
ZP
RA

VO
D

A
J

10/11/12

2017

ADVENT 
V DOLNÍCH 

POČERNICÍCH

D
O

LN
O

P
O

Č
E

R
N

IC
K

Ý

Foto: Josef Nožička



2

Vážení spoluobčané,

dne 30. 11. 2017 byl na  jednání 
ZHMP schválen rozpočet Hl. m. 
Prahy na  rok 2018. Dovolte mi, 
abych vás s  ním v  krátkosti se-
známil. Předem upozorňuji, že 
se budu zabývat těmi položkami 
rozpočtu, které mají nějaký vztah 
k  naší MČ. Makroekonomické 
údaje a  podrobné položky jed-
notlivých kapitol rozpočtu HMP 
jsou uveřejněny na internetových 
stránkách města a pro naše obča-
ny nejsou až tak zásadní. 

V úvodu pouze zmíním, že příjmy HMP jsou schváleny ve výši cca 
50 miliard Kč a výdaje ve výši cca 70 miliard Kč. Plánovaný scho-
dek ve výši 16 miliard Kč je kryt úsporami města z minulých let.
Každým rokem řeší město finanční vztahy k jeho městským čás-
tem. Stanovení těchto vztahů provází v posledních letech aktivi-
ta všech starostů městských částí HMP s cílem o jejich navýšení. 
To se v r. 2017 opět podařilo. Protože určit dotační vztahy je dost 
složitá záležitost, omezím se na konstatování, že naše MČ obdrží 
od města v r. 2018 částku 14 172 tis. Kč, což je o 1 422 tis. Kč více 
než v r. 2017. Mimo tyto finanční prostředky dostáváme od státu 
příspěvek na výkon státní správy ve výši 67 tis. Kč, což zdaleka 
nepokrývá nejen naši potřebu, ale podhodnoceny jsou těmito 
příspěvky všechny MČ HMP.
Projděme si tedy jednotlivé kapitoly rozpočtu HMP.
Naše MŠ DUHA obdrží v rámci běžných výdajů města na přímé 
náklady na vzdělávání finanční částku ve výši 5 050 tis. Kč a naše 
základní škola 15 232 tis. Kč.
Nás ale budou spíše zajímat výdaje kapitálové. V kapitole 01 – 
Rozvoj obce je vyčleněno 15 000 tis. Kč na projekt Bytové domy 
Dolní Počernice – jih. Jedná se o výstavbu 310 bytů na pozemku 
Hl. m. Prahy v místech naproti nákupnímu centru Billa. Výstavbu 
tohoto bytového komplexu zajišťuje Odbor strategických inves-
tic MHMP a vedení naší MČ bude tento projekt bedlivě sledovat.
V kapitole 02 – Městská infrastruktura nalezneme projekt Rekre-
ačního parku U Čeňku, jehož pokračování se v r. 2018 zcela jistě 
dočkáme. Jedná se o rozsáhlý projekt mezi Dolními Počernicemi 
a sídlištěm Černý Most, situovaný převážně v katastrálním území 
Dolních Počernic, jehož realizaci zajišťuje Odbor technické vy-
bavenosti MHMP. Pro r. 2018 je na tento projekt rozpočtována 
částka 10 000 tis. Kč.
Dále v  této kapitole nalezneme finanční prostředky ve  výši 
40 000 tis. Kč na pokračování kanalizačního sběrače H, ve smě-
ru do  Běchovic. Další etapa této veřejně prospěšné stavby 
bude odkloněna z  ul. Nad Rybníkem směrem ke  korytu Ro-
kytky, kde již bude výstavba pokračovat v otevřeném výkopu, 
nikoliv tunelováním. Stavbu zajišťuje Odbor strategických in-
vestic MHMP.
Velkým zklamáním pro nás je výše finančních prostředků na po-
kračování stavby 0134 - Technická vybavenost Dolní Počernice, 
na kterou je z rozpočtu města vyčleněno pouze 500 tis. Kč. Je jas-
né, že za tyto peníze nic nepostavíme, můžeme provádět pouze 
přípravné práce a doufat, že v průběhu r. 2018 bude tato částka 
Odborem technické vybavenosti MHMP navýšena. 
V kapitole 03 – Doprava je vyčleněna částka 1000 tis. Kč na akci 
Obchvatové komunikace Dolních Počernic. Zatím nevíme, jak 
budou tyto finanční prostředky využity, ale očekáváme, že v této 
věci bude naše MČ včas Odborem strategických investic oslove-
na ke spolupráci. 
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V kapitole 10 – Pokladní správa je městem vytvořena investiční re-
zerva ve výši 500 000 tis. Kč pro MČ HMP na realizaci jejich inves-
tičních projektů. Zde můžeme doufat o  přidělení dotací pro naše 
investiční akce. Další rezerva ve výši 300 000 tis. Kč je v této kapitole 
určena na spolufinancování projektů EU/EHP. 
Při přečtení těchto řádek zjistíme, že do rozpočtu naší MČ pro rok 
2018 nemůžeme zatím počítat s  žádnými investičními dotacemi. 
To je zpráva špatná. Dobré zprávy v této oblasti se můžeme dočkat 
v průběhu roku 2018, o což se bude vedení naší MČ určitě snažit.

 Zbyněk Richter, starosta

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 13. 9. do 22. 11. 2017  
m. j. projednávala

schválila:
- Smlouvu o  smlouvě budoucí o  nájmu hospodářské budovy 
u  čp.45 (hájovna) se spol. V  Hájence, z.s., IČ 06361731, za  účelem 
provozování lesní školky,
- Žádost o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení, týka-
jící se navýšení kapacity MŠ DUHA v souvislosti s kolaudací dalších 
dvou tříd, a to s účinností od 1. 9. 2018,
- zajištění příslušného navýšení rozpočtu MŠ DUHA od  1. 9. 2018 
v souladu s navýšením kapacity této mateřské školy,
- podpronájem objektu čp. 312, ul. Národních hrdinů, spol. Oran-
gery Club s.r.o., spojený se změnou využití daného objektu na pro-
vozování mimoškolní výchovy a  vzdělávání dětí, pořádání kurzů, 
školení a lektorských kurzů, za podmínky, že spol. Fresco Gusto s.r.o. 
do 31. 12. 2017 zajistí na své náklady rekolaudaci (změnu využití) 
objektu čp. 312, Národních hrdinů dle potřeb, 
- dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v čp. 587 se 
spol. AT, s.r.o. na prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2022,
- úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících,
- nabídku spol. PERFECTSTAV s.r.o. na realizaci projektu „Zřízení auto- 
busové zastávky u MŠ DUHA“ za cenu 842.770,80 Kč (včetně DPH),
- objednávku pro Ing. Františka Smetanu na výkon občasného TDI 
stavby „Zřízení autobusové zastávky u MŠ DUHA“ za cenu 340 Kč/
hod. v limitu do 25 tis. Kč (včetně DPH) dle předložené nabídky,
- projednala nabídky na zhotovitele projektu „fitness park v zámec-
kém parku“,
- zveřejnění záměru na pronájem čp. 26 v ul. Národních hrdinů s vy-
užitím pro vzdělávání a výchovu předškolních dětí,
- objednávku na  zajištění havarijní opravy výtahu v  budově MŠ 
DUHA spol. Schindler CZ, a.s. za cenu 122.299,20 Kč,
- Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2016/2017, 
kterou hodnotí jako velmi dobře zpracovanou a vyslovuje tím uzná-
ní vedení ZŠ za takto předloženou Výroční zprávu,
- Smlouvu o dílo se spol. Enuma Elis s.r.o. na zbudování „Venkovního 
fitparku s cvičební sestavou“ za cenu 1.058.459,60 Kč (včetně DPH), 
- zadání opravy vozovky v ul. Makovská za cenu do 20 tis. Kč (včetně 
DPH),
- Smlouvu o dílo se spol. SKIP Stavby s.r.o. na opravu cyklostezky 
podél Rokytky s vyústěním do ul. V Ráji za cenu 850 tis. Kč (včetně 
DPH),
- objednávku pro p. Štefana Mihalika, Radlice 4 na zajištění opra-
vy havarijního stavu části plechové střechy MŠ DUHA za  cenu 
53.773.50 Kč (bez DPH),
- stavbu veřejného osvětlení při části ul. Národních hrdinů (úsek 
mezi ul. Svatoňovická – Rtyňská) dle předložené dokumentace, 
- objednávku pro spol. JP Building s.r.o. na zajištění stavebního po-
volení na vrtanou studnu pro užitkovou vodu pro zálivku a kašnu 
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Čna pozemku parc.č. 5/1 (zámecký park) na cenu 18.150 Kč (včetně 

DPH),
- přemístění tří herních prvků, původně umístěných před zdravot-
ním centrem, do zahrady MŠ DUHA,
- podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpoč-
tu Hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti MA 21 pro rok 2018 
ve výši 350 tis. Kč.

vzala na vědomí:
- Rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu „Rehabilitace zámec-
kého parku v Dolních Počernicích – 3. část, Praha 9, Dolní Počernice, 
Národních hrdinů“,
- Posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 
Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí,
- Zápisy z jednání výborů ZMČ a komisí RMČ,
- Posudek o vlivech záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ na životní pro-
středí,
- Zprávu o hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za období 1 – 
9/2017,
- Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ DUHA) 
za období 1 – 9/2017,
- Záznam z  jednání o  koordinaci dalšího postupu ve  věci vlakové 
zastávky na nákladovém průtahu Praha-Běchovice, Praha-Malešice 
ze dne 19. 10. 2017.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písem-
né podobě na úřadě MČ. 

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

19.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE DNE 27. 11. 2017
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo násle-
dující usnesení:

Podmínky hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria  
na r. 2018
- s o u h l a s í, aby MČ Praha - Dolní Počernice hospodařila v r. 2018 
až do schválení svého rozpočtu na rok 2018 v rozpočtovém provi-
zoriu,
- s c h v a l u j e   pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počer-
nice v období rozpočtového provizoria pro rok 2018 v tomto znění:
Měsíční výdaje městské části stanovené v pravidlech rozpočtového 
provizoria nesmí překročit 1/12 výdajů schváleného rozpočtu pro 
předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v přípa-
dě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů 
stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu před-
financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.
Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný 
průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních 
prostředků.
Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly 
plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.
V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat 
nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na  jejich plnění bude 
mít potřebné finanční prostředky.
Rozpočtové příjmy a  výdaje uskutečněné v  době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

18.  MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - DOLNÍ POČERNICE DNE 21. 9. 2017
Mimořádné zasedání bylo svoláno za účelem projednání možností 
ukončení vleklých soudních sporů ohledně plateb za  užívání po-
zemků městské části podél komunikace Českobrodská, na kterých 
je umístěna stavba čp. 831 – čerpací stanice MEDOS a  sídlo spol. 
Citroën. Na jednání nebylo přijato žádné usnesení.

Úprava rozpočtu MČ do měsíce listopadu 2017
- s c h v a l u j e  
1. úpravu rozpočtu do měsíce listopadu 2017 takto:
vrácení zapůjčeného 1.000.000 Kč z  ODPA (oddíl paragraf ) 3745 
POL 6121 /veřejná zeleň/ zpět do fondu seniorů 
2. přesun uspořených rozpočtových prostředků z  investiční akce 
Zkapacitnění MŠ DUHA ve  výši 1.100.000 Kč na  ODPA 3745 POL 
6121 /veřejná zeleň/ na krytí výdajů spojených s přípravnými pra-
cemi na projekt „Rehabilitace zámeckého parku – 3.část“

Výkup pozemků mezi tratěmi ČD v souvislosti s výstavbou nových 
zastávek ČD
- s c h v a l u j e   záměr na získání pozemků parc. č. 1347/1, 1347/2, 
1347/3 a 1345 do vlastnictví MČ Praha - Dolní Počernice,
- s o u h l a s í   se změnou Územního plánu HMP na dotčených po-
zemcích v souladu se záměrem na využití pro veřejnou zeleň,
- p o v ě ř u j e   RMČ přípravou dalších podkladů, potřebných k opě-
tovnému projednání tohoto záměru v ZMČ.

