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Vítejte ve Svornosti

Hotel Svornost na rozhraní Dolních Počernic s Hostavicemi nedávno oslavil desetiletí od svého znovuotevření po celkové rekonstrukci
budovy, která je ovšem mnohem starší a pamatuje ve svých zdech tolik událostí, co málokterý zdejší pamětník. Zbudovat ji nechalo v
roce 1931 "Obecně prospěšné družstvo Svornost pro stavbu dělnických, úřednických a řemeslnických domků na pozemku
zakoupeném od hrabat z Dercsenyi. V družstvu byli zastoupeni jak obyvatelé Dolních Počernic, tak Hostavic a od počátku družstevní
dům Svornost využívaly obě obce.

  

Ve stanovách bylo pamatováno i na to, že kdyby se družstvo rozpadlo, stane se dům obecním majetkem. V objektu bývaly čtyři byty,
hospoda a sál, ve kterém mimo jiné vystupovali divadelní ochotníci až do 50. let minulého století, kdy byl, tehdy již bývalý družstevní
dům, zavřen. A dál sloužil jako sklad filmů, obchod, lidová knihovna a restaurace. Svornost chátrala a její novodobá kapitola se začala
psát až po celkové rekonstrukci, kdy za účasti prvého polistopadového ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera byl otevřen hotel,
restaurace a svému původnímu účelu opět mohl sloužit nádherný sál. V příjemném prostředí, k němuž patří posezení na verandě či u
krbu, se tu konají svatební hostiny, firemní akce, plesy (včetně radničního Prahy 14), mezinárodní výstavy (např. koček, yorkshirských
teriérů), country bály, divadelní představení (hostuje zde divadlo z Horních Počernic Právě začínáme), taneční zábavy (např. při Babím
létě, konaném společně s Prahou 14), silvestrovské zábavy, setkání seniorů, vepřové hody. Ubytování si tu pochvalovali účastníci
soustředění nevidomých v goalbale či studenti z USA, kteří v Praze absolvovali kurs hry na flétnu.
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Zastavení ve Svornosti bylo rovněž součástí Veselého výletu, což byla cyklistická poznávací jízda po oblasti Prahy 14. Nelze
opomenout, že Svornost byla místem nejednoho politického sněmu, především ODS, takže její pohostinnost mohli ocenit pražští
primátoři, senátoři a poslanci včetně nového prezidenta Václava Klause (na snímku ve společnosti starosty Dolních Počernic Zbyňka
Richtera).
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