice 
Hana Markulinec Moravcová,  

Kristine Karhanová Grigoryan,  
Pavel Wágner a Jaroslav Kočí ml.
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Pan starosta Mgr. Petr Měšťan oznámil 
na jednání Zastupitelstva Městské části 
Praha 20 dne 28. 2. 2022 rezignaci paní 
Evy Alexové na pozici místostarostky 
Rady MČ Praha 20 s tím, že paní Alexová 
neuvedla žádné důvody ke své rezignaci.

Ve svých sděleních, která pan starosta po-
stupně publikoval na sociálních sítích, ale 
uvádí nekonkrétní popisy nekonkrétních 
situací a obviňuje paní Alexovou z fi-
nanční újmy, která má Úřadu MČ Praha 
20 nastat. Dále uvádí, že rezignace paní 
Evy Alexové ovlivní rozpočtové dopady 
a zhorší kvalitu života obyvatel, a že paní 
Alexová zanedbala výkon zastávaných 
funkcí. 

Nevím, zda text, pod kterým je pan 
starosta Mgr. Petr Měšťan podepsán, 
skutečně sám napsal. Kolega Mgr. Jiří Be-
neda na jednání zastupitelstva v této věci 
pana Mgr. Petra Měšťana interpeloval. 
Požadoval po něm doložení konkrétních 

Góly Jardy Barcala

Narodil se v březnu 1936 počernickému 
obchodníkovi s uhlím a jeho manželce 
Marii, rozené Šátralové. Otec, bývalý 
všestranný sportovec, mu dal do vínku 
sportovní předpoklady a matka šarm 
a vztah k hudbě.

Od čtyř let se učil hrát na piáno, noty 
uměl dříve než abecedu a v první třídě 
svépravické školy si jej půjčovaly učitel-
ky do dalších tříd, aby doprovázel hrou 
na piáno žáky při hudební výchově. Hraje 
a zpívá. 

Cvičí od mala v místním Sokole, čutá 
do balonu, dělá první krůčky ve fotbalo-
vém SK Horní Počernice. Zdá se, že mu 
vše jde snadno, ale je cílevědomý.

Výborně se učí, ale z gymnázia je vrá-
cen, protože je třeba jej ztrestat, že je syn 
živnostníka. Na konci měšťanky dostává 
umístěnku do učebního oboru horník 
do Ostravských hnědouhelných dolů.

Jen náhodou se osud obrací a je přijat 
do učení v Albě Hořovice, kde se vyučil 
jako nástrojař. A hraje fotbal. Nejprve 
za učiliště, potom za dorost města a jako 

pochybení a vysvětlení k jeho zveřejně-
ným informacím. Diskuze byla dlouhá, 
ovšem žádné odpovědi s uvedením skuteč-
ných či určitých důvodů a faktů jsme se 
nedočkali.  

Současné vedení radnice, pod taktov-
kou ODS a Šance pro Počernice, má již 
v takovém stylu jednání bohatou praxi. 
Stejné nepodložené smyšlené argumenty 
uvedlo také ve své důvodové zprávě při 
odvolání našeho vedení z radnice v únoru 
2020. Tak, jak jsme se nedočkali před 
dvěma lety vysvětlení a pojmenování 
skutečných chyb a pochybení, které jsme 
údajně zavinili, nedočkáme se zřejmě ani 
dnes.  Je velmi zarážející, že tolik kriti-
ky se sneslo na paní Alexovou až po její 
rezignaci. Do té doby byla naše radnice 
„zalitá sluncem“ a nikdy si nenechala ujít 
příležitost pochválit se za své úspěchy. 
Ani nás, ostatní zastupitele, nikdo před 
její rezignací o vážné situaci na radnici, 
která dle slov pana starosty, musí řešit 

dorostenec se dostává do mužstva dospě-
lých, kde vyniká rychlostí a šikovností. 

U korepetitora místního Oblastního 
divadla pana Tauše bere hodiny zpěvu 
tak úspěšně, že se brzo objevuje na prk-
nech divadla jako milovník a zapisuje se 
do srdcí zejména hořovických žen, které 
potom v hojném počtu mu chodí fandit 
i na fotbalový a zimní stadion.

Aby byla totiž více využita jeho šikov-
nost, v zimě chytá jako brankář v hoke-
jové brance Hořovic. A když mu na tom 
hodně záleželo, tak chytal v brýlích.

Potom nastává čas, kdy přichází zase 
do Prahy a chvíli zpívá u Karla Kraut-
gartnera v kavárně Vltava, proto jen, že si 
chtěl dokázat, že to dokáže a také aby  
udělal dojem na nějaké dívenky. Mihne se 
i v několika rolích v počernickém divadle 
Dády Stoklasy.

Vojenskou základní službu absolvoval 
v Pardubicích u ženistů a od namáhavé 
služby se raději věnoval fotbalu za Pardu-
bice. Jeho tah na branku, rychlost a cit 
na brankové příležitosti přitahoval ligové 
funkcionáře.

Získaly jej tehdy druholigové Čeláko-
vice, kde se vypracoval ve vynikajícího 
střelce a častého strůjce vítězství mužstva. 
Odmítá přestup do Sparty.

dlouhodobě celou řadu problémových 
oblastí a že radnici hrozí finanční újma, 
za celé dva roky, co byla paní Alexová 
ve své funkci, neinformoval. Paradoxní je, 
že paní Alexové měla většinu svých gescí 
sdílenou s kolegy panem Ing. Jindřichem 
Juklem a panem Bc. Jaroslavem Kočím 
ml., ale za vše může, dle slov pana staros-
ty, jen ona sama. Co dělali celé ty roky 
pánové Jukl s Kočím? K čemu tedy bylo 
v praxi společné sdílení gescí? 

Na závěr bych chtěla doplnit, že paní 
Alexová požádala o zveřejnění důvodů své 
rezignace na webových stránkách Horních 
Počernic, kde mohly být zveřejněny jen se 
souhlasem pana starosty. Nebylo jí však 
k 10. 3. 2022 vyhověno. Pevně věřím, že 
vedení radnice umožní alespoň její důvody 
zveřejnit zde ve Zpravodaji. 

Karla Polydorová,
Společně pro Počernice

Poté, co se oženil, začíná hrát za počer-
nický ligový Xaverov. Je opět tím hráčem, 
který zvedá fandy z lavic. Jeho bleskové 
úniky a tvrdá střela jsou velikým příspěv-
kem do úspěchu Xaverova v druholigové 
tabulce.

Přichází rok 1968, Jarda balí rodinu 
a emigruje. Dostává se nejprve do sběrné-
ho tábora v Rakousku a potom do Švýcar.

Začíná od píky a učí se nejprve řeč. Pra-
cuje na strojích a postupně se prokousá-
vá na technická místa a až na špičková 
vedoucí místa koncernů. Jeho záběr je 
široký - od mezinárodního obchodu s po-
travinovými doplňky až k řízení výroby 
elektrických rozvodů a motorů.

Vždy se snažil zajistit výborné podmín-
ky pro svoji rodinu, zejména milované 
dcery Danu a Alenu.

Do Horních Počernic se rád vracel, rád 
potkával své kamarády, rád se bavil, ne-
vyhýbal se bujarému veselí, byl výborným 
společníkem a měl rád ženy a ženy měly 
rády jeho. Jeho manželky to nikdy s ním 
neměly lehké.

Jardovo sportovní srdce dotlouklo 17. 
února 2022. Jeho dům nad Bodamským 
jezerem osiřel.

ZASTUPITELÉ

DOPISY ČTENÁŘŮ

VELIKONOČNÍ  
SETKÁNÍ
s novými ukrajinskými sousedy 
ve Chvalské stodole. Neformální 
sousedské posezení nad kávou 
a zdobením velikonočních kraslic (např. 
i pro velikonoční strom na Chvalech)

Přijďte si popovídat a poznat nové ukrajinské sousedy. Vezměte s sebou 
děti i prarodiče. Přijďte kdykoli v čase mezi 15. – 19. hodinou.

Vstup zdarma, materiál zajištěn. Doma upečené buchty vítány!
 
Těší se na vás MČ Praha 20, Chvalský zámek, DDM Horní Počernice, 
Molechet, Skauti, SKP HOPO, Mumraj a SHM Klub Praha - Počernice

úterý 5. dubna, kdykoli od 15.00 do 19.00 hodin
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Kdy jste se začala zajímat o komunální 
politiku?

O dění kolem sebe se zajímám neustále. 
Předchůdcem zájmu o komunální politiku 
byla v mém případě nepochybně profese 
novinářky a scenáristky. Ve své práci jsem 
se často věnovala sociálním tématům. 
Příběhům lidí v nesnázích. Lidí, kteří 
mají těžké zdravotní nebo sociální pro-
blémy. Často jde o smutné příběhy těch, 
na které se zapomíná. Sami mnohdy třeba 
ani nevědí, s kým svůj problém mají řešit. 
Na koho se obrátit, kde hledat pomoc. 
Trápí se a netuší, na jakou pomoc úřadů 
mají ve složité životní situaci vlastně 
nárok. Začala jsem tak s různými úřady 
komunikovat. Hledala jsem východiska 
pro lidi z mých článků. Občas mě zarazila 
nepružnost a neochota úředníků něco pro 
druhé udělat. A už vůbec ne udělat něco 
navíc. Napadlo mě, že jediná možnost, jak 
se pokusit věci změnit, je zapojit se sama 
do dění. Poprvé jsem tak v komunálních 
volbách kandidovala v roce 2010. Nedávno 
jsem se jako zastupitelka setkala s ma-
minkou postiženého dítěte. Zdálky se 
na mě usmívala: „Já vás přece znám, před 
časem jste o nás psala článek!“ 
 
V minulých volbách jste byla zvolena 
jako starostka, avšak po roce a čtvrt jste 
díky rozpadu koalice odešla do opozice. 
Jak na tento moment vzpomínáte s od-
stupem dvou let?

Jako na životní zkušenost. Nepříjemnou, 
ale důležitou. Pochopíte totiž najednou, 
jak to i v těch nejnižších patrech politiky 
může chodit. Jdete na radnici s naivní 
představou, že dohody platí a společný 
zájem nás všech je dělat to nejlepší pro 
Horní Počernice. Pro lidi, kteří tady žijí. 
Samozřejmě počítáte s tím, že se objeví 
neshody a občas bude třeba akceptovat 
i jiný názor, než je váš vlastní. S čím ale 
vůbec nepočítáte, to jsou intriky a pod-
razy. Bránit se proti nim nedá. Na vlastní 
kůži jsme to nakonec poznali nejen my, 
ale i zastupitelé ze stávající koalice. V době 
našeho odvolání se vymlouvali na to, 
že přinášejí konstruktivní řešení patové 
situace. Konstruktivní řešení dopadlo 
následovně: současná rada je neusnáše-
níschopná a veškeré její rozhodovací pra-
vomoci přebírá zastupitelstvo. Na radnici 
není ani jediný místostarosta. Větší pat 
si neumím představit. Jsem si jistá tím, 
že Petr Měšťan a jeho kolegové by se se 
současnou zkušeností v únoru 2020 nikdy 
do podobného podniku nepouštěli. A já 
už teď velice dobře vím, že vůbec nejdůle-
žitější je v komunální politice mít odhad. 
Musíte odhadnout lidi. Snažit se rozlišit, 
kdo je kdo. 

Dá se nějak zabránit podobným patovým 
situacím?

Určitě tím, že budete hledat shodu 
v rámci větších celků. Koalice stojící 

na pouhých 13 hlasech je nesmírně 
křehká.  Pokud celé volební období tahají 
za nitky ti, kdo získali dva mandáty, je to 
chyba. V těchto dnech navíc čelíme úplně 
jiné situaci. Válka na Ukrajině, příliv 
lidí, kteří v zoufalství prchají před jejími 
následky. V největší míře se jedná o ma-
minky s dětmi. Jsou nešťastné, sužované 
strachem o své blízké doma. V těchto 
okamžicích je proto třeba držet i jako 
zastupitelé pospolu a společně i v rámci 
městské části hledat a nacházet řešení, jak 
jim pomoci. 

Co se Vám během toho ročního období 
v čele radnice podařilo? Na co jste byla 
pyšná?

Snažila jsem se radnici co nejvíce lidem 
otevřít. Oblíbené byly třeba středy se 
starostkou, kdy lidé jednu středu v měsíci 
mohli přijít a probrat, co mají na srdci. 
Často šlo o upozornění na rozbitou silnici 
nebo chodník, problémy se stavbou domu, 
kácením stromů, sousedské neshody. Ob-
jevil se ale třeba i případ domácího násilí. 
Zaskočená mladá žena si netroufala obrátit 
na nějaké instituce. Odhodlala se přijít se 
svými problémy ve středu za starostkou. 
Zřejmě proto, že mě neznala. Měla pocit, 
že cizí člověk pro ni neznamená ohrožení. 
Byla jsem šťastná, že se nám s pomocí 
úžasných kolegyň ze Sociálního odboru 
její problém podařilo vyřešit. Stejně tak 
lidé chatovali se starostkou. Psali své dota-

V KOMUNÁLNÍ POLITICE 
JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MÍT 
ODHAD NA LIDI 
Alena Štrobová po vítězných volbách začala toto období jako starostka, ale 
ve funkci vydržela jen rok a čtvrt, kdy po rozpadu koalice odešla do opozice. 
Jak na tuto etapu vzpomíná a co ji v Počernicích nejvíce trápí?



18 | 19

ROZHOVOR

zy a nápady a já se s pomocí tehdejších ko-
legů radních snažila na všechny odpovídat. 
Otevřeli jsme ale třeba i radniční zahradu. 
Uspořádali jsme v ní několik hezkých akcí 
a v letních měsících jsme nakoupili plátěná 
lehátka a požádala jsem kolegy v recepci, 
aby zahradu ráno otevírali. Tak, aby si tam 
lidé mohli posedět a využít jejích prostor. 
Podařilo se i zakrytí pískovišť před slun-
cem a příprava mlhovišť. V době našeho 
působení na radnici se dokončila rekon-
strukce Chvalské stodoly a připravovaly se 
podklady pro zahájení stavby tzv. Kuprova 
domu s byty určenými především mladým 
počernickým rodinám, které je aktuálně 
velmi potřebují.