Směna pozemků mezi MČ Praha – Dolní Počernice a  Sokol Dolní 
Počernice, z.s.
- s c h v a l u j e   směnnou smlouvu, jejímž předmětem je směna čás-
tí pozemků oddělených dle GOP č.750-155/2008 ze dne 20.5.2008, 
a to části parc.č. 1354/1 ve vlastnictví Hl. m. Prahy se svěřenou sprá-
vou MČ Praha – Dolní Počernice, IČ 00240150, oddělené jako parc.č. 
1354/5 o výměře 2.652 m2 za cenu 223.830 Kč za část pozemku parc. 
č. 1350 ve vlastnictví Sokola Dolní Počernice z.s., IČ 452 49 504, od-
dělenou jako parc. č. 1350/5 o výměře 2.032 m2 za cenu 114.140 Kč, 
vše v k.ú. Dolní Počernice.

Zpráva o průběhu a výsledcích MA 21 za rok 2017
- s c h v a l u j e   Zprávu o průběhu a výsledcích MA 21 v Zdravé MČ 
Praha – Dolní Počernice.

Návrh Akčního plánu MA 21 na r. 2018
- s c h v a l u j e   Akční plán MA21 Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 
na rok 2018.

Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 – Počin
- p o v ě ř u j e   RMČ zabezpečením zpracování studie využití po-
zemku parc.č. 385 a části pozemku parc.č. 386 v k.ú. Dolní Počernice 
pro účely výchovy a  vzdělávání předškolních dětí a  předložením 
této studie k projednání na dalším zasedání ZMČ.

Záměr na využití objektu čp. 366
projednalo žádost Klubu důchodců čj. 2183/17
- s c h v a l u j e   poskytnutí fin. prostředků ve výši 100 tis. Kč z roz-
počtu MČ Praha - Dolní Počernice na  r. 2018 pro Klub důchodců 
na lázeňský pobyt v Lázních Mšené,
- p o ž a d u  j e, aby finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč, získané 
z daru od paní Nápravové, nebyly zatím využívány. 

11. Návrh na změnu ÚP HMP na pozemku parc. č. 1448/107 v k.ú 
Dolní Počernice
- s o u h l a s í   s návrhem na změnu ÚP SÚHMP na pozemku parc. 
č.1448/107 v k.ú. Dolní Počernice, spočívající ve změně funkce ZMK 
(zeleň) na funkci OC (obytná).

12. Záměr na prodej pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice
- n e s c h v a l u j e   záměr na prodej pozemku parc. č. 944 v k.ú. 
Dolní Počernice,
- s c h v a l u j e   návrh na změnu ÚP SÚHMP na pozemku parc.č. 944 
v k.ú. Dolní Počernice, spočívající ve změně funkce SV (smíšená = 
obytná + drobná výroba) na funkci PP (parkové plochy) kromě části 
pozemku pod stávající komunikací ul. V Záhorském.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písem-
né podobě na úřadě MČ. 
 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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VOLBA PREZIDENTA  
REPUBLIKY

ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (I. kolo)
26. - 27. 1. 2018 (případné II. kolo)

Blížícím se termínem volby prezidenta České republiky si vám 
dovolujeme zprostředkovat základní informace.

Volební místnosti budou pro voliče otevřeny:
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 13. ledna od 8:00 do 14:00 hodin. 

Každému voliči budou v  případě I. kola voleb doručeny nej-
později tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi 
bude voličům doručen též informační leták, v  němž budou 
seznámeni s  údaji potřebnými pro realizaci volebního prá-
va. V případě II. kola budou hlasovací lístky k dispozici pouze 
ve volební místnosti.

Místem konání voleb bude:
a)  ve volebním okrsku č. 30001 je volební místnost v budo-

vě MŠ DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9
b)  ve volebním okrsku č. 30002 je místnost pro hlasování 

v budově úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9

Možnost hlasovat na voličský průkaz 
O vydání voličského průkazu můžete zažádat osobně nejpoz-
ději do 10. 1. 2018 a to 16:00 hod., nebo podáním doručeným 
nejpozději do 5. 1. 2017, toto podání musí být v listinné podo-
bě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Podrobnější informace naleznete na  webových stránkách MČ 
Dolní Počernice
 Hana Moravcová

PODĚKOVÁNÍ

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Vážení obyvatelé Dolních Počernic,
ráda bych Vám představila v  krátkosti Místní agendu 21 (MA21). 
Jedná se o  zkvalitňování našeho života a  životního prostředí 
s  uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, 
našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem 
se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v  obci dále 
ubírat a jaké strategické cíle si naplánujeme a pokusíme se je splnit. 
Mým úkolem je zprostředkovat součinnost mezi Vámi a naším úřa-
dem a samosprávou.
Na  našich webových stránkách je k  dispozici rozsáhlejší povídá-
ní o  principech MA21, hodnotící zprávy za  uplynulé roky a  plán 
na příští rok. Objeví se tam také anketa o tom, které akce se Vám 
líbí a které aktivity byste chtěli případně rozšířit a  jakým směrem. 
S potěšením uvítám Vaše připomínky a podněty případně i mailem 
na brozova@dpocernice.cz
 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Milí spoluobčané, 

dovolte mi popřát vám jménem redakční rady krásné, spo-
kojené a klidné Vánoce. V příštím roce pak hodně zdraví, kli-
du, pohody a štěstí. 
Já vím, je to přání jak z pohlednic či vánočních přáníček. Ale 
jen to přání asi nestačí. Každý musíme sám sobě odpovědět, 
co bychom měli zlepšit, kde ubrat, kde naopak přidat. Sna-
žit se mít přátele, ale ty „opravdové“ přátelé, a nejen takové, 
kteří nás využívají. Sami si musíme pročistit, projasnit hlavu. 
Sám být v pohodě a jen tak můžeme být oporou těm, které 
máme rádi, a  kteří si to zaslouží. Neměřme štěstí značkou 
auta, ale počtem úsměvů, neměřme naši kondici stavem 
účtu, ale stavem mysli a tělesné pohody. 
To vše a ještě to, co si sami přejete…
 MUDr. Pavel Boček

Rádi bychom poděkovali za  významnou pomoc při akcích 
MA21 zejména řediteli dětského domova Martinovi Lněničko-
vi a jeho spolupracovníkům, také řediteli základní školy Jiřímu 
Schwarzovi a kolektivu učitelů, především Štěpánce Kratochví-
lové a též ředitelce mateřské školky Dance Exnerové.
Dále všem organizátorům z  řad úřadu, místních sdružení 
a spolků a ostatním dobrovolníkům, kteří nelitují svého volné-
ho času a většinou nezištně nebo jen za symbolickou odměnu 
jsou ochotni věnovat svou snahu a úsilí pro nové společné zá-
žitky našich občanů, pro zdraví, spokojenost a úsměvy na tvá-
řích, prostě pro dobrou věc… 
Velký dík patří také dětem, které se aktivně zapojují a pomáhají 
například při úklidu obce na Den Země, zajišťování stanovišť 
na  Dni dětí, občerstvení na  Veřejném fóru, Seniorském dni 
zdraví či Cyklohrátkách a  vystupováním na  kulturních akcích 
jako je Masopust, Babí léto, Vánoce…
Vážíme si Vaší spolupráce a  přejeme si ji zachovat i  do  bu-
doucna…

Zbyněk Richter, starosta a politik Zdravého města  
Praha – Dolní Počernice

Markéta Brožová, koordinátorka MA21
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VÁNOČNÍ ČAS
Vánoce už doslova klepou na  dveře. Patří mezi nejvýznamnější 
křesťanské svátky, které slaví nejen věřící, ale celá společnost. Naše 
kultura však v sobě obsahuje vše, co se za uplynulá staletí navázalo 
na tisíciletou křesťanskou tradici a také na prastaré pohanské tradi-
ce. Ne náhodou mají jak Vánoce, tak zimní slunovrat společné téma: 
oslavu zrození. Narození Páně, Mesiáše, připadá na  25. prosinec, 
v tomto období slavili staří Řekové, Slované, ale i indiáni a další civi-
lizace zimní slunovrat – zrození Slunce, boha Slunce, prostě návrat 
světla. Od konce listopadu do konce prosince se také slaví osmiden-
ní židovská Chanuka, neboli Svátek světel, při němž je hlavní tra-
dicí rozsvěcování svíček či olejových lampiček na osmiramenném 
svícnu.
Pojďme se podívat na  některé známé tradice, které jsou s Vánoci 
spojeny. 

Štědrovečerní večeře 
Během staletí se některé štědrovečerní pokrmy a  zvyky změnily. 
To, co však zůstalo, tvoří pravé jádro Vánoc: strávit čas s  blízkými 

u  svátečního stolu. Některé ze 
staročeských zvyků, které se po-
dařilo zaznamenat, se snažíme 
dodržovat i  dnes. Po  celoden-
ním půstu, který ukončovala 
první vyšlá hvězdička, se zapá-
lila svíce a  zasedalo ke  stolu, 
na který patřil hrách, čočka, rybí 
polévka, houbový kuba z  krup 
s  česnekem a  ryba nebo jiný 
masitý pokrm. Hrách měl sto-
lující symbolicky spojit, čočka 
přinést peníze, polévka dodat 

sílu, česneku byla přisuzována ochranná funkce. Na stůl se poklá-
dalo pečivo, které rozděloval hospodář – pecen chleba nahrazovala 
později vánočka, koláč či kulatá oplatka. I slavnostní prostírání mělo 
svůj smysl – třeba miska na kousky jídla, které se pak dalo dobytku 
a drůbeži. Na zem, někdy i na stůl se dávala sláma, která se rovnala 
do tvaru kříže. Pokud byl počet stolovníků u štědrovečerní večeře 
lichý, prostíralo se ještě pro jednoho. Samotný stůl býval obepínán 
řetězem, to proto, aby byla zaručena ochrana a soudržnost rodiny 
po  celý následující rok. Podobný důvod má 
i  zvyk nezvedat se od  stolu, dokud všichni 
nedojedí. Ke štědrovečerní tabuli patřily také 
ořechy jako atribut hojnosti, jablka, symboli-
zující zdraví, křížaly a další sušené ovoce.

Stromeček
Zvyk zdobit stromeček do  Čech přišel z  Ně-
mecka. Prvně byl ozdoben v Praze roku 1812 
ve  vile ředitele Stavovského divadla. Netrva-
lo dlouho a  ozdobený stromek stál v  každé 
měšťanské domácnosti a  jeho obliba se šířila 
i  na  venkov a  doplňovala tak předchozí tra-
dici „strojení jesliček“. Vánočním stromkem se 
stala především jedle, později nahrazovaná 

smrčkem a borovicí. Na veřejná prostranství se vánoční stromy jako 
centrální dekorace adventních trhů dostaly po první světové válce, 
v Československu prvně ozdobili veřejný strom nejspíše v Plzni roku 
1925. 

Obdarovávání
Zmínky o dávání dárků při oslavách 
Nového roku máme již ze starého 
Říma. Zvyk obdarovávání jako dů-
kazu přátelství a  křesťanské lásky 
k  bližním přetrval, a  dokonce se 
do  dnešní doby nebývale rozšířil. 
Doklady o  předávání dárků známe 
ze 16. století, ale přesto nepatří mezi 
starobylé vánoční obyčeje typic-
ké pro všechny vrstvy společnosti. 
K tomu došlo až v průběhu 19. sto-
letí. Dárky především dětem nosí 
v různých zemích Ježíšek, Vánoční muž nebo Santa Claus. Většinou 
se rozdávají na Štědrý den večer nebo na Boží hod vánoční ráno. 
V  křesťanské tradici lze původ obdarovávání spatřovat v  novozá-
konních darech Tří králů, kteří přinesli narozenému Ježíši kadidlo, 
zlato a myrhu. 

