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s příchodem letních dnů očekává-
me v Dolních Počernicích několik 
dopravních omezení, která nám 
více, či méně znepříjemní cesto-
vání buď MHD nebo automobily.
Především byla v  prvních červ-
nových dnech zahájena oprava 
mostu přes Rokytku na ul. Národ-
ních hrdinů. Provoz je zde řízen 
dopravním značením, případně 
pokyny pověřenými zaměstnanci 
stavby. Jak je ze situace zřejmé, 
oprava mostu probíhá po polovi-
nách, vždy s jedním pruhem, kte-

rý umožňuje průjezdnost automobilů, jejichž tonáž je po dobu 
opravy omezena na 3,5 tuny. Práce potrvají cca 100 dní. Žádáme 
řidiče, aby se při průjezdu mostem chovali maximálně ohledupl-
ně a se zvýšenou opatrností. Autobusovou linku č. 208 nahradilo 
v této souvislosti v úseku stanic Dolní Počernice a Bezděkovská 
náhradní vozidlo s ohledem na parametry průjezdného pruhu 
mostu.
Další omezení se týkají rekonstrukce povrchu ul. Národních hrdi-
nů v úseku od mostu přes Rokytku po kruhový objezd před zá-
kladní školou. V první fázi cca od poloviny července jsou na této 
stavbě prováděny přípravné práce při zachování obousměrného 
provozu. Hlavní omezení dopravy nastane počátkem srpna, kdy 
bude rekonstruovaný úsek pro dopravu zcela uzavřen. Objížďky 
budou vedeny ul. Bakurinova, Madarova a  novou komunikací 
s budoucím názvem Dercsenyiova s vyústěním na ul. Národních 
hrdinů před golfovým areálem. Doba této uzavírky potrvá cca 
14 dní. Práce a  doprava na  této stavbě budou koordinovány 
s opravou mostu. 
V  letních měsících bude též zahájena výstavba nových parko-
vacích stání na ul. Národních hrdinů před základní školou. Tato 
stavba bude koordinována s rekonstrukcí ul. Národních hrdinů 
a její dopady by na dopravu by neměly být zásadní.
Další dopravní stavbou bude vybudování nové zastávky MHD 
u Zdravotního centra na ul. Národních hrdinů. I zde dojde k urči-
tému dopravnímu omezení, kterému by se většina našich obča-
nů při znalosti místních podmínek, mohla vyhnout. 
V průběhu měsíců srpna a září bude probíhat oprava přemos-
tění Hostavického potoka na  ul. Národních hrdinů ve  směru 
na Štěrboholy z důvodu velmi špatného stavu tohoto mostku. 
Podle nám dostupných informací zde bude doprava řízena svě-
telnou signalizací.
Mnozí z  vás se ptají, co se buduje za  nákupním centrem Billa 
ve  směru na  Běchovice. Zde vzniká nový prodejní areál firmy 
PRO–DOMA, která se zabývá prodejem sortimentu, podobnému 
OBI, tedy potřeb pro kutily, stavebnin apod. Doprava na Česko- 
brodské ul. zde již funguje plynule.
Na  ul. Nad Rybníkem pokračuje výstavba hlavního kanalizač-
ního sběrače H, která znesnadňuje život zejména obyvatelům 
Vinice, ale je třeba se s  touto významnou veřejně prospěšnou 
stavbou smířit a zvládnout zde dopravní omezení do konce le-
tošního roku. 
Ve  Štěrboholích se připravuje rekonstrukce zbylého úseku ul. 
Ústřední mezi ulicemi Upravená a  Novoštěrboholská, celková 
uzavírka potrvá  od 12. 7. do konce října letošního roku. Objížď-
ka povede po ul. Českobrodská a Nedokončená.
Od  12. 7. bude zprovozněn nájezd na  Štěrboholskou radiálu 
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na Dolní Počernice a Štěrboholy. Důvodem těchto opatření je reali-
zace nových protihlukových stěn.
Potěšitelná je skutečnost, že byly zahájeny projektové práce na vý-
stavbu nové základní školy. Investorem této stavby je Hl. m. Praha, 
avšak naše samospráva spolu s  ředitelem ZŠ se do  přípravy této 
akce intenzivně zapojují. 
Vedení naší MČ se při projednávání všech těchto staveb snaží, aby 
dopady při jejich realizaci na  naši MČ byly pokud možno co nej-
menší. Současně si dovoluji upozornit, že výše uvedené informace 
mohou doznat v průběhu jejich příprav i realizace dílčích změn, se 
kterými vás budeme operativně seznamovat prostřednictvím na-
šich internetových stránek.
Přeji všem hodně trpělivosti a pochopení a šťastné návraty z cest.