Jaké oblasti Vás v Horních Počernicích 
nejvíce trápí?

Náš domov svírají dálnice ze tří stran 
a třetinu území tvoří průmyslový park. 
Lidé tady ale potřebují i životní prostor, 
zeleň. Nelze tu proto zastavět každý 
metr. Je třeba myslet i na občanskou 
vybavenost, místa pro oddych. Na byty 
z developerských projektů běžné mladé 
rodiny navíc často nedosáhnou. Je proto 
třeba věnovat se i bydlení, které pro ně 
bude dostupné. Městská část má několik 
pozemků, které lze pro výstavbu star-
tovacích a dostupných bytů využít. Jen 
namátkou je to třeba v oblasti Beranky, 
Harcovské nebo U Žlíbku. Trápí mě stále 
ale i dostavba Pražského okruhu, která 
do Prahy přivede kamiony. S Hopáky 
jsme se hodně věnovali tomu, aby se zvá-
žila alternativa k plánované trase okruhu. 
Zlobí mě, že v rámci trasy má padnout 
třeba i překrásné Drahanské údolí 
na severu Prahy. Není to sice v Horních 
Počernicích, ale zlobí mě to stejně. Nelze 
přece jen tak zničit nádherné přírodní 
lokality, které výrazně ovlivňují životní 
prostředí nás všech. Smutnou realitou ale 
je, že rodina Tomanů si na výkupu po-
zemků v rámci dostavby okruhu pořádně 
namastila kapsy. Na rozdíl ode mě jsou 
proto určitě spokojení.

Jak byste ráda viděla Počernice v hori-
zontu 10, 20 let?

Jako příjemnou rezidenční čtvrť s kom-
fortním zázemím pro různé věkové skupi-
ny obyvatel. Jako ekologické a udržitelné 
místo. Znamená to třeba fotovoltaické 
panely na veřejných budovách, rozšíře-
ní sběrného dvora a oblíbeného re-use 
centra, kde věci, které měly být původně 
vyhozené, nacházejí nové využití. Inspiro-
vat se dobrými příklady odjinud. Napří-
klad na Černém Mostě je klub Plechárna. 
Je skvělá a věřím, že podobné zařízení by 
našlo uplatnění i u nás.

Vaším blízkým tématem je sociální oblast, 
které se dlouhodobě věnujete. Sociální 
odbor u nás funguje skvěle, ale je něco, co 
by bylo potřeba zlepšit či změnit?

Máte pravdu, náš Sociální odbor skutečně 
výborně funguje. Zdejší kolegyně samy 
přicházejí s podněty na zlepšení života 
lidí. Skvěle se v Horních Počernicích 
podporují senioři, lidé se zdravotním 
postižením, ale třeba i pěstounská péče. 
A věřte mi, že pěstounští rodiče jsou 
obdivuhodní. Snaží se dětem ve své péči 
dát lásku a srdce. Přes pomoc pěstou-
nům jsem sama poznala, jak jsou lidé 
v Horních Počernicích otevření a laska-
ví. V krátké době se na mě obrátily dvě 
pěstounské maminky s prosbou o pomoc. 
Jedna přijímala do péče nedonošenou 
holčičku Lidunku a rychle potřebovala 
monitor dechu a oblečení nejmenších 
velikostí. Druhá se zase připravovala 
na příchod miminka, jenže rychlým 
rozhodnutím soudu k ní během jediného 
dne zamířil dvouletý chlapeček. Stačila 
výzva na sociální sítě a během dvou dnů 
byla sociálka zaplněná potřebnými věcmi 
od dárců. Lidunka i Matyášek byli díky 
pomoci rodičů z Počernic a okolí plně 
vybavení.

Jak Vás zasáhla situace na Ukrajině? 
Spolu s Petrem Růžičkou jste zorgani-
zovali materiální sbírku na pomoc, která 
byla odvezena na Ukrajinu. Jaké kroky 
pomoci podnikáte dál?

Válka hluboce zasáhla nás všechny. 
Nikdy by mě nenapadlo, že se s ní se-
tkáme tak blízko. V osudech prchajících 
maminek a dětí budeme muset vnímat 
její šílenost a krutost. S Petrem jsme 
oslovili na sociálních sítích lidi z počer-
nických facebookových skupin s prosbou 
o pomoc pro sbírku našich ukrajinských 
kamarádů Oly a Andrije. Bylo to krátce 
po úspěšné sbírce počernických skautů. 
Mysleli jsme si, že lidé už budou vyčer-
paní, ale na prosbu okamžitě reagovali. 
Během dvou dnů se podařilo naplnit 
Andrejovu dodávku, která mířila na hra-
nice. Tam se věci překládají do kamionů 
a jedou dál do země. Lidé mají otevřená 
srdce i v případě maminek a dětí ubyto-
vaných v hostelu Briliant na Náchodské. 
Po naší prosbě na sociálních sítích nám 
okamžitě volali, nabízeli pomoc. Během 
pár dní se Briliant podařilo naplnit 
potravinami i hygienickými potřebami. 
Mezi nimi jste našli i věci pro radost. 
Hračky nebo výtvarné potřeby. Lidé jsou 
úžasní a skvělé lidi jsme našli i v hostelu. 
Tým Jany Ouředníčkové celé roky ubyto-
vává v hostelu úplně jinou klientelu, než 
je 23 dětí a nejmladší z nich osmimě-
síční miminko. Přesto pro děti a jejich 
maminky vytvářejí neuvěřitelně lásky-
plné zázemí. Ozvali se nám i studenti 
Pedagogické fakulty, že pro děti připraví 
program. Se stejným nápadem přišel 
i Jirka Stibor a jeho kolegové, Neposeda, 
DDM i Mumraj a počernické školy. Po-
znáváme válku, která je vlastně nedaleko. 
Poznáváme ale i lidské dobro. Přála bych 

si, aby v našem světě mělo do budoucna 
převahu.

Sama se věnujete Divizně, kde pomáhá-
te lidem se zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním. Proč jste se rozhodla 
Diviznu založit?

Divizna je nápad mé kolegyně Bety 
Cibochové. Celý svůj profesní život práci 
s dětmi se zdravotním postižením věnuje. 
Spousta z nás ji zná jako emeritní a oblí-
benou ředitelku Speciální školy v Bártlově 
ulici. Vnímala, že lidé s těžkým zdravot-
ním postižením po 15. roce věku zůstávají 
buď v ústavech nebo v celodenní péči ro-
diny. Jiná možnost pro ně není. A pečující 
rodiny jsou velmi vyčerpané. Uvědomte si, 
že pečují o fyzicky dospělé lidi, kteří jsou 
ale mentálně na úrovni nejmenších dětí. 
Bety mě oslovila s tím, že bychom mohly 
přijít s nějakým nápadem, jak rodinám 
ulevit. Vznikl tak klub pro setkávání dětí 
zdravých a dětí se zdravotním postiže-
ním Divizna. Před lety se k nám přidala 
farářka Eva Cudlínová a stali jsme se 
součástí Husitské diakonie. Divizna stojí 
pouze na práci dobrovolníků. Nejprve jsme 
sehnali pár dobrovolníků a navázali s nimi 
na práci asistenčních center, která minis-
terstvo mezitím také zrušilo. Oslovily jsme 
jako dobrovolníky nejen dospělé, ale i děti 
ze základních škol. Tak, aby si dokázaly 
zvyknout na to, že mezi námi lidé se zdra-
votním postižením žijí. A naše světy jsou 
přitom úplně stejné. Výborná byla v tomto 
ohledu ZŠ Stoliňská. A pak jsme nabídli 
naši pomoc pečujícím maminkám. Vzpo-
mínám si, jak nám jedna z nich vyprávěla, 
že svého dospělého syna odvedla do Diviz-
ny a po pár letech měla najednou čas jen 
sama pro sebe. Šla do parku, seděla tam 
a dívala se na stromy. Dívala se a odpočí-
vala. Bylo jí dobře. 

Veškerá činnost Divizny je založena 
na dobrovolnictví. Je v dnešní době 
těžké sehnat dobrovolníky?

Představte si, že naši dobrovolníci 
Terezka Česká a Páťa Malý začínali v Di-
vizně na základní škole už jako sedmáci. 
A jsou s námi dodnes. Vystudovali, 
Terezka působí jako učitelka na střední 
škole a Páťa je asistentem ve školce pro 
děti s těžkým zdravotním postižením. 
Oba stále dobrovolničí v Divizně a pro 
děti připravují krásné sobotní programy. 
Katka Mrázová pořádá oblíbené Katčiny 
charitativní blešáky v Divizně, do úzkého 
týmu našich dobrovolníků patří i Bára 
Škrleová, Jana Lišková, Péťa Jarešová, 
na akcích pravidelně pomáhá Daria 
Češpivová a různou formu pomoci nám 
dává i spousta dalších lidí. Není těžké 
najít dobrovolníky. Stačí jen narazit 
na lidi, kteří mají podobné vidění světa.

Lenka Bartáková,  
redaktorka



HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022 

Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit 
i půvabných loutek z animovaného filmu 
Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete 
nechat ujít! Mnohých detailů si ve filmu 
díky krátkosti záběru ani nelze povšim-
nout. Na naší výstavě nabízíme návštěvní-
kům jedinečnou příležitost si dopodrobna 
jednotlivé scény i objemné dekorace pro-
hlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si 
výstavu mohou užít i dobrodružně díky 
zábavné mapce, která jim poslouží jako 
interaktivní průvodce filmovým záku-
lisím. Starším dětem i dospělým dopo-
ručujeme ke zhlédnutí také film o filmu 
v zámeckém minikině a o další zážitky 
s výstavou se postará například i stylový 
fotokoutek ve sklepení.

Filmová novinka z konce loňského roku 
má směrem k divákům opravdu dobře 

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

ZÁMEK

22. 1. – 15. 5. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

27. 1. – 15. 5.   Výstavní prezentace 
výtvarných prací v rámci 
soutěže Nečekané přátelství

8. – 18. 4.   Prodloužený Detektivní 
týden na zámku aneb pátrej 
na vlastní pěst!

6. – 15. 5.   Prodloužený Detektivní 
týden na zámku aneb pátrej 
na vlastní pěst!

nakročeno. Stihla již získat řadu ocenění 
na mnoha evropských filmových festi-
valech, titul za nejlepší animovaný film 
v Šanghaji a byla nominována mezi pět 
nejlepších animovaných filmů v rámci cen 
Evropské filmové akademie. Zájem o ni 
již projevilo více jak pětadvacet zemí světa 
včetně USA či Izraele. Nový loutkový 
film postavený na silné výtvarné stránce 
a unikátním provedení loutek a prostře-
dí tak navazuje na světově proslavenou 
tradici české loutkové animace. Není divu 
– oba tvůrci, zkušení výtvarníci a režiséři, 
Denisa Grimmová a Jan Bubeníček mají 
školu Břetislava Pojara.

Výstavní expozici jsme připravili 
ve spolupráci se společností Fresh Films a je 
otevřena od 22. ledna do 15. května, denně 
od 9 do 18 hodin včetně státních svátků.

MYŠI PATŘÍ DO NEBE  
A TAKÉ NA CHVALSKÝ  
ZÁMEK 
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CHUŤ A SÍLA BAREV – OBRAZY JARMILY KRÁLOVÉ
6. 4. – 15. 5.  2022, 
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Hledání smyslu věcí, tvarů, konceptů, to je leitmotiv tvorby malířky Jarmily 
Králové. V jejím díle se snoubí jednoduchost geometrických tvarů se symboli-
kou archetypů. Inspiraci pro své olejomalby a akvarely nachází v ornamentál-
ním umění napříč kontinenty. Nejvíce Jarmilu Královou v její tvorbě ovlivnila 
moudrost jihoamerických indiánů, kočovný životní styl obyvatel mongolských 
stepí, rozmanitost Indie a intelektuální historie obyvatel Sinajského polo-
ostrova. Její geometrické tvary jako by vystupovaly přes rám mimo plátno, 
nebo se do něj naopak ponořují. Dílo malířky z Řeže u Prahy je charakteris-
tické širokou škálou výtvarného projevu, pramenícího z intuitivního prožitku 
a laskavého nazírání na realitu kolem nás, a hlavně snahou harmonizovat 
svět na duchovním základě, z něhož vyrůstá Králové imaginace. Její díla jsou 
zastoupena v soukromých sbírkách v Kanadě, Polsku, Švýcarsku i Jihoafric-
ké Republice. Srdečně zveme ve čtvrtek 7. dubna od 17.30 hod. na vernisáž 
i setkání s malířkou.

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII

KULTURNÍ AKCE 
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU 
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
8. – 18. 4. denně od 9.00 do 18.00 hod.

Spolu s výstavou MYŠI PATŘÍ DO NEBE a také na Chval-
ský zámek vám nabízíme další příležitost pro vaše detektivní 
dobrodružství. Nestihnete-li ani tentokrát, poslední termín se 
stejným příběhem na vás bude čekat ještě v květnu: 6. – 15. 5.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S ČARODĚJNICÍ
neděle 24. 4. od 10.00 do 18.00 hod.

V neděli 24. dubna se můžete těšit na komentované prohlídky 
s čarodějnicí z chvalského podzemí. Pohádková čarodějnice vás 
provede zámkem i myší výstavou. Zasoutěžíte si, navštívíte myší 
doupě i uvaříte čarodějný lektvar. Prohlídka trvá 40 min., začíná 
vždy v celou hodinu, rezervace na tel. 281 860 130. Po skončení 
prohlídky můžete zůstat ve výstavních prostorách, jak dlouho 
chcete. Jen pozor, v 18 hodin čarodějnice zamyká bránu.

VELIKONOČNÍ STROM NA CHVALSKÉ TVRZI
od 8. 4. – 30. 4.