Magické zvyky
Dodnes se v mnoha rodinách dodr-
žují některé zvyky jako krájení jablí-
ček, lití olova, pouštění skořápek 
ořechů po vodě, z nichž usuzujeme, 
co nás bude v  následujícím roce 
čekat, nebo schovávání kapřích 
šupin, které má zajistit, aby se nás 
v příštím roce držely peníze. Přesto-
že na  tyto činnosti dnes pohlížíme 
spíš se shovívavým úsměvem, vra-
címe se k  nim a  snažíme je předat 
těm nejmenším. Už pozapomenutá 
jsou další předpovídání budoucnosti: například svobodné dívky há-
zely pantoflem a  podle toho, jak dopadl, mohly očekávat svatbu, 

nebo další rok, kdy „zůstaly na ocet“. Spousta 
dalších kouzlení se vázala k  jablkům, věšti-
lo se i  z  ořechů a  cibulových slupek. Původ 
všech předpovídání budoucnosti můžeme 
spatřovat v  prastarých představách o  sluno-
vratu jako kouzelné noci, kdy se dějí zázraky, 
země se otevírá a  vydává poklady, dokonce 
pod sněhem kvetou louky. Zároveň však, jako 
vždy, když něco končí a něco jiného začíná, se 
v  čase přelomu mohou dít nebezpečné věci. 
I  proto třeba dávní Slované tu noc nechodili 
spát a trávili ji pod magickou ochranou ohně. 
Oheň v  podobě zapálených svíček ale patří 
k Vánocům stále. 
 Mgr. Markéta Stehlíková
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Vzpomínka na PANA UČITELE
19. listopadu 2017 uplynulo 100 let od narození učitele Karla Klíče. Rodák za Svinova se přes učitelský 
ústav v Mukačevě dostal do Úval, kde nastoupil 1. 2. 1938. S určitými přestávkami (Horoušany, Škvorec, 
Přišimasy) zde působil 30 let. Učitelskou kariéru zakončil 20. 11. 1978 v Dolních Počernicích.

Ač ne člověk bez chyb, jako většina z  nás, stal se učitelskou le-
gendou. Vypovídá o tom i to, že kdykoliv přijedu do obcí, kde učil 
a řeknu, že jsem Klíč, lidé, které učil se ke mně hlásí a vypráví, že to 
byl učitel, který měl autoritu, byla s ním legrace, a přesto dokázal 
naučit. Nepsal poznámky. Říkal: „Brácho, vyber si: poznámku nebo 
facku.“ Každý si vybral facku, jen já neměl na výběr, protože jsem 
ji dostal hned. Vzpomínám, když mě učil v  6. třídě literaturu. Do-
dnes slyším ta slova na  konci roku: „Synu, aby si nikdo nemyslel, 
že jsme se domluvili, pojď k tabuli, vem si sešit a začnem od první 
stránky.“ Nakonec jsem byl rád, že se nechal přeložit do Dolních Po-

černic, kde organizoval školní fotbalové turnaje 
a  běžecké závody. Jako bývalý sportovec, hrál 
do  konce 40-tých let za  Úvaly fotbal, působil 
v  ČSTV, kde vykonával funkci hospodáře hoke-
jového národního týmu. Vše vyvrcholilo v  roce 
1972, kdy byl členem organizačního výboru MS 
v ledním hokeji v Praze, kdy jsme se stali mistry 
světa a po devíti letech sesadili Sověty z trůnu.
Žil v divném století, narodil se na konci 1. světo-
vé války, když mu bylo 21 let, přišel protektorát. 
Pak 50-tá léta, ruská okupace. Roku 1989 se ne-
dožil. Všem, kdo si na něj v dobrém vzpomene-
te, děkuji.
 Karel Klíč ml.

Moje vzpomínka na pana Karla Klíče 
Ty krásné časy ze školních dolnopočernických lavic jsou už oprav-
du, aspoň pro mne, dávnou minulostí. A přesto se vybavují vzpo-
mínky na ty, jež nám školní docházku kontrolovali, a do třídních 
knih o  nás poznámky psali. Vzpomínám na  učitele Karla Klíče 
s velkou pokorou, láskou a obdivem. Říkali jsme mu Šperhák, měli 
jej na češtinu a tělesnou výchovu a často nám suploval. Jeho iro-
nické a trefné poznámky si pamatuji dodnes: „…tam nesedí žák, 
ale bedna kytu“… vždy přísný, leč spravedlivý a obětavý. Vybavuji 
si, jak nás u něj doma v Úvalech hostil a připravoval na příjímací 
zkoušky na gymnázium. Byl z učitelů, na které se vzpomíná v úctě 
celý život. A pod to se podepisuji nejen já, ale určitě celá naše třída 
(nástup do ZDŠ v roce1967).
 MUDr. Pavel Boček
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BŘEZEN
Jaroslav Lenz, Jiřina Mráčková, Lubomír Růžička, 
Josef Benák, Libuše Havlová, Věra Zoulíková, Alenka 
Kšádová, Alena Jandová

LEDEN
Květuše Rathuská, Belo Šebeš, Irena Heerová, 
Danuše Dímiková, Františka Kaplanová, Petr Chour, 
Ota Petráň, Marie Kutláková, Josef Novák, Marta 
Malbeková, Růžena Herčíková, Ladislav Vaněček, 
Miluše Plodrová

Komise sociální, zdravotní a bytová

Jubilanti z našich řad v I. čtvrtletí 2018
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ÚNOR
Josef Mráček, Milada Kasíková, Jiří Velehradský, Vlasta 
Spratková, Zdeněk Trejbal, Helena Abrahamová, Hana 
Štarhová, Miloslava Burešová
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Naši drobní pěvci
Máme tu opět zimu, a  tak je nejvyšší čas připravit pro naše 
drobné ptáčky krmítka a  začít postupně ptáčky přikrmovat.  
Jako vhodné krmivo lze dnes běžně koupit různé směsi zrnin, 
obsahující například semena slunečnice, loupaného či bez-
pluchého ovsa, řepky, prosa, lněného semínka, apod. Vhodné 
jsou i  lojové koule, které obvykle také obsahují např. drcená 
semínka slunečnice. Vhodné jsou ale i ovesné vločky či suchá 
strouhanka. 
Minulou zimu jsem byl nemocný, a tak jsem přes den sledoval 
dění na krmítku a byl jsem překvapen, kolik druhů ptáků tam 
chodilo na oběd. Běžně přilétali: vrabec polní, červenka obec-
ná, sýkora koňadra, sýkora modřinka, brhlík obecný, kos černý, 
zvonek zelený, stehlík obecný, čížek lesní, jikavec severní, občas 
se objevil i hýl obecný. Několik druhů se mi podařilo vyfotogra-
fovat. 
Neméně navštěvované bylo i jezírko, kde díky vzduchování pro 
ryby byla vždy část vodní plochy nezamrzlá a ptáci se tak mohli 
napít. 
Díky zimnímu přikrmování pak na jaře v budkách na zahradě 
hnízdily sýkory koňadry a modřinky, které celé léto pilně sbíraly 
hmyz v širokém okolí. 
Proto, prosím, nezapomeňte na naše ptačí spolubydlící. 
 text a foto František Kohlíček

1, 7 – červenka obecná  2 – stehlík obecný  3 – sýkora modřinka  
4 – vrabec polní  5 – zvonek zelený  6 – sýkora koňadra
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Výstavba autobusové zastávky u zdravotního střediska
Na základě požadavku občanů a po projednání v ZMČ Praha - Dolní 
Počernice byla zpracována projektová dokumentace společností 
PRO Consut s.r.o. pro relizaci druhé zastávky (směrem ze Štěrbohol) 
u  zdravotního střediska při MŠ DUHA. Následně byla vydána po-
třebná povolení a po realizaci výběrového řízení (kritérium nejnižší 
cena) bylo přistoupeno ke stavbě. Výstavbu zajistila společnost PER-
FECTSTAV s.r.o., součástí stavby byla mimo jiné i dodávka typového 
přístřešku a napojení na budovaný přechod v ul. Národních hrdinů, 
který propojil zdravotní středisko a  nově kolaudovanou výstavbu 
padesáti rodinných domků při bývalém areálu prodejny Auto Exner.
V době předání podkladů pro zpravodaj není znám termín zprovoz-
nění zastávky, předpokládáme, že v lednu 2018 již bude plně sloužit 
cestujícím.  Petr Stránský

Z CENTRA  Prahy domů  I PO PŮLNOCI
Od 8. 12. 2017 jezdí vlaky podle nových jízdních řádů. Významnou 
novinkou pro návštěvníky hl. města je zavedení nočních spojů, kte-
ré vyplní mezeru mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno. Není tak 
nutné zkracovat si zábavu či kulturní akci chvátáním na poslední 
vlak, jako doposud. O  sobotách a  nedělích se nyní z  pražského 
hlavního nádraží dostanete domů vlakem i v nočních hodinách. 

Trať 011 Praha – Kolín
Na  trati 011 Praha-Kolín je zaveden nový spoj z  Prahy hl. ná-
draží do Kolína, s odjezdem ve 2:30 hod. (Os 9303). Nový vlak 
pojede i v opačném směru s odjezdem z Kolína v 01:08 (Os 9300). 
Vlak Praha – Úvaly s odjezdem ve 23:31 hod. z Masarykova 
nádraží nově denně prodloužen přes Český Brod a Sadskou 
do Nymburka. 

Nové kartičkové jízdní řády si můžete vyzvednout na našem in-
formačním centru nebo v podatelně úřadu MČ. 

BUS 909
Po půlnoci se z Náměstí Republiky do Dolních Počernic dosta-
nete za 35 minuti noční autobusovou linkou 909, která byla zave-
dena se změnami v autobusové dopravě již v říjnu t.r.. 
Odjezdy jsou shodné ve všední i víkendové dny: 0:54, 1:54, 2:54, 
3:54 hod.
Podrobné informace ke  všem změnám v  městské hromadné 
dopravě získáte na  portále www.pid.cz nebo informační lince 
234 704 560. 

 Martina Vondřichová
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 12. října 2017 se na špejchaře restaurace Léta Páně usku-
tečnilo podzimní Vítání nových počernických občánků. Sešlo se jich 
požehnaně: devatenáct.
O slavnostní vstup mezi dolnopočernické občany se postarali nejpr-
ve žáci 2. třídy zdejší základní školy, kteří pod vedením paní učitel-
ky Ivany Hájkové přednesli krátkou zdravici. Po té se ujal slova pan 
starosta Zbyněk Richter, který všechny přítomné přivítal, ve struč-
nosti pohovořil o aktuálních otázkách týkajících se života v naší MČ 
a současně předal dětem, spolu s členkami Komise sociální, bytové 
a zdravotní, která se o tento slavnostní akt léta stará, drobné dárky. 
Rodiče i hosté pak ještě chvíli poseděli v družném hovoru při ma-
lém občerstvení, které vždy ochotně a dobře připravuje restaurace 
Léta Páně.
Mezi občany Dolních Počernic byly slavnostně uvedeny tyto děti: 

 Za KSZB Vlasta Václavková

Petr BAČÁK
Matyáš BECHYNSKÝ
Václav CENKR
Šimon ČERNÝ
Natálie HELISOVÁ
Agáta HEROLDOVÁ
Josef HOŘÁNEK
Richard HOSPODÁRIK
Anežka KOMENDOVÁ
Petr MAISNER

Kristýna MALHOCKÁ
Markéta MALHOCKÁ
Vítězslav NOVÁČEK
Daniel OBERSTEIN
Antonín POTMĚŠIL
Julie SEGI
Lilien ŠAJNCOVÁ
Natálie VAVERKOVÁ
Stella VIZINGEROVÁ
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Ze života Chráněné dílny svatý Prokop

Naši tanečníci na festivalu v Žatci

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ  
v Chráněné dílně

Kolem chodívá téměř každý z nás při návštěvě zdravotního střediska či mateřské školy, mnozí využíváme jejích služeb. Těm, kdo nenavštívi-
li některou z akcí, které pod vedením Mgr. Gabriely Zdražilové obohacují a zpestřují život celé „partě“, vřele doporučuji, aby to někdy zkusili. 
Nejlépe a nejdříve ples ve Svornosti v březnu 2018. Věřte, stojí to za to, ta úžasná atmosféra, radost, zaujetí. Je neuvěřitelné, co se Gabriele 
a celému týmu podařilo vybudovat. Naposled jsem si byla v listopadu vyrobit adventní věnce a s obdivem, pokorou a úctou jsem si zase 
znovu uvědomila jak smysluplnou a nádhernou práci si tento tým lidí zvolil a jak perfektně a obětavě ji vykonává.
 PhDr. Dagmar Jílková