 Zbyněk Richter, starosta

Oprava můstku přes Rokytku

UPOZORNĚNÍ NA DLOUHODOBĚJŠÍ 
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Oprava protihlukové stěny na Štěrboholské radiále, III. etapa
V termínu od 12. 7. – 15. 10. 2017 bude uzavřen sjezd z ul. Ná-
rodních hrdinů resp. Ústřední na Štěrboholskou spojku ve směru 
na Černý Most, D10 a D11. 

Uzavírka ul. Ústřední, Praha-Štěrboholy
V termínu od 12. 7. – 31. 10. 2017 bude zcela uzavřen úsek mezi 
ul. Upravená - Novoštěrboholská 

Dočasná změna linek MHD BUS
Od 12. 7. do cca konce října 2017 dochází z výše uvedených dů-
vodů k dočasné změně trasy a zastávek linek PID 110, 163 a 224.
    • Linka 163 je vedena po odklonové trase přes Jahodnici.
    •  Linka 224 je vedena přímo ze Štěrbohol do Kyjí ulicí Nedo-

končená, přičemž obsluhu Hostavic a  oblasti zastávky „No-
vozámecká“ zajistí odkloněná linka 110.

    • V rámci uzavírky budou zastávky „Rtyňská“ a „Novoštěrbo-
holská“ bez obsluhy, zastávka „Drobná“ je ve směru Dolní Počer-
nice přemístěna do ul. Nedokončená.

Web pražské integrované dopravy má novou doménu 

Dopravní portál Pražské integrované dopravy má od poloviny  
července novou adresu. Stránky, které dosud běžely na adrese  
www.ropid.cz, nově naleznete též na intuitivnější doméně  
www.pid.cz. Společně s tímto přesunem web nabízí několik  
nových funkcí.
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ČJEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

Rada na svých zasedáních v období od 19. 4 do 7. 6. 2017 m. j. 
projednávala

schválila:
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2017,
- převod hospodářského výsledku MŠ DUHA za rok 2016 do fondů 
MŠ DUHA dle předloženého návrhu,
- dodatek č.1 Smlouvy o dílo k provedení stavby „MČ Praha - Dolní 
Počernice, Podkrkonošská - chodníky“ se spol. MV BAU, s.r.o., týka-
jící se rozšíření předmětu díla a ceny na celkovou výši 3.042.556 Kč 
(včetně DPH),
- dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo č. 3/2016 se spol. BonSoft s.r.o., 
týkající se zvýšení intenzity provádění kompletní údržby parkové 
plochy „Štěpnice“,
- Návrh opatření na řešení nejdůležitějších problémů, které vyply-
nuly ze 7. Fóra MČ,
- ukončení nájemního vztahu dohodou s o.p.s. INTO THE WILD (lesní 
školka) k objektu čp. 45 (hájovna) k 31. 8. 2017,
  - prominutí nájmu ve výši 15.105 Kč za období červen – srpen 2017,
- zveřejnění záměru na pronájem čp. 45,
- přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ DUHA,
- účetní závěrky za rok 2016 MČ Praha - Dolní Počernice, ZŠ a MŠ 
DUHA,
- provozování STK na  pozemku parc.č. 1508/7 v  k.ú. Dolní Počer-
nice společností EDUCATIONAL TEAM s.r.o., se sídlem Heřmanova 
597/61, Praha 7, 170 00, IČ: 052 23 326 za podmínky, že provoz STK 
bude pouze pro osobní a dodávková vozidla, tedy bez nákladních 
vozů a traktorových vozidel,
- uzavření MŠ DUHA v  době letních prázdnin (červenec, srpen 
2017), kdy budou v areálu probíhat opravné a údržbové práce s tím, 
že provoz bude zahájen 4. 9. 2017,
- Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2016,
- realizaci akce „Rozšíření komunikace ul. Českobrodská“, která se 
uskuteční v termínu od 2. 6. do 21. 6. 2017 (zřízení odbočovacího 
pruhu do  areálu PRO-DOMA včetně návrhu dopravního omezení 
po dobu stavby),
- vjezd do pěších zón a organizačně jinak omezených prostor spo-
lečnosti GIS – STAVINVEX a.s. za účelem mobilního snímkování MČ 
s  podmínkou oznámení této činnosti PČR Praha 14 a  včasného 
oznámení termínu snímkování na ÚMČ Praha – Dolní Počernice,
- zveřejnění záměru na pronájem radničního klubu v suterénu čp.10 
a malé zasedací místnosti v přízemí čp.10, k.ú. Dolní Počernice, pro 
hudební školu Pavla Hokra, IČ: 701 39 661 
- vyřazení a odpis nemovitého majetku MŠ DUHA dle předloženého 
návrhu ředitelky MŠ,
- výběr nejvhodnější nabídky na akci “MŠ DUHA – střecha – Dolní 
Počernice“ za cenu 1. 905 877,47 Kč (vč. DPH) p. Štefanu Michalíkovi, 
IČ: 122 31 592
- zveřejnění záměru na  pronájem klubové místnosti v  suterénu 
čp. 10, k.ú. Dolní Počernice, pro Hudební školu Yamaha paní Dag-
mar Behenské, určenou pro předškolní děti,
- Smlouvu s Mgr. Eliškou Richterovou, IČ: 74778030, na pronájem 
radničního klubu v suterénu čp. 10, k.ú. Dolní Počernice, dle před-
loženého návrhu,
- obnovení hřiště na pétanque za mostem přes Rokytku,
- poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč spol. Svornost spol. s r.o. na po-
řádání hudebního festivalu Ježkovy oči 2017,
- zveřejnění záměru na  prodloužení nájmu nebytových prostor 
ve 2. NP části čp. 587 společnosti AT, s.r.o. 