Barevnými kraslicemi se loni na Chvalské tvrzi velikonočně 
rozzářil jeden ze stromů. Ozdobili jej počernické děti a nad-
šení dospělí. Radost dělal všem kolemjdoucím po celý duben. 
Rozhodli jsme se loňskou novinku zopakovat i letos. Společ-
ně s DDM, skauty, Mumrajem i SKP HOPO začneme ručně 
zdobené kraslice na velikonoční strom navěšovat od pátku 8. 
dubna. Přivítáme, když se k nám připojíte a přidáte na spo-
lečný strom i svoje malované vejce! Dočkáme-li se vlídného 
aprílového počasí, najdete velikonoční strom na Chvalské tvrzi 
až do konce dubna. Tedy kdykoli v průběhu měsíce lze stále 
zdobit. Budete-li potřebovat pomoc s instalací, či vám doma 
chybí provázek nebo stužka na zavěšení, nebojte se ozvat. Rádi 
pomůžeme. Pro rady a pomoc s instalací kontaktujte prosím 
produkční Chvalského zámku Kláru Tökölyovou na emailu: 
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.

V úterý 5. dubna kdykoli mezi 15. až 19. hodinou vás srdeč-
ně zveme ke společnému zdobení kraslic ve Chvalské stodole 
v rámci setkání s ukrajinskými sousedy.

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ TVRZI: BUTY, ROCKSET 
TRIBUTE BAND I PRVOTŘÍDNÍ BOMBARĎÁK PRO DĚTI  
sobota 30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.

Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již 31. ročník horno-
počernických Čarodějnic, letos v sobotu 30. dubna od 14 do 22 
hodin. V odpolední nabídce od 14 hodin uvidíte dětská hudeb-
ní, taneční i sportovní vystoupení. Zdarma bude otevřen salón 
pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem a líčením pro 
maminky. Nebudou chybět středověké hry spolku Molechet, 
kouzlení s kouzelníkem i pouťové atrakce. Na děti čeká prvotříd-
ní koncert kapely Bombarďák plný legrace, tancování i interakce 
s publikem. Zazpívá muzikálová zpěvačka Klára Jelínková i pís-
ničkářka Majda Moudrá. Večerní program otevře jedna z nej-
věrnějších kopií populárního švédského dua kapela ROCKSET 
Tribute band hrající jak v českých, tak i zahraničních vodách 
a jako hvězda večera vystoupí legendární hudební skupina v čele 
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ZÁMEK

VÝHERCEM   
SOUTĚŽE 

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA MĚSÍC ÚNOR SE STALA ANIČKA MAREŠOVÁ. BLAHOPŘEJE A ZDRAVÍ VÍLA 
OHNIVKA 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

6. – 15. 5.    Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku 
aneb pátrej na vlastní pěst! - detektivní příběh 
s výstavou Myši patří do nebe 

7. 5.    Autobusový den aneb z Letňan až na Chvalský 
zámek

13. 5.    Barbora Poláková - koncert ve Chvalské stodole
16. – 27. 5.   Provozní uzavření zámku – instalace nových 

výstav
28. 5. – 21. 8.   Příští stanice - Chvalský zámek, výstava 

historických dopravních hraček

HORNÍ POČERNICE 
Z JINÉ PERSPEKTIVY 
– FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ PRO 
KALENDÁŘ NA ROK 
2023
Vážení účastníci tradičních fotografických soutěží, pojďme se 
letos podívat na Horní Počernice jinak. Ptáte se jak? Jedno-
duše z jiné perspektivy. Málokdy si uvědomujeme, jak svět 
automaticky vnímáme z výšky našich očí a přitom si stačí tře-
ba sednout na zem a svět kolem nás bude vypadat úplně jinak.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Po-
černic od 13 do 100 let. Výherci získají nabité dárkové karty 
do Obchodního centra Černý Most. Uzávěrka pro příjem 
fotografií je 15. května 2022. 

 
Více na: www.chvalskyzamek.cz v sekci AKCE. 

s Radkem Pastrňákem s hity, které nenechají v klidu žádného 
fanouška. Vážení a milí, těšte se na BUTY!  

Moderátorem hlavního programu bude oblíbený Ondřej 
Cikán  z Fajn Rádia. Po celé odpoledne až do večera se můžete 
občerstvit u stánků. Nebude chybět malý i velký oheň, opékání 
buřtů a závěrečný ohňostroj. Vstupné 70 Kč. Děti do 120 cm 
zdarma. Vstup se psy zakázán. 
Hlavním partnerem akce je WWW.NORDPARK.CZ.
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BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AKVARIJNÍCH RYB
soboty 2. 4., 16. 4., 7. 5. a 21. 5.  
od 9.00 do 12.00 hod.  

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

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ  
S HARMONIKOU
pondělí 4. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si při ní 
zazpíváte či zatančíte? Zveme vás na sou-
sedské posezení s harmonikou. Akci 
připravujeme každé první pondělí v měsíci 
a je určena primárně pro dříve narozené. 
Zváni jsou však všichni příznivci tónů 
akordeonu.  
Sál i bar otevřen od 16.30 hod.  
Dotované vstupné 50 Kč. 

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ S NOVÝMI 
UKRAJINSKÝMI SOUSEDY
úterý 5. 4.  
kdykoli od 15.00 do 19.00 hod.
Srdečně zveme na neformální sousedské 
posezení nad kávou a zdobením veliko-
nočních kraslic. Vstup zdarma.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ 
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
pondělí 11. 4. od 19.00 do 22.00 hod.

Chcete si zatančit společenské tance, 
potkat se s přáteli a prožít příjemný večer 
se skvělou hudbou? Právě pro vás je tu 
Hornopočernické stodolohraní. Těšit se 
můžete na živou hudbu Big Bandu hor-
nopočernické ZUŠ a jejich hosty Jazzovou 
farmu ze ZUŠ Česká Lípa. Sál i nápojový 
bar s lehkým občerstvením se otevírá 
v 18.30 hod., akce začíná v 19.00 hodin.  
Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv 
neformální ale společenský, čistá obuv. 
Těší se na vás organizátoři Chvalský 
zámek a ZUŠ Horní Počernice.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 22. 4. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo.  
Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením 
se otevírá v 18.30 hod.

VETERAN PARTY NA TVRZI
sobota 23. 4. od 9.00 do 16 hod.
Klub historických vozidel Horní Počer-
nice zve na tradiční setkání příznivců 
historických vozidel, motocyklů a jiných 
strojů do r. v. 1970.  
Akce nabídne celodenní program s pře-
hlídkou vozidel, divácké soutěže pro do-
spělé i děti, vyhlídkové jízdy historickým 
autobusem, módní přehlídku ve stylu 
20. – 30. let, občerstvení a živou hudbu 
po celý den. 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL  
KOMORNÍ HUDBY
čtvrtek 28. 4. od 18.00 hod.
Koncert komorních souborů z ČR,
Německa, Polska a Litvy pořádaný ZUŠ 
Horní Počernice. Vstup na akci zdarma.
 
HASIČSKÝ PLES
sobota 7. 5. od 19.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chva-
ly za podpory Městské části Praha 20 

srdečně zve na 1. hasičský ples. K tanci 
i k poslechu zahraje kapela Rošáda. 
Předprodej vstupenek na adrese: 
kristova@atlas.cz.

BARBORA POLÁKOVÁ
pátek 13. 5. od 19.30 hod.

Sympatická hravost i umění překvapo-
vat přinášejí oblíbené zpěvačce a herečce 
Barboře Polákové přízeň fanoušků i od-
borné kritiky. Poláková je pětinásobnou 
držitelkou hudebních cen Anděl, které 
získala za obě dosavadní alba. Složila 
většinu svých textů i hudby a je autorkou 
velké části námětů videoklipů k pís-
ním. Ve spojení s doprovodnou kapelou 
složenou z výborných muzikantů v čele 
s kapelníkem a spoluautorem řady písní 
Davidem Hlaváčem se můžeme těšit 
na barevný a živelný koncert. Předprodej 
vstupenek v recepci Chvalského zámku 
nebo prostřednictvím sítě GoOut.  
Vstupné v předprodeji 400 Kč, v den kon-
certu 500 Kč.

TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
pátek 27. 5. od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat 
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou. 
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci 
s taneční školou Artimo.  
Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením 
se otevírá v 18.30 hod.

HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
sobota 28. 5. od 16.00 hod. 
Základní umělecká škola v Horních Po-
černicích srdečně zve na Festival student-
ských orchestrů. Těšit se můžete na skvě-
lé jazzové, taneční i dechové orchestry 
z celé republiky. Vstup na akci zdarma.

CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST  
DUBEN/KVĚTEN:
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DIVADLO 
HORNÍ 
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174

E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz

www.divadlopocernice.cz

DUBEN

neděle 3. dubna v 15.00 hod. 
Lewis Caroll – Petr Mikeska 
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ 
Divadlo Anfas 
Režie: Petr Mikeska
Hrají: Tereza Blažková, Veronika Bajero-
vá, Petr Mikeska 

Pohádka o tom, co všechno je možné 
prožít v říši dětské fantazie. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 4. dubna v 19.30 hod.
Pierre Chesnot
PENZION PONORKA

VIP Company
Režie: Jurij Galin
Hrají: Lukáš Vaculík, Andrea Traganová, 
Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Roman 
Štolpa a další

Komedie nás zavede na jih Francie, kde 
ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér 
se svou milenkou, jejíž manžel je věčně 
nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí 
prozrazení mileneckého vztahu způsobí, 
že se luxusní vila během chvilky promění 
v penzion, ve kterém si podávají dveře 
spořiví turisté, opuštěný muž, záletná 
žena s milencem, prostitutka a její klienti, 
žárlivý manžel a spousta dalších nevíta-
ných hostů. Jenom nadlidské úsilí záletní-
ka a jeho milenky může oběma zachránit 
manželství. 
Vstupenky: 420, 400, 380 Kč

úterý 5. dubna ve 14.00 hod. 
Promítání (nejen) pro seniory  
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jeno-
véfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, 
Václav Kopta a další

Jak byste se chovali, kdybyste jeli 
ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď 
na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér 
a scenárista diváckého hitu Vlastníci, 
ve svém dalším filmu, komedii Mimořád-

ná událost. „Názvem si nadbíháme, ale 
samozřejmě doufám, že ano, že to bude 
pro diváky mimořádný zážitek v mnoha 
ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka. 
Vstupné: 80 Kč

úterý 5. dubna v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZÁVOD
Režie: Tomáš Hodan
Hrají: Kryštof Hádek, Judith Bárdos, 
Marek Adamczyk a další

Příběh Bohumila Hanče, který tra-
gicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou 
během lyžařského závodu na hřebenech 
Krkonoš.
Vstupné: 140 Kč

středa 6. dubna v 18.00 hod.
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ

Vystoupení pěveckých sborů Paleček 
a Malíček ze ZUŠ Ratibořická pod vede-
ním sbormistryně Šárky Mistrové.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

čtvrtek 7. dubna v 19.30 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, 
Martin Hofmann, Tomáš Měcháček 
a další

Hořkosladká komedie o partě českých 
a slovenských přátel, kteří se sejdou 
v pražském bytě, aby oslavili příchod 
Nového roku. Znají se už dlouho, a i toto 
setkání by se neslo v duchu klasické silve-
strovské oslavy, kdyby… Kdyby se nena-
rodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny 
mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet 
každou doručenou zprávu a dát na hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor.
Vstupné: 140 Kč

sobota 9. dubna v 15.00 hod. 
podle knihy R. Čechury 
a J. Šalamouna 
MAXIPES FÍK 
Divadlo Krapet 
Známé večerníčkové příběhy kouzelně 
upravené pro divadelní jeviště. 
Vstupné: 130, 110, 90 Kč

neděle 10. dubna v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA

12. ročník filmové přehlídky s dokumen-
ty o cestování, dobrodružství i divoké 
přírodě.
Vstupné: 100 Kč

Pokladna je otevřená ve všední dny 
od 16.00 do 19.00 hodin a také vždy hodi-
nu před každým představením. Vstupenky 
na všechna představení jsou již v prodeji. Je 
možná platba hotově nebo kartou. Vstu-
penky je možné také koupit nebo rezervo-
vat on-line na: www.divadlopocernice.cz.

DIVADLO

Milí diváci,

Když píši tyto řádky, probíhá válka 
na Ukrajině a myšlenky většiny národa 
jsou s lidmi, kteří touto válkou trpí. Ni-
kdo nevíme, jaký bude vývoj situace, ale 
moc si přeji, aby ve chvíli, kdy tyto řádky 
čtete, byl již opět mír. V některém z mno-
ha internetových příspěvků jsem četla, že 
být šťastný a bavit se i v těžkých dobách 
není hřích. Souhlasím s tím. Naopak, hu-
mor vždy držel lidi nad vodou, i když bylo 
nejhůře, a český národ je v tomto směru 
opravdu velmi specifický. Dovolte mi tedy, 
abych vám z dubnového programu nabídla 
pořady, které vás rozesmějí a udělají dobře 
na duši.

4. 4. uvedeme komedii Penzion Ponorka 
v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem. Tato 
inscenace měla premiéru teprve nedáv-
no a na našem jevišti se představí úplně 
poprvé. Nenechte si ji ujít.

10. 4. pomítáme již 12. ročník přehlíd-
ky outdoorových filmů Expediční kamera. 
Letos se obzvlášť těším na film Nájdem 
odvahu ultramaratonkyně Lenky Vacva-
lové. Lenka totiž není jen neuvěřitelně 
odvážná a silná žena, ale také profesio-
nální herečka. Je velmi zajímavé sledovat, 
jak dokáže tyto dvě zdánlivě naprosto 
protichůdné profese spojovat.

28. 4. k nám po delší době opět za-
vítá Divadlo pod Palmovkou, tentokrát 
s oceňovanou inscenací Pusťte Donnu 
k maturitě.  Jak by to vypadalo, kdyby hr-
dinové populárního seriálu Beverly Hills 
90210 byli vyhoštěni ze Spojených států 
do Prahy 90. let? Pokud jste si oblíbili 
seriál Devadesátky, určitě si tuto inscenaci 
nenechte ujít. Na jevišti se v podání herců 
z „Palmovky“ potkáte například s Ivanem 
Jonákem, jeho krokodýlem a Discolan-
dem Sylvie, Terezou Pergnerovou nebo 
třeba Sagvanem Tofim. Žádná z ikon 
devadesátých let nebyla ušetřena. Kome-
dii uvádíme v rámci dramaturgické řady 
Nebuď konzerva. 

  
Těším se na vás a přeji vám krásné jaro.