Naši klienti se v Chráněné dílně věnují, kromě práce v prádelně, mnoha různým činnostem. Jednou z nich je taneční a dramatický kroužek, 
ve kterém nacvičujeme taneční vystoupení, se kterými vystupujeme na mnoha akcích a festivalech po celé republice, ale i v zahraničí. 
Mezi naše nejoblíbenější patří Festival Náš svět, kterého jsme se zúčastnili již podvanácté. Koná se každoročně v Žatci v Městském divadle 
a v Lounech, a to v krásném podzimním měsíci říjnu. Ta tomto setkání tanečníků a herců s mentálním postižením vznikají nová přátelství, 
ale i  lásky. Je tady úžasná atmosféra, kde si všechny vystupující soubory navzájem fandí a drží palce. Celý třídenní festival je zakončen 
velkolepou diskotékou pro všechny účinkující, kde již není místo pro trému a  soustředění na  co nejlepší výkon. Tady se všichni radují 
a užívají si skvělou zábavu, kterou nám připravují naši kolegové z organizace Kamarád LORM Žatec. Letos jsme ohromili diváky s tanečním 
vystoupením Sen, v minulosti to byla např. Pomáda, Vlasy, Cikáni jdou do nebe, Ježíš, Alenka v říši divů, Romeo a Julie a další. Na příští rok 
již připravujeme nové vystoupení, jehož premiéra bude na benefičním plesu Chráněné dílny v hotelu Svornost v sobotu 31. 3. 2018.
Pokud se budete chtít podívat, jak umí tančit holky a kluci od mandlu, tak jste srdečně zváni!
 Mgr. Gabriela Zdražilová, ředitelka ChD

Již tradičně se v  době blížícího adventu schází přátelé a  příznivci 
sociálně terapeutické dílny při setkání s  našimi klienty. Společně 
vyrábíme adventní věnce, posloucháme a zpíváme vánoční koledy, 
popíjíme teplý punč a povídáme si…
Letos se tato krásná akce uskutečnila ve čtvrtek 23. listopadu v pod-
večerních hodinách a nakonec jsme napočítali bezmála padesát ná-
vštěvníků.
Jsme opravdu moc rádi, že je o naše akce takový zájem, a to nejen 
z řad rodičů a rodin našich klientů, ale i ostatních fanoušků naší dílny.
Na  příští rok chystáme velikou oslavu, neboť jsme měli v  září již 
15. výročí činnosti Chráněné dílny, kterou obyvatelé Dolních Počer-
nic (a nejen jich) znají hlavně jako Prádelnu a Mandl. 
I  když jsme poslední dva roky měli velmi těžké, protože do  sítě 
poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě nám byla přijata 
pouze jedna služba ze dvou a tím jsme se dostali do vážné finanční 
tísně, zvládli jsme vše překonat. 
Prali jsme, až se z nás „kouřilo“ (jak šla pára z mandlu). A i když ješ-
tě dnes nemáme vyhráno, tak pevně věřím, že příští rok již bude 
všechno špatné pryč a budeme se radovat, že jsme díky velké píli, 
vytrvalosti a odhodlání zachránili projekt, který má smysl a splňuje 
všechny prvky inkluze – tedy splynutí společnosti bez hendikepu 
a těch, kteří postiženi jsou. Ve většině případů pomáhají zdraví ne-
mocným…u nás je to naopak – naše holky a kluci pracují pro vás, 
zdravé. Perou, žehlí a mandlují vaše prádlo, aby vám pomohli, a dě-
lají to moc dobře a rádi!

Zachovejte nám i nadále svou přízeň a nechte si u nás prát….Vaše 
prádlo – naše radost!
Děkujeme!
 Mgr. Gabriela Zdražilová
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Lhát či nelhat?
Toto téma je neobyčejně rozsáhlé a  v  celé historii a  filozofii zcela 
zásadní. Smyslem mého článku je pouze přimět k zamyšlení nad ně-
kterými situacemi, do kterých se my jako rodiče, partneři, či přátelé 
opravdu velmi běžně dostáváme a které nás dokážou někdy pěkně 
potrápit. Je to samozřejmě jen nepatrný výčet toho, kde všude se se 
lží vlastně setkáváme a ani ji třeba primárně za lež nepovažujeme, 
je nám svým způsobem i přirozená.
Problematika pravdy a lži je v našem životě všudypřítomná (a to po-
minu politiku, média, nevěry atd.). Je to jedna z otázek, které nás 
provázejí od raného dětství a skrývá se v ní mnoho různých variant 
a typů lhaní, případně zapírání či tzv. polopravd. Upřímně, je to ně-
kdy dilema velmi složité, zvláště v  případech tzv. milosrdných lží, 
u kterých je třeba pečlivě zvažovat, jak se rozhodneme. 
Neexistuje univerzální správná rada, která nám zaručí, 
že takovouto lží nezpůsobíme do budoucna ještě větší 
problém nebo „šok“. Tato rozhodnutí patří k  velmi ná-
ročným, samozřejmě i podle závažnosti a  typu situací, 
ke kterým se váží.
Specifickým problémem je tato otázka ve vztahu děti–
rodiče, a to v obou směrech. Tak nejdříve lži ve směru 
od rodiče k dítěti. Aniž si to uvědomujeme, tak nějak občas lžeme 
svým potomkům už ve  fázi batolat – třeba naprosto nepřiměře-
ným nadšením a  komentářem nad jeho vcelku banálním proje-
vem či výkonem. Jistě je správné dítěti dát najevo, jak pěkně se 
mu něco podařilo, ale neměli bychom v  něm vyvolávat nepři-
měřený pocit výjimečnosti. Rovněž zajímavá je otázka „strašení“ 
nesmyslnými objekty, příšerkami, případně „pány, kteří dítě od-
nesou, když bude zlobit“. Můžeme si zadělat na  rozvoj úzkostné 
poruchy, lidově řečeno „vychovat malého strašpytla“. Naučit dítě 
opatrnosti samozřejmě můžeme (i když s větší dávkou trpělivosti) 
bez záměrného a pohodlného použití těchto lží, které nám jenom 
v  určitých okamžicích mohou jaksi usnadnit některé momentál-
ní situace. Ale děti nám věří, a posléze nás čeká vysvětlování, že 

opravdu ze skříně nevyskočí bubák, z komína čert apod. Vlastně 
nám dítě postupně může začít nedůvěřovat, a  to i  tehdy, kdy je 
důvěra velmi důležitá. Třeba, že ve vodě, kde nedosáhne na dno, 
se může utopit. Nad druhou stranu by ale byla velká škoda ochu-
dit dítě o pohádkové a nadpřirozené bytosti a jevy, které dávají zá-
klad pro rozvoj fantazie a tvořivosti. Jen je třeba vystihnout – a je 
to velmi individuální – co je ku prospěchu, a kdy už dítě děsíme. 
Obzvlášť důležité je, aby se dítě nebálo tmy. Rozhodně ho nenuť-
me být ve tmě samotné v případě, kdy má strach – je to přirozené, 
zrak je nejvýznamnější orientační smysl a ve tmě stoupá pocit ne-
jistoty. Např. hrou „zhasni–rozsviť“ apod. obavu ze tmy postupně 
snadno potlačíme až do úplného vymizení.

Nyní lži ve  směru od  dítěte k  rodičům. Snad všichni 
po svých potomcích vyžadujeme, aby nám říkali prav-
du, že nám nesmějí lhát. A dítěti se něco nepříjemného 
přihodí, něco „provede“ a zcela samozřejmě se přizná. 
Bylo by velkou chybou ho potrestat, aniž bychom ho 
předtím pochválili za to, že řeklo pravdu a dali mu na-
jevo, že kdyby lhalo, byly by důsledky horší. Jestliže ho 
za pravdu rovnou potrestáme, příště už může, byť zcela 

podvědomě, zapírat nebo lhát. Krajně nevýchovná situace nastává 
např. tehdy, kdy ze skupiny dětí se několik přizná a jen ty jsou po-
trestány, byť viníků bylo zjevně více. Samozřejmě ale jsou i případy, 
kdy by člověk měl lhát. Třeba je-li dítě samo doma a cizí člověk se 
dožaduje vstupu, může být vhodné předstírat, že se rodiče brzy vrá-
tí apod. 
Jedním z  nejkomplikovanějších období pro otázky pravdy a  lži 
ve vztahu dětí a rodičů je pochopitelně puberta a dospívání, jak si 
většina z nás asi dobře pamatuje. Obzvláště v této životní etapě je 
potřeba trpělivost, pochopení a pevné rodinné zázemí.
Každopádně platí, že s pravdou a  lží musíme nakládat velmi obe-
zřetně.
 PhDr. Dagmar Jílková

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
František Niedl  Platnéř
  Návrat mistra
Alena Mornštajnová  Hotýlek
Edgar Dutka  Matka vzala roha
Kazuo Ishiguro  Soumrak dne
Ken Follett  Kavky
Alan Bredley  Vražda není hra
David Lagercrantz  Muž, který hledal svůj stín. Milénium 5
Shari Lapena  Manželé odvedle
Margaret Atwoodová  Příběh služebnice
Nina George  Levandulový pokoj
Danielle Steel  Modrooký chlapec
Jojo Moyesová  Život po tobě

NAUČNÁ LITERATURA
David Michie   Proč je bdělá pozornost lepší  

než čokoláda
Ondřej Müller  Dobrodružný svět Zdeňka Buriana
Ben Carson  Zlaté ruce. Příběh Bena Carsona  
José Parramón  Jak nakreslit portrét
  Jak malovat akvarel

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
John Boyne  Chlapec v pruhovaném pyžamu
Timothée de Fombelle  Vango 
František Kalenda  Pes, kocour a sirotek  
Michaela Hrachovcová  Zrzečka pod hvězdami
Daniela Fischerová   Martin v tajemném lese
Hana Lamková  4 starodávné příběhy Čtyřlístku
  4 cestovatelské příběhy Čtyřlístku
Ljuba Štíplová   Jak se chodí do pohádky  

se Čtyřlístkem
  Čtyřlístek a záhadná karta

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Renáta Fučíková  Obrazy z Nového zákona
Tiina Vainikainen  Parkurové skákání

Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete 
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice  
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna

                Světla Parkanová

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  K N I H

Místní knihovna
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Adventní setkání seniorů
Starosta městské části Praha - Dolní Počernice pan Zbyněk Richter 
pozval, tak jak to činí v  čase vánočním každoročně, dolnopočer-
nické seniory do hotelu Svornost na přátelské posezení. Konalo se 
v neděli 4. prosince 2017 v čase od 10.00 do 14.00 hodin.
Na úvod vystoupil taneční soubor HIT Hany Jozové, který za své ba-
letní kreace na motivy vánočních koled sklidil bouřlivý, zasloužený 
potlesk.
Poté se ujal slova hostitel, pan starosta. Přítomné seznámil se vším, 
co se podstatného událo a děje v naší obci. Při volné rozpravě pak 
ochotně odpovídal na všechny dotazy týkající se volnočasových ak-
tivit i probíhajících stavebních prací.
Dále hovořil nově zvolený předseda zdejšího Klubu důchodců pan 
Miloš Konopa, který v krátkosti shrnul vše, co se v roce 2017 v Klubu 
událo a nastínil plán akcí chystaných na rok 2018. Poté vyzval paní 
Irenu Heerovou, dlouholetou předsedkyni Klubu, aby přišla k  po-
myslnému řečništi, kde připomněl její zásluhy i obětavou práci pro 
Klub a předal jí kytici květů.

HONZA BENDIG ROZEZPÍVAL DĚTSKÝ DOMOV V POČERNICÍCH
Oblíbený zpěvák navštívil 28. listopadu dětský domov v Dolních Počernicích. Kromě společného zpívání Honza neváhal 
a dětem pomohl s přípravou výrobků pro Obchůdky s Albertem. Společný čas si všichni moc užili.

Poslední listopadové úterý měly děti z Počernic doslova nabité. Dopoledne úspěšně rozbalily svůj Obchůdek na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu v centru Prahy a později už zase spěchaly do zámečku, jak říkají počernickému dětskému domovu, aby se mohly v dílně připra-
vovat na další prodejní dny. Odpoledne jim ale zpříjemnila speciální návštěva – zpěvák Jan Bendig.
Honza si společně s dětmi hned po příchodu rovnou zazpíval několik písniček na přání. Nechybělo focení selfíček, soukromá autogramiáda 
ani povídání o všem možném. Po prohlídce 
Dětského domova zpěvák, který uspěl v sou-
těži Superstar, neváhal a  pomohl klukům 
a holkám s výrobou produktů pro Obchůd-
ky s Albertem. Na stánek Dětského domova 
z  Dolních Počernic se mohli těšit zákaznici  
8. a 9. prosince v hypermarketu na pražském 
Chodově. Týden před tím nabídly své vánoč-
ní ozdoby a dárky i na dolnopočernické Mi-
kulášské nadílce. 
Věřím, že výtvory našich dětí přinesly obou-
strannou radost – nakupujícím i  prodávají-
cím dětem, alespoň jejich zápal a radost při 
vytváření výrobků by si to zasloužily.