Rada MČ projednala dokumentaci zaslanou MŽP týkající se vlivů 
záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice 
D1“ na životní prostředí. 
k o n s t a t u j e
že tato stavba, byť není umístěna v  k.ú. Dolní Počernice, bude 
ve svých důsledcích významným způsobem ovlivňovat území MČ 
Praha – Dolní Počernice, zejména lokalitu Vinice. Tyto důsledky se 

negativním způsobem promítnou na  obyvatele této lokality pro-
vozem stávající stavby 510, jejíž vlivy na zástavby městských částí 
Praha – Dolní Počernice a Praha – Běchovice nelze od stavby 511 
oddělovat.
p o ž a d u j e
- uvedení do provozu přeložky silnice I/12 Českobrodská současně 
s uvedením do provozu stavby 511
- s uvedením do provozu stavby 511 budou zrušeny nájezdové ram-
py na Českobrodské ulici ve směru na Štěrboholskou radiálu a ze 
Štěrboholské radiály na Českobrodskou ulici. Tato situace nepřízni-
vě ovlivní již dnes přetíženou a svými parametry nevyhovující kři-
žovatku ulic Českobrodská s Národních hrdinů v centru Dolních Po-
černic. Z  toho důvodu požadujeme realizovat vyvolanou investici 
obchvatu zástavby Dolních Počernic nově vybudovanou obslužnou 
komunikací, která propojí Českobrodskou ul. z míst čerpací stanice 
PHM „Petr“ na ul. Národních hrdinů k  jejímu křížení se Štěrbohol-
skou radiálou tak, jak je stanoveno platným územním plánem. Tyto 
nájezdové rampy nelze uzavřít dříve, než bude zprovozněno nové 
napojení přeložky I/12 na SOKP
- v této souvislosti doporučujeme zabývat se novým uspořádáním 
nájezdové rampy z  Českobrodské ul. ve  směru na  Štěrboholskou 
radiálu tak, aby nedocházelo ke  kolizím s  vozidly, přijíždějícími 
na Štěrboholskou radiálu ve směru od stavby 510
- v každém případě požadujeme doplnit protihlukové stěny na Štěr-
boholské radiále od  jejího křížení s  Českobrodskou ul. ve  směru 
do  centra s  jejich ukončením u  mostu mezi Dolními Počernicemi 
a  Dubčí (prodloužení ul. U  Konečné) a  dále doplnit protihlukové 
stěny na  nájezdových rampách u  Českobrodské ul. tak, aby byly 
oboustranné
- po uvedení stavby do provozu provést kontrolní měření, která by 
prokázala dodržení hygienických limitů uváděných v  této doku-
mentaci
- v  případě nedodržení hygienických limitů po  uvedení stavby 
do provozu, provést taková opatření, která by byla v souladu s plat-
nými hygienickými normami
- v dokumentaci ošetřit řešení likvidace těžkých kovů, které jsou při 
splachu dešťových vod zaústěny do rybníka (např. kořenová čistír-
na)
- navržený monitoring spodních vod posunout blíž k PP Počernický 
rybník z  důvodu přesnějšího prokázaní vlivů na  tuto přírodní pa-
mátku
- posoudit stávající dilatační spáry u mostu přes Počernický rybník 
za vhodnější typ, který zajistí snížení hluku na zástavbu Dolních Po-
černic a Běchovic, který současné dilatační spáry vydávají
- v příloze č.15 – Projekt monitoringu a DP03 prostředí požadujeme 
doplnit měřící místa s označením DP01, DP02 a  DP03, která jsou 
v textové části uváděna i s naměřenými hodnotami, ale v této přílo-
ze jsme je nenalezli
- v příloze č.15 doplnit monitoring kvality ovzduší o MČ Praha – Dol-
ní Počernice.