Barbora Jelínková,  
ředitelka divadla
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DIVADLO

Humorný pohled na střet mužského 
a ženského světa a hledání jejich vzájem-
ného porozumění, které může jednoho 
i druhého dovádět k šílenství. 
Vstupné: 140 Kč

sobota 24. dubna v 17.00 hod.
PROMĚNA
Nový animovaný film studia Disney 
a Pixar od tvůrců V hlavě nebo Úžasňá-
kovi.
Vstupné: 130 Kč

úterý 26. dubna v 19.30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
(viz představení 21. 4.)

středa 27. dubna v 19.30 hod.  
Jen Silverman
PŘÍTELKYNĚ
Režie: Otmar Brancuzský
Hrají: Eva Malá, Helena Mališová
Hra o přátelství, lásce a o bilancování 
vlastních životů.
Vstupné: 200 Kč

čtvrtek 28. dubna v 19.30 hod.
Tomáš Dianiška
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ
Divadlo pod Palmovkou
Hrají: Vendula Fialová, Jan Hušek, Tereza 
Dočkalová, Robert Mikluš, Erika Stárko-
vá a další

Nekompromisní ponor do devadesátek, 
do období, kdy všechny otázky dokázalo 
zodpovědět Bravíčko. Láska, sex a něž-
nosti na 90210 způsobů… Pojďme se podí-
vat, jak by to dopadlo, kdyby se Brandon 
a spol přenesli do Prahy devadesátých let 
a navštívili třeba Discoland Sylvia.
Vstupné: 350, 330, 300 Kč  
(studentská sleva 20 %)

KVĚTEN

neděle 1. května v 17.00 hod.
ZLOUNI

V příbězích bývají za obvyklé podezře-
lé zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, 
tarantule. Co se může stát, když se pro 
změnu rozhodnou páchat dobro, ukáže 
hravá animovaná variace na Dannyho 
parťáky.  Animovaná pohádka.
Vstupné: 140 Kč (dětské vstupné je možné 
uplatnit jen na pokladně)

úterý 3. května ve 14.00 hod. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Promítání (nejen) pro seniory 
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářo-
vá, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Ondřej 
Vetchý a další

Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnoho-
vi už psaní nejde jako dřív. Nedokončené 
povídky se mu hromadí v hlavě a jejich 

NEBUĎ  KONZERVA

postavy vylézají na denní světlo a dožadují 
se, aby autor pokračoval v ději. Všichni 
něco chtějí. Scénář filmu Jana Svěráka 
vznikl na motivy oblíbených povídek 
Zdeňka Svěráka a natáčelo se také v Hor-
ních Počernicích. 
Vstupné: 80 Kč

středa 4. května v 18.00 hod.
MARTINA KRITZNEROVÁ: 
PROMĚNA
Vernisáž výstavy za účasti autorky je volně 
přístupná a není potřeba vstupenka ani 
pozvánka.

čtvrtek 5. května v 19.30 hod.
Nikolaj Vasiljevič Gogol
BLÁZNOVY ZÁPISKY
GP –Art 

Režie: Jaroslav Gillar
Hraje: Jan Přeučil

Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Go-
gol – dva Mistři na jednom jevišti. Oba 
jsou mistři slova a dokonalého vykreslení 
postav a postaviček nejrůznějších charak-
terů. Oba se opět potkávají po padesáti 
letech, kdy Jan Přeučil poprvé exceloval 
v této dramatické komedii, která diváky 
všech generací nejen oslovuje, ale i fasci-
nuje svým pojetím spojení slova, hudby 
a osudu. Hra založená na zápiscích z Go-
golova života dává Janu Přeučilovi mož-
nost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček 
směšných až k pláči a politováníhodných 
k popukání, zobrazit ostré kontury cha-
rakterů, vykreslit romantismus obrácený 
v žert, než se i v parodii prosadí nepří-
zeň osudů řízená často démony a běsy. 
Nezapomenutelné představení, ve kterém 
opět po půl století jedinečným způsobem 
exceluje mistr českého slova Jan Přeučil. 
(přeložené představení z 2. 2. 2022)
Vstupné: 270, 250, 230 Kč

pátek 6. května v 19.30 hod.
*DON QUIJOTE A PŘÁTELÉ
Leonardo/ Forbíni
Režie: Doris Foffová

Autorské představení divadelního spol-
ku z KC Leonardo.
Vstupné: 100 Kč

sobota 7. května v 17.00 hod. 
PŘÍŠERÁKOVI 2

Od velkého příšerákovského dobro-
družství rodiny Wishbonů uplynul již 

pondělí 11. dubna v 19.30 hod.
Robin Hawdon
*ŠPINAVÝ OBCHOD

JT Promotion
Hrají: Miroslav Etzler, Jiří Štrébl / Denny 
Ratajský, Martin Kraus, Robert Hájek, 
Markéta Procházková, Kateřina Pechová

Bláznivá komedie s kriminální záplet-
kou, plná nečekaných komických situací.

Mandy a Tania, dvě krásné tanečnice 
z nočního klubu v londýnském Soho, se 
dostaly do svízelné situace. Co se stane, až 
se nesmlouvavý majitel klubu Velký Mack 
dozví, že Mandy má aférku s Gerrym 
a Tania zase s Terrym a pošle na ně své 
kumpány? A co se stane, až se dozví, že 
nejde jenom o aférky jeho zaměstnankyň, 
ale také o hodně velké peníze?  
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

úterý 12. dubna v 18.00 hod.
*JARNÍ KONCERT
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Ra-
tibořická pod vedením dirigentky Lucie 
Rapčákové.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 13. dubna v 17.00 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Třetí film ze série Fantastická zvířata 
od režiséra Davida Yatese, podle scénáře  
J. K. Rowlingové.
Promítáme s českým dabingem.
Vstupné: 130 Kč

středa 20. dubna v 19.30 hod.
VYŠEHRAD: FYLM
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, On-
dřej Pavelka, Šárka Vaculíková, Veronika 
Khek Kubařová, David Prachař, Ivana 
Chýlková a další

Po úspěšném on-linovém  seriálu 
přichází celovečerní film. Od chvíle, kdy 
jsme Julia Lavického viděli naposledy 
(ano, bylo to tehdy, když „prodal" zápas, 
ale zapomněl na to a dal krásný gól), 
uběhl více než rok. Začalo se mu konečně 
dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osob-
ním životě. Ale… Prostě už se zase řítí jak 
lavina – z jednoho problému do druhého!
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 21. dubna v 19.30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Jiří Langmajer, Anna Polívková, 
Marek Taclík, Tereza Kostková a další
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rok. Jejich život se vrátil do všedních 
kolejí. Pozvání na svatbu čarodějnice Baby 
Jagy a komorníka Renfielda je tak pro 
rodinu vítaným rozptýlením. Jenže než si 
snoubenci stihnou říci ano, slavnostní den 
v mžiku zničí nezvaný host.  Animovaná 
pohádka.
Vstupné: 100 Kč

neděle 8. května v 16.00 hod.
*Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Zahra dance group

Součást 7. ročníku festivalu Orientální 
tanečnicí v každém věku. 
Vstupné: 180 Kč

čtvrtek 12. května v 18.00 hod.
PRŮVOD A ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
DIVADLO V PŘÍRODĚ

Kostýmovaný průvod od Divadla Horní 
Počernice až do Přírodního divadla Dády 
Stoklasy ve Svépravicích. Sejdeme se v 18 
hodin před Divadlem Horní Počerni-
ce a společně za doprovodu „Fimfárové 
kapely“ dojdeme až do přírodního divadla, 
kde je připraven program s ochutnávkami 
z nejúspěšnějších představení z historie 
festivalu. Připojte se k nám a oslavte 
s námi jubilejní 50. ročník divadelního 
festivalu v Horních Počernicích. 
Vstup volný.

pátek 13. května ve 21.00 hod.
sobota 14. května v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 15. května v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
DALSKABÁTY
DS Právě začínáme

Pohádkové vyprávění o jednom zapo-
menutém čertovi, zamilované Mančince 
a zákeřném faráři.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

pátek 20. května ve 21.00 hod.
sobota 21. května v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 22. května v 17.00 hod.

Přírodní divadlo Dády Stoklasy
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
DS Počerníčci
Dobře známý příběh party dětí, která 
se rozhodne zachránit zříceninu hradu 
Brtník, kde se spřátelí s duchy původních 
majitelů.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

čtvrtek 26. května v 18.00 hod.
*BESEDA S MILOŠEM ŠKORPILEM 
O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ
Sdružení na pomoc dětem  
s handicapy, z. ú. 

Setkání s ultramaratoncem a propagá-
torem běhu M. Škorpilem a jeho ženou 
Danou. Doprovází dětský pěvecký sbor 
Paleček. Výtěžek z akce bude použit 
na vybudování bezbariérové koupelny 
na chatě Lužanka, která slouží dětem se 
zdravotním znevýhodněním.
Vstupné: 250 Kč

sobota 27. května v 17.00 hod.
*HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Festival studentských orchestrů pořádaný 
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

pátek 27. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
MALENKYJ VJERCH  
ANEB MRTVÁ NEVĚSTA
Mrsťa Prsťa Kouřim

Mrtvá nevěsta je starodávný příběh 
z Ukrajiny, ale podobnými  historkami 
o prolínání dvou světů se folklór všech 
východoevropských a balkánských zemí 
jen hemží. Nechali jsme se jimi inspirovat 
a upravili onen prapodivný příběh podle 
své fantazie a chuti experimentovat se 
žánry. 
Vstupenky se prodávají jen na místě

sobota 28. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy

TO JSME MY!
Náplavka Lysá nad Labem

Hra volně inspirovaná divadelními 
scénkami francouzského humoristy P. H. 
Camiho. 
Vstupenky se prodávají jen na místě

neděle 29. května v 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
M.I.Š. - MALÁ IMPRO ŠOU
Improvizační soubor ImproTime Horní 
Počernice
impro vedení: Eva Čechová

Divadelní improvizace na divácká 
témata v podání mladého improvizač-
ního souboru. Interaktivní divadlo plné 
překvapivých momentů. 
Vstupenky se prodávají jen na místě

neděle 29. května ve 21.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
ROZKOŠNÝ VEČER 
DS Klimpr Horní Počernice
Komponovaný večer autorských textů 
a divadelní improvizace. Přijďte se nechat 
vtáhnout do příběhů ze života a atmosféry 
osobního setkání.
Vstupenky se prodávají jen na místě.

Změna programu vyhrazena.

Další filmová představení budou do pro-
gramu doplňována postupně, kompletní 
přehled najdete v příštím čísle HPZ 
nebo na: www.divadlopocernice.cz.

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

PŘEDPRODEJ NA MĚSÍC ČERVEN 
ZAHÁJÍME 19. DUBNA. 

DIVADLO

NA LETNÍ PRÁZDNINY NABÍZÍME PŘÍMĚSTSKÉ DIVADELNÍ TÁBORY 

AUTORSKÉ DIVADLO
11. 7. - 15. 7.

DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO
18. 7. - 22. 7. 
 
Nově přidáváme srpnový tábor.

IMPRO TÁBOR
Příměstský tábor zaměřený na divadelní 
improvizaci ve skupině.

Improvizace s pravidly, která jsou 
důležitá na jevišti i v životě – partnerství, 
spolupráce, naslouchání, reakce na podně-
ty. Pomocí mnoha dramatických cvičení 
a zábavných her se budeme učit nebát se 
projevit, přijít se svým nápadem a rozvíjet 

nápady druhých. Volná jevištní improvi-
zace s cílem svobodně existovat ve hře.

Termín: 22. 8. - 26. 8.
Lektorka: Magdalena Klímová
Určeno pro děti: 9 - 14 let
Cena: 2 500 Kč

MÁJA KLÍMOVÁ
Prošla pětiletou dramatickou výchovou 
v divadelním souboru Na Radosti. Autor-
ská tvorba, improvizace na každém kroku 
a radost ze hry! Herečka, režisérka a těžce 
zkoušená sestra dvou mladších bratrů. 
Od roku 2020 vede mládežnický divadelní 
soubor Maják a působí v improvizační 
skupině Klimpr.

Děkujeme všem našim divákům, 
kteří si zakoupili vstupenky 
na benefiční představení dokumentu 
SVĚDKOVÉ PUTINOVI, které jsme 
promítali 9. března.

S hrdostí oznamujeme, že jsme díky 
vám poslali na účet SOS Ukrajina 
Člověka v tísni 12 540 Kč.

Celkem se vybralo ve všech kinech, 
která se k akci připojila 210 154 Kč.

Слава Україні!



NEZISKOVKY

PODĚKOVÁNÍ  
A ZPRÁVY  
Z DIVIZNY

Velikonoce

od Bílé soboty  
16. 4.–26. 5. 2022
otevřeno každý den  

Horní Počernice – Svépravice, Šanovská ulice

ve svépravické  
kapličce

Dne 3. 4. 
uplynulo 10 let 
od úmrtí paní 
JAROSLAVY 
JELÍNKOVÉ. 
Stále vzpomí-
nají manžel, 
děti, vnučky 
a maminka.

Děkujeme za tichou 
vzpomínku.

Dne 7. 4. 2022 uplyne 20 
let od úmrtí Pavla Hřiba. 
Vzpomíná rodina a přátelé.
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Masopustnímu zpívání s Diviznou u kapličky ve Svépravicích 
před pár týdny nepřálo nejen počasí. Nejprve naše zpěvačka 
Majda Moudrá těsně před vystoupením onemocněla silnou angí-
nou. Narychlo proto Divizně pomohla další talentovaná počer-
nická zpěvačka - Klárka Jelínková. Klárka je studentkou kon-
zervatoře a úspěšně působí v muzikálech Děti ráje nebo Tarzan 
v divadle Hybernia. Tady hraje a zpívá hlavní roli Jane. U kapličky 
zpívala překrásně a závěrečné finále Hallelujah dala i s našimi dětmi 
Lukáškem, Danielkou a její malou sestřičkou Kájou. Vítr foukal 
jako divý, ale s Diviznou u kapličky se zpívalo nádherně. Děkujeme 
Klárce Jelínkové za zpěv, Tomášovi Kůrkovi za zvuk, paní Martě 
Valešové za figurky pro děti a rodině Růthových a Kryšpínových 
za pravidelný přísun elektřiny pro naše vystoupení. 