 Martin Lněnička, ředitel Dětského domova  
 v Dolních Počernicích

Přejeme Vám,  
ať máte komu důvěřovat, s kým se smát, 

ale i komu si říci o pomoc.
Hodně zdraví, štěstí, životní energie a lásky,  

nejen o Vánocích, ale i v celém roce 2018.

O  zbytek přátelského posezení se postarala kapela Tomášovka 
z Kutné Hory, která pod vedení kapelníka Stanislava Jelínka vyhrá-
vala k poslechu, tanci i chutnému občerstvení, které připravili pra-
covníci hotelu.
Setkání se neslo ve  velmi srdečném duchu. Ředitel hotelu pan 
Mgr.  Tomáš Král nabídnul v  rámci akce, kterou organizuje Český 
rozhlas Radiožurnál „Ježíškova vnoučata“, volný vstup pro seniory 
na Jazzové Vánoce, které se konaly 16. 12.. Dalším „dárečkem“ pro 
počernické seniory je 50% sleva na  vstupné při kulturních akcích 
hotelu  Svornost v  roce 2018, neboť příští rok hotel oslaví 25 let 
od otevření. Máme se tedy v novém roce na co těšit.

 Za Komisi sociální, zdravotní a bytovou Vlasta Václavková

Přijď s námi hrát

KDY HRAJEME

KDE HRAJEME

JAK HRAJEME

pondělí od 20 hodin, čtvrtek od 19,30 hod.

PŘIJĎ A ZKUS SI S NÁMI ZAHRÁT
Dana tel. 605 74 52 14

střední úroveň

sokolovna Dolní Počernice

Sokol Dolní Počernice – smíšený oddíl volejbalistů  
rád přivítá ve svých řadách nové hráče a hráčky (dospělé)

VOLE JBAL
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Mikulášská nadílka
Málokdo by uvěřil, že po tolika letech, kdy MČ Praha - Dolní Počernice pořá-
dá mikulášské nadílky, tak říkajíc ve velkém (pod širým nebem), nebude opět 
ta letošní žádnou rutinní záležitostí, ale znovu velkým dobrodružstvím. MČ 
přizvala ku pomoci léty osvědčené spolupracovníky z řad dětského domova, 
o.s. Počin, r.k. Veselý čertík a především počernický gastronomický gigant – 
Panský dvůr.
Posledně jmenovaný ochotně otevřel pro tuto příležitost všechny své dostup-
né prostory. V divadelním sále děti tleskaly loutkové pohádce „O Sněhurce“, 
kterou jim přijelo zahrát Malé divadélko Praha manželů Rostislava a Anny No-
vákových.
Prostory špejcharu pak sloužily prodejcům všelikého rozmanitého vánočního 
zboží i výtvarným dílnám, které hojně využívaly převážně děti.
To, že venku před budovou Léta Páně probíhaly zabijačkové hody snad ani ne-
musíme připomínat. Neodbytná vůně jaternic, jelítek, tlačenek, škvarkových 
pomazánek i uzeného špeku, který se na jazyku doslova rozplýval, provoněly 
přilehlou část zámeckého parku tak, že jen málokdo tomuto vábení odolal.
První novinkou byl i  letošní mikulášský průvod. Po mnoha odsloužených le-
tech odstoupil (ze zdravotních důvodů) ze své role Sv. Mikuláše pan František 
Novotný, který si za více než třicetiletou službu zaslouží naše veliké poděková-
ní. Jeho nástupcem se stal pan Ing. Jiří Macek, který tuto roli přijal velmi zod-
povědně a se svým předchůdcem si vůbec nezadal. Impozantně vypadal, a ač 
budil respekt i patřičnou úctu, s dětmi vlídně hovořil a naděloval balíčky slad-
kostí, které ochotně připravily členky zdejšího klubu důchodců. I  přesto, že 
nadílky byly plné koše, dětí z Počernic a širokého okolí bylo tolik, že mu v jeho 
bohulibé činnosti musela pomáhat nejen početná svita nebeských andělů, ale 
i těch, kteří jsou domovem v „pekle“. A o tom letošním by se dalo dlouho psát!
Peklo v ledových sklepích připravili pracovníci zdejšího pivovaru pod vedením 
pana Davida Karocha tak, že i  prázdné, bez čertů, budilo obrovský respekt. 
Instalace, světelné i zvukové efekty byly tak věrohodné, že někteří „zlobilové“ 
rádi odcházeli i když bylo peklo prázdné. A co teprve, když se vrátila pekelná 
rota v čele s vládcem Luciferem!
Protipólem rozlehlých prostor Panského dvora bylo domácké prostředí info-
centra a regionálního muzea s přilehlým dvorem, kde prostá chýše očekávala 
příchod Jezulátka. To se dostavilo o šestnácté hodině v doprovodu Panny Ma-
rie (Ing. Anastasia Kulhavá) a Sv. Josefa (usměvavý Jakub Ruml, který v této roli 
doslova zraje). Dostavili se i Tři králové a početná družina štědrovníků s dary. 
K velebnosti celé této slavnostní chvíle přispěl Dolnopočernický dětský sbor 
Rokytka, který nejprve Ježíškovi přinesl po  jablíčku a  připojil největší dárek 
– nádherně zapívané pásmo koled. Jejich líbeznému vystoupení tleskal přepl-
něný dvůr a chvílemi i samotný Ježíšek – Anička.
Další překvapení čekala na návštěvníky v prostorách muzea a infocentra. Úval-
ský řezbář Jiří Trapek opět představil svůj překrásný betlém vyrobený z lipové-
ho dřeva, který neustále zdokonaluje a rozšiřuje o další figurky lidí i zvířat. Je 
s podivem kolik návštěvníků si pamatuje, která z postaviček přibyla. 
To, že se osvědčené kuchařky Katka Václavková a Jaroslava Vaněčková činily 
u  plotny snad nemusím ani zdůrazňovat. Jejich linecké cukroví šlo doslova 
„nadračku“. Některé děti ani nečekaly na pomazání marmeládou a braly ko-
láčky z plechu šturmem.
K atmosféře vonící světnice přispěla hrou na stařičkém harmoniu paní Jana 
Thomesová z Českého Brodu a když se k ní posléze se svými houslemi připojila 
i paní Andrea Potocká z Hostavic, byl na světě doslova vánoční koncert.
Poslední letošní „bombou“ byl pak „vánoční vláček“, který pro potěchu dětí 
jezdil v  improvizovaném klučičím pokojíčku, instalovaném v části informač-
ního centra. Nechyběl zde vánoční stromeček a dárky v podobě miniaturních 
modelů opravdických tramvají a mašinek pánů Martina Šíly a Václava Haška. 
Ukázalo se, že nad touto instalací zahořelo nejedno dětské srdce, ale rádi se 
nechali unést i mnozí tatínkové. 
Vstup do letošního Adventu, který měl navodit zklidnění v čase očekávání, byl 
v Počernicích poněkud bouřlivý, ale o to úžasnější.
Dík si proto stejnou měrou zaslouží všichni ti, kteří přiložili ruku k dílu a pro 
ostatní připravili pár radostných předvánočních chvil.
 Vlasta Václavková
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Jak jsem přišel k malování…

Mé začátky byly zcela odlišné. V  mládí jsem sportoval, hrál hokej 
a tenis a na jiné druhy zábavy mi nezbýval čas. Vzpomínám si ale, 
že o  to víc jsem se na  základní škole těšil na  výtvarnou výchovu. 
Rodiče mi nosili domů vždy nějaké papíry, bloky, pastelky, vodovky, 
a tak jsem si mohl, když vyšel čas, něco kreslit. Nejvíc jsem se těšil, 
když jsem zůstal nachlazen doma a rodiče byli v práci. Jakmile za-
klapla klika, do odpoledne jsem udělal z koupelny ateliér, vystříhá-

val šablony, dělal návrhy a pak 
sprejoval bílé nátělníky. Když 
došly moje, požádal jsem 
o stará trika kamarády, že jim 
na ně něco nasprejuji. To byly 
mé začátky na  ZŠ. Na  střední 
škole jsem se už pokusil ilust-
rovat kamarádovi jeho básnič-
ky a  povídky. Následně jsme 
udělali kopie textů a  kreseb 
a nechali svázat asi čtyři výtis-
ky… takže v podstatě vzniklo 
takové první nakladatelství 
. Pak přišel zlom, kdy jsem 
u  jiného kamaráda viděl, jak 
doma, podle reprodukce, ma-

luje kopii Manetova obrazu Dáma s kloboukem. Řekl jsem si, když 
to zvládne on, tak to musím zvládnout taky. To už jsem po matu-
ritě začal jezdit za  prací do  Prahy, kde jsem navštívil kurz grafiky 
a začal malovat. Chodil jsem do přírody, nebo maloval doma podle 
reprodukcí slavných malířů a  zkoušel si, co jsem schopen vůbec 
zvládnout. Pak jsem chvíli studoval na VŠCHT, ze které jsem utekl 
a odešel na dva roky na vojnu do Jihlavy. Protože jsem chodil ne-
ustále do služeb na rotu, tak jsem měl čas u stolku celé noci kreslit 
a malovat. Buď mazákům „Třístovky“, nebo podle fotek jejich holky 
z civilu. Taky jsem tu hodně četl všechno dostupné, co se týkalo vý-
tvarného umění. Dokonce v časopise „Voják“ vycházela dvojstrana 
a soutěž o slavných malířích a známých obrazech.
Po  vojně jsem se vrátil do  Prahy a  začal chodit do  kurzu kreslení 
figury podle živého modelu. Zde jsem po-
tkal lidi, kteří se hlásili na Akademii výtvar-
ných umění. Skamarádili jsme se a  začali 
společně jezdit do  plenéru a  malovali se 
vzájemně mezi sebou. V  Praze jsem měl 
práci v Kotvě, ale všechen volný čas jsem 
věnoval malování. Dokonce jsem kvůli 
tomu přestal úplně hrát tenis. Chodil jsem 
konzultovat své práce k různým malířům, 
co mi byli doporučeni, a  tak po  troškách 
posouval a  zdokonaloval své malování. 
Nakonec jsem se odvážil přihlásit k  přijí-
macímu řízení na AVU v Praze. To bylo rok 
před revolucí, kdy mě nevzali. Řekl jsem 
si, že to zkusím ještě jednou a naposledy, 
protože mi již bylo 27 let, a když to nevy-
jde, začnu si malovat sám. Přišla „Sameto-

Byl jsem osloven, abych napsal něco o tom, jak jsem přišel k malování…. V posledních letech nastal v Praze, ale i Čechách velký boom kur-
zů kreslení a malování. Úroveň je různorodá, podle toho, kdo kurz vede a vyučuje. Bývají to studenti vysokých uměleckých škol, v lepším 
případě absolventi a lektoři různých úrovní pedagogických a uměleckých kvalit. Z nějakých důvodů zkouší malovat mnoho lidí. Tím důvo-
dem může být obranná reakce osobnosti na přetechnizovaný a medializovaný svět, konzumní společnost, určitá arteterapie i společenská 
událost. Kurzy navštěvují všechny věkové kategorie. Mladí lidé, kteří se zdokonalují a chtějí pokračovat ve studiu na uměleckých školách, 
ale i ti, kteří mají malbu jako koníčka a mají potřebu proniknout hlouběji do tajů malířských technik i samotné tvorby.