vzala na vědomí:
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 3/2017 bez připomínek,
- Zprávu o  hospodaření příspěvkových organizací MČ (MŠ DUHA 
a ZŠ) za období 1 – 3/2017 bez připomínek,
- informaci o  průběhu dosavadních jednání ohledně přípravy vý-
stavby nové budovy základní školy v Dolních Počernicích,
- Zápis z jednání ohledně opravy mostu přes Rokytku ze dne 11. 4. 
2017,
- Rezignaci Mgr. Ondřeje Uhera na mandát člena Zastupitelstva MČ 
Praha - Dolní Počernice,
- Oznámení o průběhu a výsledcích zápisu dětí do MŠ DUHA ze dne 
3. 5. 2017,
- Oznámení o  výši úplaty za  předškolní vzdělávání pro šk. r. 
2017/2018.

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová



4

IN
FO

RM
A

CE
 Z

M
Č

Výstavba 3. pavilonu Mateřské školy DUHA
Vážení spoluobčané, 
jistě vám neuniklo, že ve Svatoňovické ul. panoval v minulých měsí-
cích čilý stavební ruch. Naše MČ získala finanční podporu z Operač-
ního programu Praha – pól růstu ČR na projekt s oficiálním názvem 
„Vytvoření nových tříd v objektu Mateřské školy DUHA v MČ Praha - 
Dolní Počernice“. Vedení MČ realizovalo tento projekt v rámci střed-
nědobého výhledu investic v  oblasti školství. Je naprosto zřejmé, 
že současná stoprocentní naplněnost stávajících dvou pavilonů MŠ 
nebude v dohledné době dostačovat. Probíhající výstavba nových 
bytových souborů a příprava dalších, bude mít za následek, že vý-
stavba 3. pavilonu je nanejvýš opodstatněná. Celkové náklady stav-
by přesáhnou částku 40 mil. Kč. Konečné financování stavby ještě 
není uzavřeno.

16.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE DNE 5. 6. 2017

1. Úprava rozpočtu MČ na r. 2017
- s o u h l a s  í   s dočasným použitím částky 1 mil. Kč, vyhrazené 
v  rozpočtu pro seniory MČ Praha – Dolní Počernice, ve  prospěch 
úhrady faktur za zpracování projektu „Rehabilitace zámeckého par-
ku v Dolních Počernicích, 3. část“
- p o v ě ř u j e   starostu MČ Praha – Dolní Počernice navrácením 
této částky zpět na příslušný účet s termínem do konce volebního 
období 2014-18
- s c h v a l u j e   úpravu rozpočtu MČ v tomto znění:
Příjmová část:
   -  převod finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje (prostředky 

z fondu seniorů – dar od paní Nápravové)  1.000.000 Kč
Výdajová část:
   -  úhrada 2. části projektové dokumentace stavby  

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část 
 1.000.000 Kč

2. Projednání závěrečného účtu MČ Praha - Dolní Počernice za rok 
2016
- u z a v í r á   projednání Závěrečného účtu MČ Praha - Dolní Počer-
nice za rok 2016 vyjádřením souhlasu bez výhrad
- s c h v a  l u  j e   Příkaz starosty č. 1/2017, kterým jsou přijímána 
opatření na  odstranění zjištěných chyb a  nedostatků, uvedených 
ve Zprávě o přezkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice 
za r. 2016
- b e r e   n a  v ě d o m í  Informaci o schválení účetních závěrek za rok 
2016 v hlavní i hospodářské činnosti MČ Praha - Dolní Počernice

3. Záměr na  odkoupení nemovitosti v  zahrádkářské kolonii v  ul. 
Ke Hrázi

- s c h v a l u j e   využití předkupního práva k nemovitosti čp. 674, 
stojící na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Dolní Počernice, který je zapsán 
na LV 622 a je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počernice za cenu 
60 000 Kč
- p o v ě ř u j e   Radu MČ Praha - Dolní Počernice zajištěním všech 
úkonů, potřebných k realizaci tohoto usnesení
- p o ž a d u j e  předložení kupní smlouvy k projednání a k případ-
nému schválení v ZMČ