Poděkovat musíme i počernickému fitku Pulse Fitness Club. 
Díky jejich podpoře jsme s dětmi navštívili krásnou výstavu 
loutek a kulis z filmu Myši patří do nebe na Chvalském zámku. 
Výstava je úžasná a nám bylo jako v nebi. Další novinkou z Di-
vizny je, že naši dobrovolníci Páťa a Terezka připravují pro děti 
i sobotní setkávání. Naposledy se s dětmi chystali vyrazit do kina 
na Tajemství staré bambitky.

Děkujeme vám všem za podporu a na závěr přidáváme infor-
maci, že těšit se můžete mimo jiné i na oblíbený Katčin cha-
ritativní blešák v klubovně Divizny. Plánujeme ho na květen 
a těšíme se na setkání s vámi.

Dobrovolníci Divizny
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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: 13.00 – 16.00
ÚTERÝ: 10.00 – 19.00
STŘEDA: 13.00 – 19.00
ČTVRTEK: 13.00 – 19.00
PÁTEK: 10.00 – 16.00

BŮH SVÉ BITVY NEPROHRÁVÁ:  
VOJTĚCH KODET (KATOLICKÝ TÝDENÍK, DORON)
Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet 
v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní příběh. 
Postupně poznáváme jeho předky. Dědečka, který pro-
šel ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně 
a další členy rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství 
na venkově, hledání životní cesty, poměry v litomě-

řickém semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu 
kláštera v Kostelním Vydří nebo svou službu exorcisty. 

KNIHOVNICE Z TROUBLESOME CREEKU:  
KIM MICHELE RICHARDSONOVÁ (JOTA)
Cussy Mary Carterová se v rámci podpůrného progra-
mu vlády stává knihovnicí Pojízdných knihoven, které 
s čtivem přinášejí osvětu, únik před krutou realitou 
a mezilidský kontakt. Devatenáctiletá dívka se musí 
vypořádat s celou řadou protivenství kvůli odliš-
né barvě kůže – je totiž modrá. Její příběh vypráví 

o nezlomnosti lidské vůle a odvěké lidské touze měnit okolní svět 
k lepšímu. 

NIKDY: KEN FOLLETT (KALIBR)
Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller 
z pera mistra vypravěče přináší poutavý, akční i hluboce 
lidský příběh ze současnosti, ve kterém se mírově smýš-
lející představitelé tajných služeb a špičky světových 
velmocí snaží zabránit katastrofě. A Ken Follett varuje: 
snažme se, aby k tomu nedošlo znovu. NIKDY. Protože 
se současným arzenálem zbraní by nás už nejspíš neče-

kala žádná budoucnost. 

ODBOČKA V LESÍCH:  
KATEŘINA KAROLOVÁ (XYZ)
Parta přátel vyrazí na dovolenou do opuš-
těné oblasti Beskyd. Po vydařeném 
začátku volna se ovšem všechno zvrtne 
v momentě, kdy narazí na neudržovanou 
odbočku v lesích. Podle navigace by mělo 
jít o zkratku vedoucí přímo k cíli, k ranči, 

kde mají být všichni ubytovaní. Ručně psaná poznámka 
na staré turistické mapě ale před touto cestou varuje. 
Stmívá se a připozdívá, někteří sice váhají, ale nakonec se 
skupina odbočkou vydá. Nikdo z přátel v této chvíli ještě 
netuší, jak hluboce budou svého rozhodnutí litovat. 

KNÍŽE SMRT: DOMINIK DÁN (SLOVART)
I detektivové z oddělení vražd se smrti 
bojí, a přestože si s ní tykají, její posled-
ní návštěva je pořádně vyvedla z míry. 
Přišla a vzala si blízkého člověka. A o dva 
dny později přišla znovu, tentokrát už to 
ale nebylo osobní, byla to jejich práce: 
manželka stavebního podnikatele našla 

svého muže v chatě s useknutou hlavou a probodnu-
tým hrudníkem. Krauz a Fischer zvaný Chosé, dvojice 
nerozlučných detektivů z oddělení vražd, mají opět plné 
ruce práce.

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ 
KNIHOVNA
NÁCHODSKÁ 754

Naši milí čtenáři,

Velikonoce jsou symbolem naděje. Doufáme, že situace na Ukrajině, 
která nás všechny silně ovlivňuje, se bude vyvíjet příznivě pro celou 
Evropu. Naše knihovna vyjadřuje ukrajinskému lidu jednoznačnou 
podporu. Podporujeme nezávislost ukrajinského národa a právo žít 
v míru. Ukrajina je zemí s bohatou historickou a kulturní tradicí. 
Přijďte si vypůjčit do knihovny také knížky napsané ukrajinskými 
autory. 
 
Děkuji a přeji pěkné dny, situaci navzdory. 

Berenika Wagnerová, 
zástupkyně ředitelky a kolegyně knihovnice
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

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

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.

BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY ANGLIČTINY  
S RODILÝM MLUVČÍM
vede Jon-Paul Ott

 každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.  
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovednos-
tí v AJ - od 15.15 do 16.00 hod. Bez objednání.  
 
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí 
z USA, který v současnosti pů-
sobí také na druhých stupních 
ZŠ v Horních Počernicích pro 
zkvalitnění výuky AJ.

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST
vede lektor Mgr. Jan Fršlínek

 každou středu od 17.15 
do 20.20 hod. 

Kurzy na různých úrovních 
pořádá Infinity School /  
www.infinityschool.cz. Kurzy 
jsou semestrální (16 lekcí). 
Objednávky předem na telefo-
nu: 774 073 366  
a info@infinityschool.cz.

PROGRAM NA DUBEN:

7. dubna 2022 od 17.00 do 19.30 hod.
Workshop: ZÁKLADY MACRAMÉ
Na dubnovém workshopu se budeme zdokonalovat v drhání 
neboli macramé. Ukážeme si další použití základního uzlu a vy-
robíme si prstýnek (výzva od účastnice minulého workshopu), 
náhrdelník, čelenku nebo složitější náramek. Případně cokoliv 
jiného, co vás napadne - třeba velikonoční dekoraci.

Vstupné je zdarma, platí se podle počtu a druhu hotových 
výrobků.

Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižuterie 
pod značkou Bája Šmídová. Bližší informace a rezervace na:  
www.bajasmidova.cz, sekce Workshopy.

26. dubna 2022 od 18.30 do 21.00 hod.
Seminář: JAK SE NEZTRATIT V CHAOSU
Současný svět je plný neustálých změn, zvratů a nejistot. Jak se 
pokusit najít vnitřní klid a pochopení sama sebe v této složité 
době. Setkání se ponese v duchu „chceš-li zachránit svět, pomoz 
nejdříve sám sobě“. 

V semináři budou použité techniky arteterapie, vizualizace, 
meditace, hudby a pohybu. Netrapte se, že neumíte malovat - 
nezáleží na výsledku, ale na prožitku.

Seminář vede lektorka Ing. Marie Půrová.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.
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GRAFICKÝ DESIGN

V nabídce našich kroužků můžete najít mimo jiné Gra-
fický design. Na kroužku společně objevujeme kouzlo 
grafické tvorby, která nám otevírá možnost vizuální 
komunikace prostřednictvím typografie, ilustrací či 
fotografií. Jelikož rádi přidáváme našim návrhům tro-
chu více kreativity a originality, zaměřujeme se i na au-
torské ilustrace. K vytváření těchto návrhů v digitálním 

prostředí používáme iPady nebo grafické tablety Wacom, 
které jsou ideální pro začátečníky, zároveň ale poskytují 

všechny možné funkce potřebné pro pokročilejší grafické 
návrhy. Tablety také umožňují vytvářet náčrty pomocí pera 
citlivého na tlak, díky čemuž můžeme tvořit tak, jak jsme zvyklí 
již od mala (jen pomocí tužky), ovšem poskytuje nám i výhodu 
okamžitého uložení v digitální podobě. 

UZAVŘENÍ LYŽAŘSKÉ SEZÓNY 2022 S LŠ REBE-LS

Po dvou letech přestávky naší lyžařské školy LŠ REBE-LS jsme 
mohli letos opět nabídnout dětem lyžařské soboty ve Vysokém 
v Šachtách a nově i v Herlíkovicích. Zájem byl ohromný, proto 
jsme děti rozdělili na dvě skupiny dle pokročilosti, kdy každá 
skupina jezdila jiné termíny sobot. Sice nám do plánů zasáhla 
pandemie covidu (izolace, karantény a nemoci dětí i instruktorů) 
a my museli téměř každou sobotu oslovovat tak 10–15 náhradní-
ků za odhlášené děti, ale to nás nezastavilo. V březnu jsme díky 
dobrým sněhovým podmínkám mohli nabídnout ještě jednu 
lyžařskou sobotu navíc. Podařilo se nám 
dát možnost vyjet s námi na hory 80 
dětem v sedmi sobotách ve skupi-
nách po čtyřiceti. 

Těšíme se na nadšené lyžaře 
a snowboardisty naší lyžař-
ské školy v roce 2023.
Registrace proběhne zá-
roveň s vypsáním nových 
kroužků na školní rok 
2022/2023 ke konci květ-
na 2022.

Zdraví tým REBE-LS
 
 
NOVÁ SEZÓNA  
CYKLOVÝLETŮ S DDM

V dubnu opět otevíráme sezónu sobotních 
cyklovýletů jak do okolí Prahy, tak na singl treky do terénu.

Sledujte od dubna nabídku na našich webových stránkách: 
ddm-hp.cz.

Hurá kolařům!

PŘÍRODA HROU

Na začátku února jsme otevřeli 
nový kroužek Příroda hrou. První 
hodiny jsme věnovali stromům. 
Naučili jsme se rozeznávat ty nej-
rozšířenější druhy u nás a seznámili 
se s jejich větvičkami či šiškami. 
Společně jsme nahlédli na životní 
cyklus stromů – jak ze semínka vy-
roste semenáček, který postupně zesílí 
v dospělý strom. Na stejné téma jsme si 
zahráli i hru, ke které jsme si vyrobili vlastní 
figurky v podobě stromů. Stejně jako ty v přírodě, 
ani naše stromy to neměly jednoduché. „Zase schnu! Jedno kolo 
nehraji,“ zaznívalo pokaždé, když některý ze stromků po hodu 
kostkou skončil na červeném políčku. Nakonec ale všech-
ny stromky zdárně dorostly do cíle a my se u toho nemálo 
nasmáli. Ovšem největší úspěch měla výprava do přilehlého 
parku, kde jsme s pomocí aplikace PlatNet zkoušeli určovat 
všechny možné druhy stromů. Po vyfocení větvičky nebo kůry 
aplikace ukázala fotografie a název nejpodobnější rostliny. Zají-
malo nás, jaké rostliny bychom byli podle PlatNet my. Bohužel 
aplikaci se nám nepovedlo poplést, jelikož nám oznámila, že se 
nejedná o rostlinu, ale pravděpodobně o homo sapiens, a tím 
naše malá výzkumná práce skončila.

Pokud byste si chtěli hrát a poznávat přírodu s námi, v krouž-
ku ještě máme volná místa. Je určen všem zvídavým dětem 
od 6 do 12 let. Scházíme se v DDM každý čtvrtek od 15.00 
hodin. 

HOKUS POKUS

Na kroužku Hokus Pokus s dětmi zkoušíme chemické i fyzi-
kální pokusy. Snažíme se jim hravou formou tyto 

vědy, také budoucí školní předměty, přiblížit 
a vytvořit k nim kladný vztah. Naposledy 

se nám podařilo zjistit, zda je při reakci 
droždí, vody a peroxidu vodíku příto-
men kyslík. Při reakci látek dochází 
k aktivaci kvasinek a vzniku bublinek, 
které jsou vyplněné plynem – kys-
líkem. Do sklenice jsme vkládali 
zapálenou špejli a pozorovali, jak 
nám při vložení do bublinek oheň 

zesílí. Následně jsme plamen sfoukli, 
a ještě rozžhavenou špejli vložili zpět 

do bublinek kyslíku, kde se oheň díky 
kyslíku opět rozhořel. 

Pokud by sis i ty rád vyzkoušel nějaké pokusy, 
na kroužku Hokus Pokus máme ještě pár volných míst a rádi 
tě přijmeme mezi sebe. Kroužek probíhá v úterý od 17.00 
do 17.55 hodin. 

VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále probíhá zápis do našich kroužků.  
Nabídku všech naleznete na www.ddm-hp.cz,  
kde se můžete i přihlásit.



Canva jako nástroj podporující podnikání 
a uplatnění na trhu práce. Seznámíte se 
s Canvou (jednoduchý online nástroj), 
ve kterém se dá tvořit hezká a fungující 
grafika, i když nejste grafickým designe-
rem.

Lektorka: Lenka Frišová
Dotovaná cena: 100 Kč

COWORKING*

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete
nerušeně pracovat, zatímco se vám profe-
sionální chůvy postarají o vaše děti.
Kdy:  po–čt 8.00–12.30 hod.,  

út 15.00–18.00 hod.,  
pá 8.00–12.00 hod.

K dispozici máte: sdílenou kancelář,
studio na konzultace či terapie a vybavení 
(notebook, tiskárna, šicí stroj, overlock)

Cena: 80–140 Kč/hod. včetně hlídání dětí
Více informací u Zuzky: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz

KONZULTAČNÍ CENTRUM*

Za dotované ceny vám pomůžeme najít 
pracovní uplatnění, získat potřebné 
informace a znalosti nebo vyřešit aktuální 
situaci. 

Naši konzultanti: psycholožka, koučka, 
dula, účetní, personalistka, specialistka 
marketingu a PR, IT specialista, logope-
dická asistentka, výživová poradkyně.

Cena: 200 Kč/hod. včetně hlídání dětí
(dotovanou cenu můžeme poskytnout 
těhotným, rodičům nezletilého dítěte 
a seniorům)
Více informací u Zuzky: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz

AKCE PRO CELOU RODINU

AROMALAMPA – MOŘSKÝ SVĚT
19. 4. od 18.00 do 19.30 hod.