Roman  
Franta
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vá revoluce“ a na Akademii 
se zcela změnilo vedení. 
Do  malířských ateliérů při-
šli noví pedagogové, velice 
dobří malíři. Podal jsem si 
přihlášku znova a  dostal se 
k  talentovým zkouškám. 
Na  základě nich mě k  sobě 
do  ateliéru přijal Prof.  Bed-
řich Dlouhý. Byl jsem ne-
smírně šťastný, nadšení 
bylo ohromné, mohl jsem 
k  malování využívat velký 
školní ateliér a  konzultovat 
své práce s nejlepšími uměl-
ci. Vše šlo najednou daleko 
rychleji, než když jsem si maloval sám. Zkoušel jsem a hledal vlastní 
cestu a výraz. Porevoluční euforie byla veliká a hned ve 3. ročníku 
na AVU se naskytla možnost studovat v Americe v San Francisco Art 
Institutu. Přihlásil jsem se a byl vybrán, a tak jsem na půl roku odjel 
do Kalifornie. Byla to pro mě obrovská zkušenost i možnost porov-
nání, jak přístupu ke studiu, tak své vlastní tvorby. V novém prostře-
dí jsem namaloval hodně obrazů a později se mi podařilo uspořádat 
výstavu v jedné soukromé galerii, kde jsem prodal několik obrazů. 
Finanční prostředky mi umožnily cestovat po  západním pobřeží, 
navštívit mnohá umělecká centra, významná muzea a galerie v Los 
Angeles a New Yorku. Zkušenosti, poznání a rozhled byly k nezapla-
cení. Pobyt v USA mě natolik nadchl, že po návratu do Čech jsem 
požádal o stáž do San Francisca znovu a absolvoval v Art Institutu 
další semestr v malířském ateliéru u jiného pedagoga.
V ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, kde jsem si stu-
dium prodloužil o jeden rok, jsem namaloval po návratu rozsáhlej-
ší cyklus obrazů s  abstrahovanými přírodními strukturami. Jedno 
z  pláten bylo vybráno na  Evropskou malířskou soutěž studentů 
vysokých uměleckých škol do  Londýna. Za  obraz jsem obdržel 1. 
cenu. Další rok jsem začal připravovat diplomovou práci, cyklus 

14-ti rozměrných pláten interpretujících 
detaily obrazů mistrů dějin světového ma-
lířství od  renesance po  současnost. AVU 
jsem ukončil v roce 1997 a od té doby stá-
le maluji. Uspořádal jsem asi 80 samostat-
ných výstav a  před pár lety jsem se zase 
vrátil k  tenisu, který nyní hrají za  Dolní 
Počernice.
Malování je o snění a kráse, můj tenis už 
víceméně o  relaxaci a  udržení si trochu 
fyzické kondice. Pokud se ale má brát 
něco vážně, platí u  obojího znalost věci, 
důslednost a  pravidelnost. Mám takové 
rčení: „Zbabělci nikdy nic nezačnou, sla-
boši nikdy nic nedokončí a vítězové nikdy 
nepřestanou“.
 ak. mal. Roman Franta, prosinec 2017

Londýn 1995, Evropská soutěž SBC, 
Roman Franta a Ivana Trumpová

Roman Franta,  Zbabělci a vítězové, 
olej na plátně, 2017

Roman Franta, Máme se rádi, olej na plátně, 2016
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Rímskokatolická farnost a Rokytka 
Vás zvou na 

TRÍKRÁLOVÝ KONCERT 

sobota 6. ledna 2018 v 17 h. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Praha - Dolní Pocernice 

Vstupné dobrovolné venované Tríkrálové sbírce

Úcinkují:

Rokytka,
pocernický detský sbor 

JAMM Kvartet 

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

 ˇ ˇ

 ˇ ˇ

Lékařská pohotovostní 
služba pro dospělé v Praze
Tak jako jsem psal v minulém čísle zpravodaje o dětské pohotovos-
ti, analogicky platí pravidla péče i pro dospělé. Některé pohotovos-
ti jsou především pro nemoci interní (zápal plic, alergické reakce 
apod.). Pohotovostní služba ve velkých nemocnicích pak řeší přípa-
dy komplikované, ale i chirurgické, neurologické, urologické apod., 
neboť na tzv. urgentním příjmu pracují lékaři ze specializovaných 
oborů.
Přehled pohotovostní služby je uveden níže. Provozní doba praco-
višť je podobná, tedy 

Po - Čt: 19:00 – 6:00    Pá: 16:00 - 6:00      
So, Ne, Svátky: Nepřetržitě
Podrobné informace naleznete na webových stránkách  
http://www.prvnipomoc.cz/lekarska-pohotovost-dospeli-hlavni-
-mesto-praha/.
 MUDr. Pavel Boček

Hlavní město Praha – pohotovost dospělí (LPS)

ADRESA TELEFON 

Městská poliklinika Praha
Spálená 12, Praha 1

222 924 295

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4

261 082 520

Poliklinika Jižní město
Šustova 1930/2, Praha 4 - Chodov

296 506 302

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, Praha 5

224 438 590
224 431 111

Ústřední vojenská nemocnice 
U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

973 203 571

Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň

283 842 222
266 083 301

Poliklinika Prosek
Lovosická 40/440, Praha 9

286 881 518

Hlavní město Praha – Zubní pohotovost  
(stomatologická pohotovost)

ADRESA TELEFON 

Městská poliklinika Praha
Spálená 12, Praha 1

222 924 268

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4

261 083 546

PEDIATRIE Dolní Počernice
Ordinační doba mezi svátky 

27. 12. STŘEDA pro zvané 7.00 - 10.30 hod,  
nemocní 10.30 – 12.00 hod  
Poradna alergologie nebude.

28. 12. ČTVRTEK nemocní 12.00 – 15.00 hod,  
pro zvané 15.00 – 16.00 hod 

29. 12. PÁTEK NEORDINUJEME 
Zajištěn zástup: 
MUDr. Hana Kučerová, Žižkova 419, 
Šestajovice, tel: 281 961 359. 
Ordinační hodiny pro nemocné v pátek 
29. 12.: 8.00 – 10.30 hod.

a
V novém roce se opět s dětmi chystáme na tradiční koledování 
v rámci Tříkrálové sbírky. Od pondělí 1. ledna do úterý 9. led-
na můžete potkat v Dolních Počernicích známé postavy Tří krá-
lů, které budou opět vybírat příspěvky do  kasiček označených 

logem charity. Kdo chce 
mít jistotu, aby ho koledníci 
navštívili, ať napíše datum, 
čas a  adresu, kdy mají přijít 
na email: farnost.dp@atlas.cz.

Srdečně vás všechny zveme 
do našeho kostela na Tříkrá-
lový koncert v  sobotu 6. 1. 
v 17.00 hod.
Vystoupí dětský soubor Ro-
kytka spolu s  J*A*M*M Kvar-
tetem. Výtěžek hudebního 
vystoupení bude věnován 
na  podporu Tříkrálové sbír-
ky, návštěvou koncertu na ni 
můžete přispět i Vy.
 Marcela Krňávková

F A R N Í  O K É N K O

Tříkrálová sbírka

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
v Dolních Počernicích
Bohoslužby o Vánocích a v novém roce

Tříkrálový koncert

24. 12. mše svatá v 8.30, 10.00, 15.00, 24.00

25. 12. mše svatá v 10.00, 13.00 – 17.00 zpřístupněný 
kostel: je možné se podívat na jesličky

26. 12. mše svatá v 8.30

31.12. mše svatá v 8.30, 10.00

   1. 1.   mše svatá 10.00

   6. 1. Tříkrálový koncert v 17.00

Informační centrum Praha - Dolní Počernice rozšířilo svou nabíd-
ku o prodej turistické vizitky (12 Kč) a turistického deníku (50 Kč).

Informační centrum  
Praha – Dolní Počernice,  
Stará obec 6,  
tel. 2 81 86 57 54, 
email info@dpocernice.cz

INFOCENTRUM NABÍZÍ
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VÝLOV
Počernického rybníka
Čtvrtek 12. října, podzimní sychravé ráno…Pro někoho obyčejný pracovní den… Pro ty, co 
dopoledne navštívili náš park a hráz rybníka, den plný nevšedních zážitků…
Rybáři již od časného rána pracovali na tom, aby se ty nejlepší ryby z našeho chovného 
rybníka dostaly do jejich sítí, odkud pak putovaly do jiných českých vod, kde se stanou 
základem dalších kvalitních chovů. Spousta kaprů, amurů, nějaké ty štiky a  další druhy 
ryb – některé z nich bylo možné si prohlédnout pěkně zblízka a vyslechnout si o nich zají-
mavosti z úst nejpovolanějších… Také ekologové nezaháleli a připravili pro nás i naše děti 
poutavý program o vodním zvířectvu. Srozumitelným způsobem vyjádřili význam a důle-
žitost zachování křehké rovnováhy v přírodě kolem nás a seznámili návštěvníky s historií 
rybníků a snahy rybářů, lesníků a ekologů zachovat a ochránit naše životní prostředí v co 
nejlepší kvalitě i pro další generace.
Podívejte se a zavzpomínejte i Vy pohotovým, vtipným a zároveň uměleckým okem foto-
grafky Světly Parkanové…
 Markéta Brožová

PRODLOUŽENÍ DOKONČENÍ STAVBY KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE

Probíhající 3. etapa stavby č. 8548 „Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic“ si vyžádala prodloužení stavebních prací, 
které budou v ul. Nad Rybníkem probíhat až do 20. 2. 2018.

Ze zdůvodnění, které zaslal zhotovitel Skanska a.s. dne 4. 12. 2017, vybíráme:
„Hydrogeologické poměry území byly zastiženy hloubením šachet jako značně odlišné oproti před-
pokladu v zadávací studii. V celém profilu hloubených šachet v horninách I. st. ražnosti byla vodo-
rovná vrstevnatost deskové až lavicové odlučnosti a nebylo možné použít trhacích prací… tím došlo 
ke zvýšeným požadavkům na pracnost a dobu rozpojování a použití náhradních technologií…“
Z uvedených důvodů požádal zhotovitel Skanska a.s. o prodloužení termínu dokončení, což bylo 
investorem i MČ Praha – Dolní Počernice akceptováno.
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Koncem roku se obvykle hodnotí uplynulý rok, a tak bych ráda velmi krátce napsa-
la, že rok 2017 byl skvělý, sportovně úspěšný, utekl jako závodní kůň, přinesl radost 
spoustě dětem, a dovolím si napsat i za naše čtyřnohé kamarády, že byl prostě vy-
dařený. Areál prokoukl, okolí jízdárny má novou stezku pro cyklisty i  kolemjdoucí, 
cesta kolem výběhu je opět široká na auto, a mohla bych ještě dlouho psát. Raději 
bych však chtěla poděkovat za pomoc a podporu, bez které by toto všechno neby-
lo. Finanční grantová podpora z MHMP odboru zdravotnictví, mládeže, ale i sportu, 
umožňuje provozovat areál na slušné úrovni, díky městské části Praha – Dolní Počer-
nice máme krásnou, novou zpevněnou stezku kolem jízdárny, za vydatné pomoci fi-
remních dobrovolníků jsme vyčistili a znovu rozšířili panelovou cestu kolem výběhu, 
bez rodičů a našich přátel bychom nikdy neudělali tak pěknou novou sedlovnu a zá-
sobárnu krmiva, bez tvrdého pečiva pana Janaty by koně měli chudší večeře, za stálý 
dohled děkujeme všem sousedům, a za bezproblémový chod všem dobrovolníkům, 
trenérům, cvičitelům, kamarádům a přátelům, prostě prima lidem, kteří s námi celo-
ročně spolupracují. Děkujeme sponzorům House services za dodání kvalitní pode-
stýlky, Coca – Cole za nápoje, rodině Jirsákových za donáškovou službu pitné vody, 
panu Petružálkovi za odvoz hnoje, rodině Veselých za obětavou pomoc při výjezdech 
na závody a všem dětem a jejich rodičům, cvičitelům a jejich rodinám, kamarádům 
a příznivcům za neúnavnou práci a nezměrné množství času, které klubu věnovali. 

Ať nás koně v novém roce nejen ponesou,  
ale i povznesou přeje všem celý JK Počin. 