Přijďte na další keramický podvečer a vy-
robte si krásnou aromalampu.
Nehodí se vám termín? Nebo hledáte 
originální dárek, který potěší? 
Stačí se pouze přihlásit, zaplatit a vyzved-
nout si hlínu s podrobným návodem u nás 
v Mumraji. Poté přinesete hotový výrobek 
zpět, my vám ho nabarvíme a vypálíme.

Lektorka: Lada Husová
Cena: 320 Kč

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY  
pro děti i dospělé
22. 4. od 17.00 do 19.15 hod. 
23. 4. od 9.30 do 12.00 hod.

Díky unikátní pomůcce, závěsné síti, za-
žijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu při 
cvičení, dávku adrenalinu i relaxu.

Lektorky: D. Križeková, I. Větrovská
Cena: 180 Kč děti, 220 Kč dospělí 

SEMINÁŘE*

JAK NA AKCI ZAŽÍT MĚSTO JINAK
20. 4. od 19.00 do 20.00 hod.

Chystáte se zapojit do akce Zažít město 
jinak? Rádi se podělíme o zkušenosti 
s organizací z předchozích ročníků: 
• Co, kdy a s kým je potřeba řešit. 
• Tipy, co se osvědčilo. 
• Na co si dát pozor. 
Bude prostor pro dotazy.  

Registrace na: hana.hola@domumraje.cz 
Lektorka: Hana Holá

PRACUJTE S CANVOU
26. 4. od 19.00 do 22.00 hod.

Jste rodiče, kteří podnikají nebo se 
na podnikání aktuálně připravujete? 
Přijměte pozvání na praktický seminář: 

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,

v této náročné době hledáme cesty, jak se cítit 
co nejlépe. Přijďte k nám do herny na další di-
vadýlko, vyzkoušejte létající jógu nebo si přijďte 
jen tak pohrát. Vítáni jsou i sousedé z Ukrajiny. 
Přejeme mnoho sil a šťastnější vyhlídky.

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.
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Máte ve svém okolí maminky s dět-
mi z Ukrajiny? Nasměrujte je k nám 
do Mumraje. Jsme tady pro ně.
K dispozici mají hernu s hračkami, do-
meček se skluzavkou a kuchyňku s kávou 
a čajem. Vše je zdarma.

V případě zájmu, prosíme, volejte 
Zorjaně na tel. 775 057 610, která jim vše 
vysvětlí a ukáže.

Po předchozí dohodě je herna otevřena 
v těchto časech:
Po 15.00–18.00 hod.
Út 15.00–18.00 hod.
St 15.00–18.00 hod.
Čt 15.30–18.00 hod.

HRAVÁ HERNA*

DOPOLEDNE S POHÁDKOU
6. 4. od 10.00 do 12.00 hod.  
(pohádka od 10.00 do 10.20 hod.)

Další mini divadýlko vypráví příběh 
O dvou myškách. Kyška žije poklidným 
životem na vesnici a Hryška zas akčním ži-
votem v ruchu velkoměsta. Bude se myšce 
Kyšce na návštěvě u městské myšky Hryš-
ky líbit? Vhodné pro děti již od 1 roku.

Hraje: Simona Doubravská
Cena:  100 Kč/rodina  

nebo permice + 20 Kč 

DOPOLEDNE S LÉTAJÍCÍ JÓGOU
25. 4. od 10.00 do 12.00 hod.  
(létání od 10.00 do 10.45 hod.)

Víte, že v Mumraji máme unikát, létající 
sítě? Dá se s nimi cvičit, houpat a dě-
lat další psí kusy. Zábavu si užijí vaši 
nejmenší i vy dospěláci. Vhodné pro děti 
od 1,5 roku.
Lektorka: D. Križeková
Cena: 100 Kč/rodina

HERNA PRO UKRAJINSKÉ 
UPRCHLÍKY

foto archiv Mumraj
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POČERNICKÉ  
SOUDNIČKY

Náměty příběhů vycházejí ze skutečných záznamů policejních zápisů 
a kronik. Jména pachatelů jsou smyšlená.
BARIKÁDY NA NÁCHODSKÉ

Náš příběh, tentokrát bez dopadení 
a potrestání viníka, se odehrává v roce 
1926 a týká se tzv. císařské - později státní 
a nakonec Náchodské silnice. Ta v minu-
losti (i v současnosti) vzbuzovala v ob-
čanech Horních Počernic značné vášně. 
Mnohokráte posloužila nejen pro protest-
ní a výstražné akce občanů, ale s příslibem 
na její vylepšení a zklidnění i jako volební 
slib, mnohdy nesplněný.

Začněme záznamem v kronice obce 
Chvaly z 11. 4. 1928.
„Ježto na křižovatce státní silnice se silnicí 
dolnopočernicko-satalskou se stávají časté 
srážky automobilové, počalo 11. 4. toho 
roku obecní zastupitelstvo jednati s ma-
jitelem kovárny č. p. 28 sl. M. Plachou 
o výkupu a rozbourání této chalupy, která 
je vystrčená do státní silnice a tím překáží 
čím dále tím více narůstající automobilové 
frekvenci. Přechod v těchto místech je 
životu nebezpečný. Toto bylo i důvodem 
protestu občanů zahrazením a znemožně-
ním průjezdu v březnu toho roku. Jednání 
s majitelkou je v proudu.“

Tolik citace z kroniky. Uvedená kovárna 
stála jako pokračování rohového objektu 
bývalé hospody u Vodičků, dnes firma 
Mineral metal, na rohu ulic Náchodská 
a Stoliňská a vyčnívala do silnice, která 
zde vytvářela ostré nepřehledné zatáčky. 

A teď již k našemu příběhu.
Bylo březnové ráno 15. 3. 1928 a auta 
i povozy mířící od Hloubětína a opačně 
do Prahy se zastavily. V kopci na začátku 
Chval a z opačné strany před krámem 
pana Kůpra, byly navezeny velké hroma-
dy písku a kamene z Chvalského lomu. 
Na obou zátarasech byla cedulka napsaná 
na kartonu ZBOUREJTE KOVÁRNU. 
Provoz na silnici se zastavil. Nikdo nevě-
děl, nebo alespoň to tvrdili, že neví, kdo 
tam tyto kameny a písek navozil. Situace 
začala být vážná, protože ve stojící koloně 
byla auta a povozy které vezly potraviny 
a zboží. Podle záznamu policie nemohly 
vyjet ani zemědělské povozy pro krmivo 
pro dobytek. Na místo se dostavil starosta 
Richard Vavřina spolu s místním poli-
cejním komisařem Antonínem Pilařem. 
Nakonec přijeli i státní strážníci. Začali se 
scházet místní občané a komentovali  

vzniklou situaci různě. Někteří tuto 
výstrahu schvalovali, jiní volali po řádném 
vyšetření a potrestání. Mezi přihlížejí-
cími ale převládal názor, že je to protest 
a výstraha obecnímu zastupitelstvu a sta-
rostovi, aby zajistili odstranění kovárny, 
která bránila narovnání silnice a ta se tak 
stala bezpečnou pro přecházející. Policejní 
komisař a strážníci začali zjišťovat a pátrat 
po tom, kdo tento protest způsobil. Bylo 
jim vcelku jasné, i z poznámek přihlíže-
jících, že mnozí strůjce tohoto protestu 
znají. Strážníci navštívili i správce lomu, 
aby zjistili, kdo tam v noci mohl nakládat 
písek a kámen. Správce je ujistil, že v noci 
nikdo nic nenakládal, ale že během dne 
písek s kamenem nakládalo několik aut 
a povozů na stavby do Prahy. Zamlčel jim, 
nebo si nevzpomněl, že k večeru naklá-
daly čtyři povozy z chvalských statků. Ty 
pak v noci dílo dokončily. Všem to bylo 
vcelku jasné a jistě někteří i konkrétní 
pachatele znali. Stejně tak bylo jasné, že 
akce musela být předem domluvena i se 
zdejšími majiteli statků a jistě i s někým 
ze zastupitelstva, které již několikrát 
v této věci jednalo, ale bezúspěšně. Místní 
policejní komisař pan Pilař to pochopil 
velice brzo a zřejmě v tomto smyslu poučil 
i strážníky. Starosta si byl vědom, že tento 

problém je velice vážný a pokud nebude 
vyřešen, mohla by se podobná, nebo jiná 
akce opakovat. Proto přítomné občany 
uklidnil s tím, že se zastupitelstvo bude 
tímto urychleně zabývat. Bylo potřeba 
silnici rychle uvolnit, takže byl požádán 
místní statkář pan Hladík, aby se svými 
povozy a lidmi cestu uklidil. Strážníci pak 
odešli i s komisařem Pilařem na radnici, 
kde sepsali hlášení ve smyslu havárie po-
škozených povozů, při které došlo k vysy-
pání materiálu na silnici. Všem bylo vcel-
ku jasné, že sice viníci mohou existovat, 
ale v tomto případě je to jakási kolektivní 
vina, vynucená objektivně špatným a ne-
řešeným problémem. Kolem poledne byla 
silnice uklizena a vše se vrátilo do pů-
vodního stavu. To, že za tento trestný čin 
nebyl nikdo potrestán, zřejmě přimělo 
chvalské zastupitelstvo, aby konečně tuto 
věc řešilo. O tom, že se tak opravdu stalo, 
svědčí zápis v obecní kronice uvedený 
na začátku tohoto příběhu a fakt, že při 
prvním betonování tehdy státní silnice 
v roce 1928 zde již kovárna nebyla.

Jen na závěr bych chtěl upozornit, že 
tento příběh nikoho k ničemu nenabádá 
a nic nedoporučuje. 

Jan Brunner

Pohled na bývalou Vodičkovu hospodu po odstranění kovárny
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CÍRKEV

MÁŘÍ NA TELEFONU
APOKRYF Z 21. STOLETÍ

VELIKONOCE ВЕЛИКДЕНЬ 2022

MÁŘÍ I
Ano? (…)
Kdo volá? (…)
Moment… Máří? (…)
Počkej, uklidni se… Všechno mi řekneš, 
jen nejdřív zpomal… Postupně… Kde jsi? (…)
V zahradě… Jaké? (…) 
U hrobu? Počkej… Proč tam chodíš? 
Vždyť jsem ti jasně říkala, ať tam sama 
nechodíš. (…)
Jo jsou s tebou Salome a Jana? (…)
Která Marie? Od Jakuba? Hele, vůbec ti 
nerozumím, tady je děsnej signál. (…)
No dobře… Ale proč tam chodíš?
(…) (…) (…)
Jak to, vy jste ho nestihly pomazat před 
sobotou? (…) 
No dobře, prostě nestihly… Stejně si mys-
lím, že by se to nařízení mělo zrušit. Teda 
jako zmírnit. Šábes je šábes, ale hniloba 
je hniloba, to mi žádnej rabi nevymluví… 
Nebo by aspoň měla bejt nějaká výjimka 
pro vdovy a matky vod dětí, dyť Adonaj, 
požehnaný buď jeho jméno, na ně bral 
dycky ohled. (…)
Jak že to už není důležitý? Hele, dycky 
když někdo umře, je to strašný. A já si 
myslim – ne, nepřerušuj mě – že na to 
maj bejt zákonný výjimky. (…)
Jak není co? (…)

Českobratrská církev evangelická
Євангельська церква чеських братів
Třebešovská 46

14. 4. Zelený čtvrtek / Чистий четвер
  18.00 hod. - nešpory se čtením Paši-
jí (velikonoční příběh s písničkami)
Вечірня з читанням Страстей 
(Великоднє оповідання з піснями)

15. 4. Velký pátek / Хороша п'ятниця
  09.30 hod. - bohoslužby se sv. Ve-
čeří Páně / богослужіння зі св. 
Євхаристія

17. 4. Velikonoční neděle /  
Пасхальна неділя

  09.30 hod. - bohoslužby se sv.  
Večeří Páně a pozorností pro děti / 
богослужіння зі св. Євхаристія та 
увага до дітей

Zveme děti, mládež i dospělé k naslou-
chání, zpívání, modlitbě i stolu Páně. 
(Program je v češtině.) / Запрошуємо 

Není co pomazat? Co to meleš? (…)
Že tělo není? Já zapomněla na ten kámen. 
Vy ste neřekly chlapům, ať to vodvalej? 
Teda na Petra nikdy nebylo spolehnutí, 
dycky měl plno řečí a pak skutek utek. 
Ale teď by se moh snažit, když to tak 
zvrtal. (…)
Nezastávej se ho pořád! Že tam jde? No to 
je brzo.
Jak že to stejně není podstatný? (…)
Že tam ten šutr nebyl? A kde by asi tak 
byl?! (…)
Kdo?  (A do chrámový opony…) 
Mařenko, drahoušku, uklidni se. To se ti 
něco zdálo. Já vím, žes ho měla ráda a tři 
noci jsi nespala… Andělé jsou v Tóře, sem 
tam v prorocích, ale už jsi slyšela, že by 
mluvili se ženskejma? (Ta holka se dočista 
pomátla…)
Ne, já tě poslouchám. (…)
(…) (…) (…)
Takže mi chceš říct, že ste přišly do za-
hrady, najednou se všechno začalo třást, 
vojáci si u toho dávaj dvacet a jen tak si 
k vám začne mluvit anděl. (…)
Počkej, on vám řekl: Nebojte se? To zní 
fakt jak anděl… A že hrob byl prázdný? 
(…)
Drahoušku, chvíli si sedni, já se ti 
za chvilku ozvu, volá mi Petr… 

PETR 
Petře, prosím tě, volala mi Máří Magda-
léna a je to nějaký zmatený, prosím tě, je 
potřeba ji vyzvednout v zahradě u hrobu, 
je nějak mimo. (…)
Že už jsi na cestě? Haleluja…
(…) (…) (…)
Počkej, ty jí věříš? Že to Ježíš říkal pře-
dem? Ale to musel myslet obrazně…
Počkej, zase mi volá Máří…

MÁŘÍ II
Tak… Mluvila jsem s Petrem, prý jde 
za vámi. (…)
Že jste ho už potkaly? (…)
Jo, ne Petra, Ježíše? Jsem z toho celá divá, 
to se nějak vysvětlí. (…) Hele, něco si 
přehodím, a jdu za tebou, to se nějak vy-
světlí… Nikam nechoď, počkej s holkama, 
do hodiny jsem tam…

BIBLICKÝ ORIGINÁL: EVANGELIUM 
PODLE LUKÁŠE, KAP. 24
Ze všech církví vás zveme k naslouchání 
velikonočnímu příběhu – v zahradách 
i v televizi, po telefonu i po chatu, v kos-
telích a modlitebnách! Snad se aspoň něco 
trochu vysvětlí…

Alžběta Hanychová,
farářka Českobratrské církve evangelické

дітей, молодь та дорослих послухати, 
поспівати, помолитися та Господню 
трапезу. (Програма чеською, у нас є 
Біблія українською.)

Přenos přes videokonferenci / 
Відеоконференція meet.jit.si/ccepocernice 

Farnost Evangelické 
církve metodistické
Křovinovo náměstí 12/18

15. 4. Velký pátek 
  17.00 hod. - bohoslužby se čtením veli-
konočního příběhu (pašije)

17. 4. Velikonoční neděle, 
Boží hod velikonoční 

  9.30 hod. - bohoslužby se svatou  
Večeří Páně 

 
Евангельская Церковь 
Аgape-Praha 
приглашает всех на Богослужение 
Воскресенье 16.00

Будемо раді бачити кожного!
тел .: 776 590 928
Адрес: Ječná 19, Прага 2
(остановка трамвая -Štěpánská)

1).  Зупинка метра (червона лінія) 
I. P. Pavlova, звідти 1 зупинка  
трамваєм (зупинка Štěpánská).
Номери Трамвая 6,7, 10,16,22,

2).  Зупинка метра (жовта лінія) Kar-
lovo náměstí,звідти трамваєм до 
зупинки Štěpánská 
Номери Трамвая 6,7,10,16,22.

3. DEN PO UKŘIŽOVÁNÍ 
JEŽÍŠE ZVONÍ MOBIL…
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SOŠ

„Ve shodě s celým civilizovaným světem 
jsme šokováni probíhající agresí Ruska 
vůči svrchovanému státu Ukrajině. Ukra-
jině a všem jejím občanům vyjadřujeme 
plnou podporu.“ To jsou slova, která se 
objevila hned 25. února nejen na webo-
vých stránkách SOŠ pro administrativu 
EU, ale také na všech našich sociálních 
sítích. U slov jsme ale nezůstali. Bě-
hem následujících dvou týdnů proběhlo 
na podporu Ukrajiny mnoho akcí. Již 
v pondělí 28. února zorganizovali studenti 
z M4A finanční sbírku, na konto Člověka 
v tísni odešlo přes 43 000 Kč. Od 7. do 9. 
března se uskutečnila sbírka nejen fi-
nanční, ale také hmotná. Podle seznamu 
potřebných věcí, který zveřejnilo ukra-
jinské velvyslanectví v Praze, nasbírali 
studenti i ostatní zaměstnanci mnoho 
krabic trvanlivých potravin, oblečení 
a dalšího materiálu, který byl předán 
neziskovým organizacím. Pod patronací 
různých tříd se více než týden prodá-
valo v atriu školy občerstvení, takže 
celkový výnos finanční sbírky je téměř 
130 000 Kč. Ve čtvrtek 10. března potom 
zorganizovaly studentky P4A Anna 
Krupková a Miloslava Konvalinková 
pro své spolužáky přednášku o historii 
konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. 
Pozvaly také novináře Martina Ham-
pejse, hlavního editora Lidových novin, 
který se specializuje na zahraniční dění 
a který v následné besedě všem účastní-
kům konflikt ještě více osvětlil.  

DALŠÍ STŘÍPKY OD NÁS
Děním na Ukrajině jsme velmi zasaženi, 
ale škola samozřejmě musí fungovat dál. 
Na zmíněné besedě převzali ceny nejú-
spěšnější řešitelé geopolitické olympiády. 
Vítězem se překvapivě stal student teprve 
druhého ročníku Jan Pham, druhé místo 
společně obsadili maturant Filip Vlček 
a prvák Jáchym Jiras.

Na čtrnáctitýdenní stáži v Irsku jsou 
v rámci programu Erasmus+ dvě stu-
dentky třetího ročníku. Adéla Lukášová 
pracuje v hotelu v oddělení HR, Denisa 
Holíková sbírá zkušenosti v účetní firmě.

Domov mládeže uspořádal pro své 
obyvatele již 5. ročník soutěže Domov 
mládeže má talent. Soutěžící se předvedli 
v různých disciplínách, tradičně převažo-
vala vystoupení hudební. Právě v nelehké 
době, kterou všichni prožíváme, jsou 
takové aktivity velmi potřebné.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

JSME S UKRAJINOU 
NEJEN SLOVY
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ŠKOLY

Vzhledem k velmi složité situaci na Ukra-
jině se v těchto dnech FZŠ Chodovická 
rozhodla uspořádat sbírku Děti dětem. 
Celý vestibul naší školy se proměnil 
ve skladovací místnost, které kralovali 
chlapci z 9. ročníku Sam a Filip, kteří 
s nápadem pomoci přišli. Některé třídy 
dokonce nabídly pomoc i finanční a vzdaly 
se odměny za sběr papíru, který nedávno 
proběhl.

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI FZŠ  
CHODOVICKÁ

Ve dnech 11. 2. a 4. 3. jsme se zúčastnili 
okresních kol v basketbale a volejbale. 
I přesto, že ne všichni se věnují těmto 
sportům ve volném čase, výkony byly 
na velmi dobré úrovni. V basketbalu 
skončili kluci na 4. místě, ve volejbalu 
na skvělém 2. místě. 

25. 2. naši žáci a žákyně vyjeli přes 
celou Prahu až na Hamr Braník, aby zde 
odehráli krajské finále ve stolnímu tenise. 
Ve družstvech se nám moc nedařilo a jen 
těžko jsme odráželi útoky soupeřů. Turnaj 
byl skvěle organizačně vedený, a tak 
prostojů bylo minimum a všichni si pěkně 
zahráli. Obě družstva skončila shodně 
na 6. místech z celkového počtu 7 škol. 

Všem našim žákům děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci školy.  

Krásné jarní dny plné sluníčka  
přeje

 tým učitelů FZŠ Chodovická

Žáci osmého ročníku o svůj lyžařský kurz 
v loňském roce přišli kvůli epidemio-
logické situaci. Svůj pobyt na krásném 
Benecku si nahradili od 8. - 14. 1. Kromě 
negativních testů vyšlo i pěkné počasí. 
A tak jsme zvládli všechny naplánované 
aktivity včetně závodu v biatlonu, ve sjez-
du, výlet na rozhlednu Žalý či společný 
běžkařský výjezd. 

 
FUTSAL STARŠÍ ŽÁCI 

Naši kluci se opět po delší odmlce zú-
častnili futsalového turnaje resp. finále 
Prahy Školské futsalové ligy. I vzhledem 
k nižšímu počtu přihlášených týmů se 
klukům podařilo vybojovat historický 
postup do finále Západní konference 
(semifinále ČR), kde se v polovině března 
utkají z mimopražskými školami (Liberec, 
Plzeň). Pro kluky to bude opravdu velká 
zkušenost. 
 

Kolektiv učitelů  
FZŠ Chodovická

FZŠ CHODOVICKÁ

VÝLET DO NÁRODNÍHO MUZEA A DALŠÍ AKCE

Pandemická situace se postupně uklidňuje, a tak si začínáme dopřávat alespoň drobné 
mimoškolní akce. Některé třídy vyrazily do Národního muzea a zároveň si připomněly 
památku Jana Palacha a Jana Zajíce. Jiné třídy vyrazily na Chvalský zámek na velmi 
povedenou výpravnou výstavu ke krásnému animovanému filmu Myši patří do nebe. 
Plánujeme výlet do Dánska, Německa, na horu Říp, na zámek Stránov, školy v přírodě 
a další podobné akce, na které se velmi těšíme a které nám už velmi chyběly.

MUSÍME SI POMÁHAT
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SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ 
RODINY V AZYLOVÉM DOMĚ

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ 
POMÁHÁ UKRAJINĚ

Před válkou na Ukrajině utíká mno-
ho občanů. Nejčastěji jsou to matky 
s dětmi, které hledají pomoc a zázemí 
v sousedních zemích. 

Jedno z míst, kde se mohou ukrajinské 
maminky s dětmi ubytovat, je i nedaleko 
naší školy v Horních Počernicích. Spojili 
jsme se proto s azylovým domem SKP 
HOPO a uspořádali 7. 3. 2022 naši již 
druhou sbírku na pomoc Ukrajině. 

Azylový dům bylo potřeba vybavit 
hygienickými potřebami jak pro mamin-
ky, tak pro děti. Naše gymnázium se toho 
chopilo opět v plné síle. Studenti a uči-
telé přinášeli kartáčky a pasty na zuby, 
sprchové gely, šampony, mýdla, dámské 
hygienické potřeby atd. Někteří přidali 
i hračky pro děti. 

Hlavním cílem pro nás bylo vybrat pro-
středky pro dvacet lidí. Náš cíl jsme však 
mnohonásobně překonali. Hygienickými 
potřebami jsme dokázali naplnit přes 
dvacet velkých tašek. Vybrané věci jsme 
naložili do auta a odvezli je do azylového 
domu. Tady si je už převzala paní, která 
se stará o chod domu a o to, aby se věci 
dostaly do správných rukou. 

Myslím si, že rodinám věci poslouží 
na dostatečně dlouhou dobu. Přispěli 
jsme i věcmi, které nebyly tak úplně po-
třeba a věřím, že udělají radost. 

Kateřina Marešová, septima B

MILÍ ŠKOLKOVÍ PŘÁTELÉ, 

po dvouleté přestávce vás zveme na oblí-
benou akci SRPMŠ Chodovická - Jarní 
prodejní výstavu. Přijďte si nakoupit ru-
kodělné výrobky našich žáčků a učitelek, 
sazeničky a dobroty od našich dobrovol-
níků. Chybět nebude ani oblíbený prů-
van ve skříni. Využijte možnosti darovat 
pěkné a čisté oblečení, které nenosíte 
a přijďte si vybrat nové kousky pro sebe 
i své děti. Veškerý výtěžek z akce půjde 
na zvelebení školkové zahrady. Rádi 
bychom zužitkovali dřevo z pokáceného 
topolu před školkou. Právě z něj chceme 
nechat vyrobit nové prvky.

Akce bude probíhat ve středu 
27. dubna odpoledne na školkové za-
hradě. Bližší info naleznete na plakátku 
ve školce a na veřejných vývěskách. Jste 
srdečně zváni.

Za SRPMŠ Chodovická: Dana Irglová

Současná situace v Evropě je velmi složitá. 
Válka zasáhla snad všechny z nás. Stalo se 
něco, o čem se nám ani v těch nejstraš-
nějších snech nezdálo. 

Krásné na tom všem je ale to, jak se lidé 
umí spojit pro pomoc ostatním. Celý svět 
pořádá sbírky na podporu Ukrajiny  
a jejích občanů. 

I naše gymnázium se tedy rozhodlo 
pomoci. Ve spolupráci s nadačním fondem 
UNICEF jsme s paní profesorkou Vavřič-
kovou zorganizovali 4. 3. 2022 finanční 
sbírku na pomoc dětem ohroženým 
válkou na Ukrajině. Tato akce proběhla 
i na detašovaném pracovišti na Černém 
Mostě, kde ji zaštítil pan profesor Jirou-
šek. Studenti a učitelé školy mohli přispět 
jakoukoliv částkou. Odměnou jim byla 

ručně vyrobená stužka v ukrajinských 
barvách. 

Velkým překvapením pro nás byla 
vybraná částka. Jen za pouhý jeden den se 
nám v Horních Počernicích podařilo vy-
brat bezmála 69 000 korun. Dohromady 
i s detašovaným pracovištěm jsme vybrali 
neuvěřitelných 107 301 Kč. 

Musím přiznat, že mě samotnou to 
dojalo. To, že jsme se mohli přesvěd-
čit, jak štědří a dobrosrdeční studenti 
a učitelé našeho gymnázia jsou. Myslím 
si, že na sebe můžeme být hrdí. Peníze 
budou jistě k užitku. S pomocí však určitě 
nekončíme. Tato sbírka nám ukázala, co 
jako škola dokážeme. 

Kateřina Marešová, septima B

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ
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KDYŽ SLOVO  
DÁ SLOVO
Už jste někdy „štěkali zubama“ či „roz-
vadili pohádku“? Možná si myslíte, že 
něco takového určitě neděláte, ale opak je 
pravdou. Každý přece občas zimou „drkotá 
zuby“ a i ten, kdo není zrovna nadšený 
luštitel křížovek, někdy „vyluští hádanku“.  
To jen náš jazyk se během staletí natolik 
proměnil a dal slovům nový význam, až se 
nestačíme divit, co všechno naše mateřš-
tina skýtá. 

Právě v údivu nad češtinou jsme na ZŠ 
Spojenců zůstali dne 21. února, který byl 
vyhlášen jako Mezinárodní den mateř-
ského jazyka. Uspořádali jsme při té 
příležitosti projektový program a dopřáli 
si ten luxus zastavit se, na chvilku upustit 
od běžné výuky a pro jednou si s naším 
mateřským jazykem jen tak hrát. 
Pro děti, kterým se výuka českého jazyka 
často zúží na osvojení pravopisu – ze-
jména psaní Y/I, to byla vítaná změna. 
Paní učitelky připravily v každé třídě 
zábavné aktivity a děti si zkoušely hledat 
schovaná slova či vymýšlet nová, hádat 
význam staročeských výrazů nebo najít 
palindromy – slova a věty, jež se mohou 
číst v každém směru. Žáci se dozvěděli 
mnoho nového o vývoji češtiny a o jejím 
zařazení do rodiny ostatních jazyků. Ti 

V naší škole jsme připravili tři projektové dny v rámci OP VVV – Šablony III. 
Montessori, Robotiku ve výuce a Dopravní prostředky. Zúčastnili se ho žáci prvního 
stupně a ZŠS. Montessori probíhalo ve třídě u stolků a v tělocvičně na zemi. Děti si 
vyzkoušely něco z praktického života jako je přesýpání, přelévání apod. Na zemi si 
vyzkoušely pomůcky na matematiku i na český jazyk.