Hana Špindlerová

JK POČIN v roce 2017 

Rokytka má za sebou krásné období s mnoha koncerty. Na konci 
října děti vystoupily v  amfiteátru Léta Páně při příležitosti oslav 
99. výročí vzniku československého státu, kde zazpívaly českou 
státní hymnu. 
Adventní dobu jsme zahájili půlhodinovým programem na  Miku-
lášské nadílce v Dolních Počernicích. Tato akce je vždy krásná a vel-
mi se na ni těšíme. Děti z Rokytky se oblékly do staročeských krojů 
a průvodem za svatou rodinou se poklonily Ježíškovi v Betlémě, kde 
mu darovaly jablíčko. Poté se celý sbor přesunul před knihovnu, 
kde zazpíval adventní a vánoční program. Lidé si vyslechli advent-
ní píseň Do Nazaretu, méně známé Slezské koledy, vánoční zpěvy 
z Francie a také naše české známé koledy, které si s námi zanotovali. 
Hned druhý den na  první adventní neděli se Rokytka představila 
v Horních Počernicích na Adventních trzích a Ježíškově poště. Zde 
děti zazpívaly o  něco kratší vánoční program než na  Mikulášské 
nadílce, ale se stejnou chutí a radostí. Doufáme, že se našim zpě-
váčkům podařilo proniknout do  srdcí diváků, na  chvíli se zastavit 
v předvánočním shonu a popřemýšlet o vánočním tajemství.
Vyvrcholením celého vánočního maratonu zkoušek a  vystoupe-
ní byl Vánoční koncert Rokytky v Hotelu Svornost. Zde vystoupila 
všechna oddělení Rokytky. Divákům se nejprve představilo nej-
mladší přípravné oddělení Beránci, které navštěvují děti od  tří let 
a zazpívalo několik českých koled. Poté je vystřídali Pramínci, kteří 
si tentokrát připravili malé divadelní vystoupení s  cyklem Koled-

níci a ukázali divákům, jak se dříve koledovalo. Rokytka zazpívala 
vánoční repertoár, který již zněl o týden dřív, ale rozšířený o další 
hudební nástroje. Kromě naší klavíristky Petry Kolátorové sbory do-
provázela flétna Marie Badaničové, housle Zuzany Omelkové, vio-
loncello Anežky Krouské, kytara Jiřího Hochmana a zvonkohra mojí 
kolegyně Magdalény Hochmanové. 
K závěru koncertu vystoupil JAMM Kvartet a poté si již všechny děti 
společně zazpívaly koledu Štěští, zdraví a  popřály tak všem divá-
kům krásné Vánoce. Koncert byl prodchnutý vánoční atmosférou 
a těšením se na nejkrásnější svátky v roce. 
Kdo ze čtenářů nestihl žádné předvánoční vystoupení Rokytky, 
může to ještě napravit. V sobotu 6. ledna v 17 hodin v Kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v  Dolních Počernicích se koná Tříkrálový 
koncert. Zde si můžete poslechnout celý vánoční program Rokytky 
a JAMM Kvartetu. Jste srdečně zváni zakončit vánoční dobu se Tře-
mi králi. Ti budou vybírat dobrovolné vstupné na Tříkrálovou sbírku, 
kde můžete přispět na dobrou věc.
Velké poděkování patří obci Dolní Počernice za podporu, a přede-
vším výboru Rokytky a všem ochotným rodičům, bez jejichž pomo-
ci by se fungování sboru neobešlo.

Všem čtenářům za  celý tým Rokytky přeji krásné a  požehnané 
svátky vánoční, hodně klidu, míru a  pokoje v  naší uspěchané 
době. 
 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

ROKYTKA, počernický dětský sbor
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Podzim a zima v ORANGERY
Ve školce Orangery to žilo i v podzimním období. Pomalu začínáme 
přikrmovat ptactvo na rybníce, vyrábíme budky, lojové koule a učí-
me se o tom, jak se příroda proměňuje v ročních cyklech. Podzimní 
šero děti nerozhodí tak jako dospělé, takže je stále veselo. V říjnu 
a listopadu jsme se hodně věnovali tématu ekologie, třídění odpa-
du a  ochrany planety. Děti z  celé školky byly 
moc šikovné a  vypadá to, že se všude doma 
třídí. Děti bezpečně věděly, do kterého kontej-
neru co patří.
Dalším velkým tématem byla voda. Dělali jsme 
experimenty, zkoumali různá skupenství, sle-
dovali, co na hladině plave a co se potápí. Děti pracovaly s kapátky, 
kádinkami, zapouštěli jsme barvy, zkoušeli, co udělá, když posolíme 
obrázek malovaný akvarelem.
Na  začátku prosince již začal adventní čas, který jsme oslavili tra-
diční adventní dílnou, uskutečnila se v sobotu před první adventní 
nedělí. Účast rodičů s dětmi byla opět velká, vaječný koňak (vyro-
bený naší báječnou šéfovou Romankou) tekl proudem, nálada byla 
úžasná. Výsledkem byly desítky nádherných  věnců, které vyrobily 
maminky s  dětmi (a  i  někteří tatínci). Opět všem moc děkujeme 

za účast, je báječné, že se rodičům a dětem u nás líbí tak, že s námi 
tráví i víkendy .
Začátek prosince je také věnován čertům. Asi čtenáře nepřekvapí, 
že jsme opět o žádné dítko nepřišli, i když některým dětem čertík 
trošičku pohrozil, aby se polepšily. Naslibováno bylo mnoho, to si 

dovedete představit, obávám se, že bylo také 
rychle zapomenuto .
V  prosinci proběhly besídky všech čtyř tříd 
a v  jesličkách se uskutečnilo předvánoční tvo-
ření rodičů s  dětmi. Všechna představení se 
moc povedla, rodiče tleskali, slzy dojetí tekly, 

no zkrátka příprava na Vánoce jak má být.
Jménem Orangery bych ráda popřála všem obyvatelům Počernic 
a  čtenářům zpravodaje příjemný a  klidný vstup do  nového roku. 
Také chci popřát mnoho krásných zážitků, nezapomenutelných 
setkání s moudrými lidmi a dětem popřát hodně rodičovské lásky, 
hromady legrace a ve školách a školkách takové paní učitelky, které 
je budou inspirovat, provázet a budou jim dobrým vzorem.

 Za Orangery Hanka Švamberková

S  příchodem podzimu jsme v  mateřském centru pro děti a  rodi-
če připravili nejenom nové kurzy, ale i  tradiční akce. Nové kurzy, 
které u  nás v  čertíku najdete jsou například MUZIKOHRÁTKY pod 
vedením zkušené lektorky Báry. Děti se zde seznámí s netradičními 
hudebními nástroji, jako jsou děšťové hole, okaríny, ocean drum 

a další. Nově se u nás děti mohou naučit 
tančit v kurzech LATINOHRÁTKY – obdo-
ba zumby a také v kurzu TA-NY-NY s MÁ-
JOU – klasické, pohádkové, ale i jiné typy tanců. Kurzy jsou určeny 
dětem od dvou do deseti let.
V říjnu jsme připravili již tradiční akce – Halloweenský rej, který se 
opět vydařil. Masky dětí, ale i rodičů byly originální. Tajemná truhla, 
výroba slizu, lovení různé havěti a malování na obličej si všichni užili 
a  už se těšíme na  další akci, kterou bude taktéž tradiční únorový 
KARNEVAL. 
Také pyžámkové noci jsou již nesmazatelnou součástí čertíkovské-
ho doupěte a nejenom děti, ale i my si vždy noční přespání spojené 
s plněním různých úkolů a promítáním filmu užijeme.
V říjnu proběhl i  tradiční bazárek podzimních a zimních věcí, kde 
nabídka byla opět bohatá a jistě hodně maminek zde dobře nakou-
pilo.
V tuto chvíli se již můžete hlásit do kurzů v jarním pololetí. Těšíme 
se na vás.
Přiblížil se konec roku a já bych ráda touto cestou poděkovala všem 
malým čerticím a čertíkům za báječné chvíle, které prožíváme.
Přeji všem do roku 2018 hodně krásných a pohodových dnů.
 Za Veselého čertíka Ilona Dušková

PODZIMNÍ DNY ve Veselém čertíku
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Zavedení programu Malá technická univerzita ve čtyřech pilot-
ních MŠ finančně podpořilo hlavní město Praha. Naše mateřská 
škola je jednou z nich. 
První tandemové hodiny již proběhly:
14. 11.  ve třídě Sluníček a Kvítek na téma „Stavitel města“  

a Stavitel mostů“
22. 11. ve třídě Sluníček na téma „Malý inženýr“

Co je to Malá technická univerzita?
Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na zákla-
dě přirozené hravosti a  poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem 
dětí i  pedagogických pracovníků o  technické obory. Prostřednic-
tvím programu MTU pěstujeme v  dětech vztah k  reálnému světu 
a  přispíváme k  rozvoji technického vzdělávání již u  předškolních 
dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale 
také s architektem či projektanty.

Jak projekt vznikl?
Projekt vznikl na základě laviny otázek našich dětí.

 Jak postavit dům?
 Proč nespadne most?
 Jak vztyčit vysokou věž?
 Kam teče voda, když spláchnu?

Co program dětem přináší?
 tvoření podle vzoru (součinnost oko - ruka) i vlastní tvoření
 individuální přístup
 práci samostatnou i ve skupinách
 rozvoj prostorové orientace a představivosti
  logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní 
převést v konkrétní)
 koncentrace pozornosti a vnímání
 procvičování hrubé a jemné motoriky

Technické vzdělávání názorně a jednoduše

Ze života MŠ DUHA…
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Podzim V Hájence se nesl ve znamení radosti z úrody, kterou nás 
naše zahrádka letos bohatě obdařila. Také les nám nadělil spous-
ty hub a  přírodnin, ze kterých jsme se mohli těšit při vyrábění. 
Za  všechnu nadílku jsme pak společně s  rodiči i  prarodiči podě-
kovali na  říjnové slavnosti Díkuvzdání, na  kterou si děti připravily 
krásný program. Dívky ze školy si za zvuku manter nacvičily tanec, 
ke kterému si samy vymyslely také působivou choreografii. Společ-
ně s dětmi ze školky zazpívaly a zahrály na bubínky, kytaru i flét-
ničky. V říjnu i listopadu jsme pozorně sledovali proměnu přírody, 

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE
poznávali listy a povídali si o významu stromů. 
Nezapomněli jsme ani na svátky a tradice, které 
se k tomuto období vážou.  
Koncem listopadu děti ze školy vyrazily na  interak-
tivní výstavu „Krtek slaví 60tiny“ a v rámci projektu putování za zví-
řátky se děti ze školy vypravily do ZOO. 
Další příležitosti k příjemnému setkání rodičů, prarodičů a příznivců 
naší lesní školy i školky V Hájence byla prosincová vánoční slavnost 
a  jarmark. Kromě zhlédnutí vystoupení dětí zde byla možnost za-
koupit výrobky dětí, bylinek a další úrody z naší zahrádky.  
Hned první prosincový víkend proběhl v hájence kurz šití barefo-
otové obuvi. Ušít si pár bot byla fuška, přesto v neděli vpodvečer 
všichni domů odcházeli spokojeně s párem nových bot. O kurz byl 
velký zájem, a tak se nemusí bát ti, na které tentokrát nezbylo místo. 
V  příštím roce plánujeme další kurzy šití obuvi, a  to nejen moka-
sín, ale také balerín a letní obuvi. Sledujte, prosím, naše internetové 
stránky i FB, kde Vás o dalších termínech budeme informovat. 
Brzy se také můžete těšit na  další akce. Na  leden je naplánovaný 
večer z cyklu večerů (nejen) pro unavené rodiče. 
V Hájence také probíhají pravidelné kroužky pro děti viz  
 www.vhajence.com.
Přejeme krásné prožití vánočních svátku a v novém roce jen to dobré!
 Za hájenkový tým Mgr. Anna Ondriášová 

 rozvoj komunikačních dovedností
 hodnocení a sebehodnocení dětí

Proškolenými pedagogy s  oprávněním zařazovat do  výuky MTU 
jsou p. uč. Jana Lněničková, p.uč. Jana Hradská, zást. řed. MŠ Lenka 
Kymrová.
Kromě tohoto programu jsme si všichni velice užili již tradiční Mi-
kulášskou nadílku v divadelním sále Léta Páně, kam za námi přišel 
čert, Mikuláš a anděl.
Ve středu 6. prosince jela třída Sluníček a Kvítek na výlet do Perníko-
vé chaloupky v Pardubicích. O den později třída Hvězdiček navštívi-
la výstavu betlémů na Karlštejně.
Vánoční atmosféru v  MŠ jsme si vychutnali na Vánočních dílnách 
s rodiči, na kterých zazněla krátká pásma básniček, písniček a koled, 
které připravily paní učitelky spolu s dětmi. Nechybělo ani vyrábění 
dárečků s vánoční tématikou.
Závěrem chceme popřát klidné prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku 2018 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Za kolektiv MŠ zapsala: Lenka Kymrová, zástupkyně ředitelky 
Jarka Pasáková, učitelka třídy Kvítka
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MIKULÁŠ naděloval
Mikulášská družina nevynechala opět ani naši školu. V úterý 5. pro-
since andělé a démoni z 9. třídy v čele s naším „Královským“ Miku-
lášem připravili dětem z nižších ročníků příjemnou nadílku. Vánoč-
ně-mikulášsky byly oděny i  naše paní kuchařky a  dětem k  obědu 
nadělily adventní kalendáře. Všem moc děkujeme!
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel ZŠ

I v letošním předvánočním shonu si našla celá řada z Vás chvilku a v so-
botní odpoledne druhého prosincového dne přišla navštívit předvánoč-
ní trhy v  naší základní škole. Děti vystavily své s  láskou vyrobené vý-
robky, připravily občerstvení a jejich obchodní duch se naplno rozběhl. 
Aula základní školy provoněná vůní svařeného vína a  tóny vánočních 
koled vytvořily podmanivou atmosféru, ve  které nešlo našim malým 
prodejcům odolat.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a také těm, kteří si dětské 
výrobky zakoupili a ocenili tak dětskou snahu při samotné ruční výrobě, 
která byla mnohdy velmi náročná.
Rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, pohodový 
rok 2018 plný zdraví, štěstí, příjemné nálady, a komu se náhodou něco 
v tom letošním nepodařilo, tak ať se podaří v roce nadcházejícím.
  Šťastný nový rok!
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NEVIDITELNÁ VÝSTAVA aneb když Tě vedou smysly
Nový školní rok se rozběhl svou nekompromisní rychlostí a my jsme 
už druháci!!! Ze školních lavic se občas vzdálíme za  jiným učením 
nebo odpočinkem ven. Velkou podívanou byl na  podzim tradič-
ně výlov rybníka, za  vzácnějšími zvířátky jsme se rozjeli podívat 
do  pražské ZOO, na  zámku Libochovice jsme byli svědky situace, 
kdy v pekle začalo sněžit... Více Vám ale povíme například o nevidi-
telné výstavě, která nás svým nápisem na Novoměstské radnici láká 
vždy, když vycházíme z divadla Minor. Poslední představení „Kou-
kej svět“ bylo téměř motivací pro vstup na ojedinělou výstavu, kde 
jsme koukali ze všech sil, ale neviděli vůbec nic... 
Představte si, že jste se ocitli v naprosté tmě…Neviditelná výstava je 
ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno svět-
lo a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven. Bez 
smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací. Celou výsta-
vou, která zcela změnila na jednu hodinu náš život, nás doprovázeli 

po skupinkách nevidomí nebo částečně nevidomí lidé. Nezbývalo 
nám nic jiného, než jim slepě důvěřovat. Na Neviditelné výstavě se 
řídíte výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnová-
hu. Díky dočasné ztrátě zraku a obtížím při orientaci zjistíte, že svět 
může být i bez onoho klíčového smyslu stále krásný. Svět kolem nás 
se změnil a my s ním. Neviditelná výstava nám pomohla pochopit 
a pocítit reálný svět nevidomých lidí, jak jim pomáhat a porozumět. 
Nevidomý průvodce nás provedl několika místnostmi až k výcho-
du, za  nímž čekalo oslepující světlo. Na  chvíli jsme poznali úplně 
jiný život. Vyzkoušeli si, jak se pohybovat v ruchu města i v lese, jak 
se umýt či zapnout mikrovlnnou troubu, jak zaplatit, poznat peníze 
bez zraku, jak správně ochutit oběd a vybrat správné koření. V dal-
ších prostorách výstavy jsme poznávali zařízení a předměty, které 
nevidomí v běžném životě používají.
Hodina slepoty nám doslova otevřela oči...

Z Neviditelné výstavy do OPTIKY ANDĚL
Je mi tak trochu líto, že Vám k minulému článku nemohu nabídnout 
žádný obrázek. Je to pochopitelné... V dalším příspěvku Vám to vy-
nahradím. Dojmy z Neviditelné výstavy v nás stále doznívají a zá-
roveň si uvědomujeme, že o svůj zrak musíme celý život pečovat... 
A tak mne napadlo, že mám ve své rodině majitelku zcela výjimečné 
optiky Anděl na Smíchově, která svou profesí optometričky doslova 
žije. Postupně, mimo jiné, vybudovala téměř největší dětskou opti-
ku v republice. Nápad návštěvy celé naší třídy do zázemí této optiky 
majitelka Pavla Vedralová s celým svým andělským týmem okamži-
tě přivítala. Za malým pultíkem v přízemí se skrývá velké množství 
pracovišť, která děti postupně prošly. Oční lékařkou jim bylo prove-
deno základní vyšetření zraku na refraktometru a domů si odnesly 

výstup pro rodiče. Pavla jim vysvětlila, nakreslila a na modelu uká-
zala, jak funguje lidské oko a aplikace oční čočky. V dětském kout-
ku si pohrály, prohlédly komiksové příběhy na  zdech, a  hlavně si 
vyzkoušely z široké nabídky dětských obrub. Dětem, které již brýle 
nosí, byly odborně za jejich asistence vyleštěny a opatřeny bezpeč-
nostními prvky. Malí zákazníci se už za brýle nemusí stydět, vybe-
rou si ty, které jim sluší a líbí se jim. Na zpáteční cestě do školy mne 
doprovázela poskakující parta malých pirátů s ozdobnými nalepo-
vacími okluzory...

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit jen směr pohle-
du.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Projekt „Malá technická univerzita“ – téma stavitel MĚSTA
Abychom dětem oživili výuku, nemusíme nutně objednávat velkolepé a mnohdy předražené výlety, pobyty, divadla, koncerty, dílny, či 
výstavy... Někdy stačí oslovit rodiče, co mohou nabídnout svým dětem v  jejich škole. Maminka mé žákyně Aničky Dandárové pracuje 
např. jako lektorka pro Malou technickou univerzitu a nabídla nám program pro všechny děti přímo 
ve třídě. Vybrali jsme si interaktivní projekt na téma „Stavitel města“. Maminka přišla s obrovským 
pojízdným kufrem plným kostiček stavebnice Lego. V první části všichni společně diskutovali o tom, 
co dělá město městem, postupně pracovali ve skupinách, stavěli jednotlivé budovy z Lega, které 
potom překreslili do mapy a městu vymysleli jméno. Co takový program dětem přinesl? Názorně 
a jednoduše vedl děti k vytváření vlastních staveb, ke konstruktivnímu myšlení, získaly nové znalos-
ti prožitkem, teoretické poznatky si prakticky ověřily s pomocí stavebnice Lego... To vše dohromady 
vede k hlubšímu pochopení a k lepšímu zapamatování probraného tématu. Hravou formou děti zís-
kaly jasné informace o reálném světě. Návštěva paní lektorky měla jasnou motivaci, strukturu a cíl.
Na samém závěru byl naší třídě předán Malou technickou univerzitou prostřednictvím paní Dandá-
rové titul „Stavitel města“ za úspěšné absolvování předmětů: poznávání map, základy kartografie, 
důležité stavby města, stavba městského modelu a překreslení města do mapy.

Milá paní Dandárová, touto cestou Vám ještě jednou velice děkujeme a těšíme se na další se-
tkání při stavbě mostů...   Ivana Hájková, třída 2. B.
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Ve Štěpnici vznikne VENKOVNÍ FITPARK
V září letošního roku obdržely pražské městské části z rozpočtu Hl. m. Prahy 
dotaci ve výši 600 tis. Kč na vybudování venkovního fitparku. MČ Praha - Dolní 

Počernice využila finanční prostředky k realizaci sestavy cvičebních prvků, které uživa-
telům nabídnou komplexní procvičení celého těla včetně možnosti cvičení na volné do-
padové ploše, jejíž součástí je běžecká dráha (10 m) určená k nácviku člunkového běhu, 
skoku z místa apod.
Fitpark na ploše 200 m2 vznikne v zámecké Štěpnici na místě po odstraněné plechové 
hale, která dříve sloužila jako technické zázemí MČ. Vybudovaní sportoviště poskytne 
našim obyvatelům nejen další možnosti pro aktivní životní styl, ale otevře i nové mož-
nosti k potkávání mládeže a dospělých při sportovních aktivitách v příjemném prostředí 
zámeckého parku. Do budoucna je naším záměrem rozšířit tento prostor o dětské prvky 
tak, aby využití této části parku vyšlo vstříc zájmům a potřebám všech generací. 
 Martina Vondřichová

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

V  neděli 8. října odpoledne se v  parku již podruhé sešli příznivci 
zdravého životního stylu a  především hraví milovníci kola a  vše-
možného blbnutí na  tomto „mnohdy se vzpouzejícím oři“. Jak ho 
zkrotit? Jak se naučit bezpečně zvládat techniku jízdy přes překážky 
v terénu i v běžném provozu? Pro odpovědi na tyto otázky se řada 
z nás opět svěřila do rukou zkušených instruktorů 
pod vedením Josefa Dresslera, mistra světa v  bi-
ketrialu, a  vyzkoušela si na  vlastní kůži, co vše lze 
s kolem dokázat. Krom stanovišť „Školy kola“ jsme 
si mohli zkusit zajet i nejpomalejší či nejrychlejší jíz-
du, jízdu dokola nebo slalom.
Ti, co přišli bez kol, se zase určitě rádi zastavili u po-
pruhu zvaný Slackline, kde prověřili svůj smysl pro 
rovnováhu, protáhli své tělo při rehabilitačním cvi-
čení na bosu nebo při procházce s instruktáží Nor-
dic-walkingu. A  také se dozvěděli něco o  zdravé 
výživě a nechali si změřit důležité ukazatele stavu 
svého těla od  pracovníků diagnostického centra VŠTVaS Palestra. 
Další cenné zkušenosti získali na stanovišti první pomoci Vodní zá-
chranné služby, která se již stala téměř nezbytnou součástí našich 
akcí. A po té námaze z ježdění a chození návštěvníkům určitě přišlo 
vhod nechat si namasírovat unavené zádové svalstvo.
Velmi zajímavé až dojímavé bylo setkání se společností „Černí 

kampaň „DEN ZDRAVÍ A POHYBU“

2. POČERNICKÉ CYKLOHRÁTKY
koně“. Tito obětaví lidé se starají o to, aby i lidé s různými tělesnými 
handicapy si mohli jízdu na kole užít již od nejútlejšího věku… Do-
šlo i k předání jednoho „handbiku“ pořízeného ze sbírky „Dressler 
týmu“, jimž byly největší odměnou rozzářené oči obdarovaného 
chlapce.

A všichni bez rozdílu si pak v průběhu akce pochut-
návali na zdravých dobrotách připravovaných žáky 
zdejší školy a jejich paní učitelkou a zapíjeli to ná-
poji od sponzora Coca-Coly. I přes občasné spršky 
a  později i  menší průtrže mračen si tuto akci ne-
nechalo ujít pěkných pár stovek diváků. Velký dík 
Martinu Lněničkovi, který nás celou akcí provázel 
vtipným komentováním i  potřebnými informace-
mi, organizátorům z  ÚMČ, lektorům jednotlivých 
stanovišť a  pomocníkům technické čety, v  nepo-
slední řadě také sponzorům.
Tak zase napřesrok „kolu zdar“ :-)

 Markéta Brožová
Akce byla finančně podpořena z rozpočtu Hlavního města Pra-
hy pod záštitou radního pro zdravotní oblast.
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE

spolu se základní školou, spolkem POČIN, dětským domovem  
a hotelem Svornost

si vás dovolují pozvat na

který se bude konat

Průvod vyjde od základní školy ve 13 hodin
a půjde po trase okolí ul. Národních hrdinů, Českobrodská a Novozámecká.

Průvod bude ukončen v hotelu Svornost 
MASOPUSTNÍ VESELICÍ 

DJ DEREKA
po celé odpoledne i podvečer v hotelu Svornost

ZABIJAČKOVÉ HODY

v úterý 6. února 2018

s dechovkou

TOMÁŠOVÉ
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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Pohřební služba 
ATROPOS s.r.o.

Poskytujeme kompletní 
kremační a hřbitovní služby

Makovská 933, Praha 9,  
Dolní Počernice

Po–Pá 9–15, So–Ne 10–15
tel.: 602 220 894 nonstop

bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz

Společnost vyrábějící zdravotnické prostředky zejména 
pro IVF s širokou mezinárodní působností hledá nové 
kolegyně a kolegy pro dlouhodobou spolupráci na pozice 

•  Pracovník ve výrobní laboratoři (výroba pipet)
•  Mechanik – Mechatronik

Místo práce je v Areálu výzkumných ústavů,  
Podnikatelská 565, 190 11 - Praha Běchovice,  
budova 10A. 

www.synga.cz, tel. +420 602 819 383, mail@synga.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Náchodská 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

náborový příspěvek
nástup možný ihned nebo dle dohody