Na robotiku ve výuce jsme si nachystali malého robůtka Ozobota a robotické včelky. 
Ozobot jezdil po barevně vyznačených drahách, které si mohli žáci sami nakreslit. 
Včelky zase uměly krokovat. Žáci posílali včelky po různých drahách, ale nejprve je 
museli naprogramovat pomocí šipek a dalších dvou tlačítek. 

Třetí den jsme se zaměřili na polytechnické vzdělávání – na rozvoj manipulačních 
činností při práci s dřevěnými velkoformátovými stavebnicemi.

Žáci pracovali ve skupinkách, ve kterých podle předlohy sestavovali různé modely 
dopravních prostředků. Vznikly modely aut, letadel a jeden velký společný vlak. Díky 
realizaci projektových dnů rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku žáků. Při práci si 
všichni vzájemně pomáhali, což je velkým přínosem těchto dnů.

Všechny projektové dny se povedly a děti si je moc užily.

P. Čuřínová, ředitelka školy, A. Bušová, učitelka

starší pracovali ve skupinkách a vytvá-
řeli na toto téma grafické plakáty. Děti 
měly také možnost poslechnout si, jak 
znějí jiné evropské jazyky, a nakonec si 
formou hry vyzkoušely, jaké by to bylo, 
kdybychom se museli dorozumívat beze 
slov. Samy viděly, že by to nebyla až 
taková legrace. 

Slova k dorozumění potřebuje-
me, nicméně jejich význam se mění. 
Může nás překvapit, jak moc neznáme 
staročeské výrazy. Ale rozumí dnešní 
starší generace svým vnoučatům, když 
říkají, že někoho „lajkují“, „vyfajtují“ 
nebo něco „čekují“? Čeština se vyvíjí 
a proměňuje neustále, možná dokonce 
rychleji než dřív. Vývoj zastavit nelze, 
ale lze ho usměrnit a především kulti-
vovat tak, aby náš mateřský jazyk byl 
stále krásný a hlavně plnil svůj smysl, 
totiž být nástrojem porozumění a vzá-
jemného pochopení.  

Učitelky ZŠ Spojenců

POZVÁNKA NA KONCERTY ZUŠ

Koncert žáků klarinetové  
třídy Romana Kudly

 út 5. 4. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert pěveckých sborů
DPS Malíček a DPS Paleček 

  st 6. 4. Divadlo Horní Počernice  
od 18.00 hod.

Stodolohraní
Big Band ZUŠ Horní Počernice a Jazzo-
vá Farma ZUŠ Česká Lípa  
hrají k tanci a poslechu. 

  po 11. 4. Chvalská stodola  
od 19.00 hod.

Koncert žáků klavírní  
třídy Petry Kolátorové

 po 11. 4. sál ZUŠ od 19.15 hod.

Jarní koncert
Koncert Dechového orchestru ZUŠ 
Horní Počernice 

  út 12. 4. Divadlo Horní Počernice  
od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírního 
oddělení ZUŠ

 st 13. 4. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy
 Zuzany Leimer

 út 19. 4. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert žáků kytarové třídy 
Michala Straky

 st 20. 4. sál ZUŠ od 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy 
Dagmary Urbanové

 pá 22. 4. Chvalský zámek od 17.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy 
Věry Matějákové

 po 25. 4. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Mezinárodní festival komorní hudby
Koncert komorních souborů z ČR, 
Německa, Polska a Litvy 

  st 27. 4. Koncertní sál Pražské  
konzervatoře od 18.00 hod.

Mezinárodní festival komorní hudby
Koncert komorních souborů z ČR, 
Německa, Polska a Litvy 

 čt 28. 4. Chvalská stodola od 18.00 hod.

Koncert žáků kytarové třídy 
Pavla Kordíka

 čt 28. 4. Chvalský zámek od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy 
Jitky Urbánkové

 pá 29. 4. sál ZUŠ od 18.00 hod.

PROJEKTOVÉ DNY  
V BÁRTLOVCE
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SPORT

BOULODROM

TJ SOKOL HORNÍ 
POČERNICE

Na Ratibořické jsme vybudovali dráhu 
- boulodrom na kola, odrážedla a auta 
na dálková ovládání pro děti. Tento nápad 
vznikl především kvůli bezpečnosti našich 
nejmenších. Místo bylo pro tento účel 
již využíváno, ale zdaleka nesplňovalo 
bezpečnostní požadavky, hlavně směrem 
k autobusové zastávce.

Boulodrom je druh pumptracku, který 
je uzpůsoben pro nejmenší cyklisty. 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice 
nabízí všem občanům ukrajinské národnosti, 
kteří museli nedobrovolně opustit svou vlast 
v důsledku ruské agrese Ukrajiny:

Bezplatnou účast na veškerých našich sportov-
ních aktivitách pořádaných v rámci programu 
TJ Sokol Horní Počernice.
Nabízíme účast v našich sportovních oddílech 
volejbalu (děvčata 8-14 let), atletice (děvčata 
i chlapci 7-15 let), basketbalu (děti a mlá-
dež v obou kategoriích), tenisu (individuální 
příprava), triatlonu (obě kategorie dětí a mlá-
deže), cvičení předškolních dětí s rodiči, cvičení 
starších žen, cvičení aerobiku a pilates ve školní 
tělocvičně Ratibořická, rekreační tenis seniorů 
v tenisovém areálu Otovická, rekreační volej-
bal dospělých – seniorů, stolní tenis seniorů, 
beachvolejbal v letních měsících.

Dále nabízíme pro krajní případy využití 
k nouzovému přechodnému hromadnému uby-
tování prostory tělocvičny i klubovny v areálu 
TJ v Chvalkovické ulici.

Informace na e-mailové adrese: 
TJpraha20@seznam.cz, 
mobil: 602 236 259.

Za TJ: Jindřich Jukl, předseda  

NOVÝ CYKLO PŘÍSTŘEŠEK 
U FZŠ CHODOVICKÁ 

Díky projektu Školní ulice, kterého se 
městská část jako první v Praze zúčast-
nila, jsme obdrželi od Magistrátu hl. m. 
Prahy přístřešek na kola a koloběžky.

Děkujeme MHMP a věříme, že bude 
hojně využíván.

Veronika Jáně, 
referentka sportu

Není zde kladena priorita na plynulost 
„propumpování“ celé dráhy bez jediného 
šlápnutí. Cílem bylo vytvořit zajímavou 
terénní dráhu. Boule jsou koncipovány 
tak, aby je zvládly přejet i děti na odráže-
dlech, a proto jsou nižší a mají více tupý 
tvar boulí.

Dráha ze strany silnice a cyklostezky je 
ohraničena kládami, které slouží přede-
vším jako bezpečnostní prvek. 

Nedoporučujeme ježdění na hliněném 
povrchu po silném dešti, aby se povrch 
šetřil. Prosíme rodiče, aby děti do dráhy 
nedělaly díry lopatkou, bagry a jinými 
předměty, protože dráha není pískoviště.

     
   

Veronika Jáně, 
referentka sportu

ZA BOŽENKOU  
KOBROVOU

V pátek 11. února letošního 
roku opustila navždy tento 
svět paní Boženka Kobrová. 
Zemřela ve věku nedožitých 

79 let. Celý život milovala so-
kolské hnutí a sport ve všech 
formách, i když jen pasivně. 
Byla opravdovou sportovní 
fanynkou. Chodila na zdejší 
tenisového hřiště za svým 

mužem, s oblibou navštěvovala 
gymnastické závody ve škol-
ní tělocvičně v Ratibořické 

ulici a vůbec se velmi zajímala 
o veškeré sportovní dění v TJ 
Sokol i v celé městské části. 
Posledních deset let života 
prožila spokojeně ve zdej-

ším domově s pečovatelskou 
službou. Budeme na ni rádi 

vzpomínat. Čest její památce. 

Kamarádi z TJ Sokol  
Horní Počernice





ODS a NHP kandidují do zastupitelstva 
Horních Počernic v roce 2022 SPOLU! 

 

 
 
 
 

Petr Měšťan 
Starosta a lídr kandidátky 

 
 
 

 

 

 

Chcete se podílet na komunální politice? Zajímá 
vás práce v zastupitelstvu? Přidejte se k nám. 
SPOLU to dokážeme. 

odsanhp@gmail.com 

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

Bližší informace a příjem
zakázek v Horních Počernicích:

tel.: 702 671 837
po–čt 14.00–18.00

Čistírna oděvů
Sekeřická 742/21

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2022 



KVĚTINÁČE A MALOVACÍ POTŘEBY  
ZAJIŠTĚNY, BUŘTY S SEBOU

Přijďte s námi oslavit 

DEN ZEMĚ 
NEDĚLE 24. 4. 2022 OD 14:00  

U RYBNÍKU ELIŠKA.
OZDOBÍME KVĚTINÁČ,  
ZASADÍME ROSTLINKU,  

OPEČEME BUŘTY.
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INZERCE

50%                       SLEVA NA
SAMOZABARVOVACÍ SKLA
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz Více informací na:

www.ocniklinikahp.cz
725 537 096

Imunoglukan

Výživový doplněk k normální funkci 
imunitního systému, snížení míry únavy 
a pocitu vyčerpání. Každá tableta v 
tomto výhodné balení obsahuje 13 
vitamínů a 9 minerálů.

550 Kč

Kaloba
21 tablet

185 Kč

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

425 Kč

Supradyn
90 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.

Lékárna

Dovoz léků domů v nejbližším okolí

P4H 60 kapslí

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 17:00

08:00 - 16:00

08:00 - 15:00

Objednejte se na merení zraku do nasí optiky
online na www.oohp/rezervace

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Pocerniceˇ ˇU Svobodárny 9, 190 00, Vysocany

oční optika
Horní Počernice

*Platí do vyprodání zásob
na všech pobockách OOHPˇ

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

MČ Praha 20, ročník 70, duben 
2022 (vychází měsíčně, kromě 
letních prázdnin). Periodický tisk 
územního samo správného celku. 
Náklad 6 400 ks.

VYDAVATEL: MČ Praha 20, REGI
STRACE povolena Magistrátem hl. 
m. Prahy pod číslem MK ČR E 12559

SÍDLO VYDAVATELE: MČ Praha 20,
Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní 
Počernice, IČO: 00240192

TECHNICKÁ REDAKCE  
A GRAFICKÁ ÚPRAVA: 
Vojtěch Jasanský. Neníli uvedeno 
jinak, fotografie pořídila redakce.

REDAKČNÍ RADA: Místopředseda 
Jan Brunner, Mgr. Iva Rosová, Klára 
Pazderková, Růžena Beránková, 
Mgr. Alžběta Cibochová.

PŘÍJEM INZERCE:  
po, st: 7.30 – 18.00 hod., út, čt: 
7.30 – 15.00 hod., pá: 7.30 – 14.00 
hod. Telefon: 271 071 611, email:  
inzerce@pocernice.cz.  
Články odeslané po uzávěrce 
nebudou přijaty do tištěného 
Zpravodaje. Za obsahovou 
a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí 
odrážet názor redakce. Autorská 
práva vyhrazena. Přetisk pouze se 
souhlasem vydavatele. Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit. 
Nevyžádané příspěvky a fotografie 
se nevracejí. Neoznačené fotografie: 
archiv. NEPRODEJNÉ.

REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,  
email: redakce@pocernice.cz, 
www.pocernice.cz
 
TISK: Triangl print, a. s.

REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ:  
271 071 690, tel. číslo na ÚMČ  
Praha 20: 271 071 611 (711)

Další číslo vyjde 29. 4. 2022.

Veškerá inzerce se podává na podatelně  
Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 647.

Koupím byt či dům v Horních 
Počernicích. 604 617 788

Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
 www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852   
Zdoňovská 2992/15
 
Instalatér, topenář, svářeč
Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení
M. Trnka, tel: 775 961 432  
 
Oprava žaluzií - výměna vodicích lanek    
- nové žaluzie - seřízení plastových 
oken a dveří - sítě proti hmyzu 
Tel: 733720950 pavel.janci@email.cz

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

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize 775 132 921

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

Knihy a knižní pozůstalosti koupím
tel: 286 891 400 
 
Zahradní práce - čištění neudržovaných 
pozemků s odvozem, kompletní údržba 
trávníků, řez a výsadba živých plotů, 
ovocných stromů a keřů, mulčování 
s dovozem materiálu, sběr listí s odvozem, 
prořez a kácení stromů, frézování pařezů, 
odplevelení pozemku, zámkové dlažby. 
Tel. 608 961 169, www.jelovsky.cz

Nabídka svatebního, denního i večerního 
líčení. Make-up na focení a jiné 
příležitosti. Tel.: 728 742 055,  
e-mail: dvorakova.karolin@gmail.com 
 
Salon pro psy – 4PSI SPA.
Po telefonické dohodě upravíme vašeho 
pejska, kočičku – koupel, střih, drápky.
Tel: 723 554 444, 4psispa.cz 

Zednictví-Malířství Rekonstrukce bytu, 
domu, nebytových prostor.
Veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti 
zajištěn. E-mail: standa1244@seznam.cz 
Mobil 777670326

Koupím originální filmové a hudební 
nosiče (VHS, CD, DVD, MC – kazety, 
LP desky) a jiné sběratelské předměty.
Mail: vhscddvd@seznam.cz,  
tel: 704 142 317. 
 
ÚMČ Praha 20 Horní Počernice hledá 
paní na zástup (za nemoc a dovolenou) 
do recepce úřadu, Jívanská 635. Bližší 
informace: J. Keilová
Tel.: 271 071 620
 
Mateřská škola, Spojenců 2170/44, 
přijme od 1. 7. 2022 učitelku na hlavní 
pracovní poměr. Požadavek - ukončené 
pedagogické vzdělání v oboru předškolní 
pedagogiky. Info. na tel: 778 726 404
CV zasílejte na
e-mail: skolka@skolkaspojencu.cz  
 
Restaurace v Horních Počernicích přijme 
obědovou servírku. Prac. doba po-pá 
10.30-13.30, plat 200 Kč./hod.  
Tel: 728 607 652