4. Žádost MHMP – odejmutí pozemků pod stavbou  510, SOKP ze 
správy MČ
- s c h v a l u j e   odejmutí pozemků parc. č. 1444/3, 1472/8 1472/9, 
1472/10, 1472/11, 1582/15 a 1603/3, vše v k.ú. Dolní Počernice, ze 
svěřené správy MČ Praha - Dolní Počernice do výlučného vlastnictví 
Hlavního města Prahy
- p o v ě ř u j e   starostu zajištěním realizace tohoto usnesení

6. Vyhodnocení vlivů na ŽP (EIA) – přeložka I/12 (Českobrodská) Bě-
chovice – Úvaly
- projednalo dokumentaci vlivu záměru stavby I/12, Běchovice – 
Úvaly na životní prostředí – čj. 907/17
- k o n s t a t u j e,    že MČ Praha – Dolní Počernice vždy prosazovala 
realizaci této stavby při projednávání stavby 511 Běchovice - Dál-
nice D1 ve všech stupních projednávání a její uvedení do provozu 
současně se stavbou 511
- s o u h l a s í   s předloženou dokumentací a s následnou realizací 
této stavby za podmínky, že bude zpracováno i vyhodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí v MČ Praha - Dolní Počernice
- p o ž a d u j e   současné uvedení do provozu staveb 511, Běchovice 
– Dálnice D1 a I/12, Běchovice – Úvaly.    

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

Stavba obsahovala kromě realizace dvou nových tříd ještě nové vyba-
vení kuchyně, sjednocení a průnik střech 2. a 3. pavilonu, nové oploce-
ní celého areálu včetně vchodových a vjezdových bran, nová parkovací 
stání, rekonstrukci zastaralých inženýrských sítí včetně vzduchotechni-
ky, nové venkovní terasy, novou cestní síť, vybavení zahrady novými 
herními prvky, rekonstrukci areálové zeleně včetně terénních úprav 
a další stavební práce, které bylo nutno provést v rámci provázanosti 
a bezproblémového fungování všech pavilonů školky.
Stavba naopak neobsahovala vybavení prostor 3. pavilonu nábyt-
kem. Naše MČ však získala v červnu letošního roku dotaci od města 
ve výši 1,6 mil. Kč právě k tomuto účelu, takže v tomto ohledu by-
chom neměli mít problém.
Při pohledu na současné průčelí školky ze Svatoňovické ul. je zřej-
mé, že celkový vzhled 1. pavilonu pohledově zaostává za druhým 
a třetím. Tento stav se během prázdnin změní, neboť jsme obdrželi 
dotaci od Hl. m. Prahy na rekonstrukci střešního pláště 1. pavilonu 
částku 2 mil. Kč. V rámci této akce bude barevně sladěna i  fasáda 
průčelí celého objektu.
V závěru dodejme, že investorem akce byla MČ Praha – Dolní Po-
černice s podporou OPPPR, který zahrnuje finanční podíly struktu-
rálních fondů Evropské unie, Hl. m. Prahy a podíl žadatele, tedy MČ 
Praha – Dolní Počernice.
Doufejme, že se nám spolu s ředitelkou MŠ podaří co nejdříve vyře-
šit všechny administrativní a provozní záležitosti, které jsou nutné 
pro zahájení provozu školky. 
 Zbyněk Richter, starosta
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Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Seminář o udržitelném rozvoji

Veřejné fórum a zdravá výživa

V rámci Místní agendy 21, mezi jejíž hlavní cíle patří zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, proběhl ve čtvrtek 16. 3. 2017 akredi-
tovaný vzdělávací program Národní Sítě Zdravých Měst ČR se zástupci naší městské části. Seminář proběhl v zasedací místnosti úřadu MČ 
a byl určen především zástupcům samosprávy, školských i neziskových organizací a také úředníkům. Pozvali jsme i žáky 9. třídy základní 
školy.
Po zahájení akce starostou Zbyňkem Richterem nás Ing. Petr Švec, ředitel NSZM, poutavou formou seznámil s principy udržitelného rozvo-
je, s prostředky a možnostmi pro jeho zajištění a s jeho hlavním cílem – zajištění dlouhodobé kvality života obyvatel. Na promítacím plátně 
jsme měli možnost zhlédnout pár zajímavých údajů o tom, jak se mění složení a potřeby obyvatelstva naší planety v čase a také krátký film 
o možném katastrofickém scénáři nerozumného zacházení s našimi zdroji života.
Věřím, že podnětné informace, které jsme získali, nám pomůžou do budoucna k odpovědnému rozhodování ve veřejné správě i v osobním 
životě. I ten napohled nepatrný krok může mít ve finále nezanedbatelný vliv na osud náš i dalších pokolení…

Již poosmé proběhlo ve čtvrtek 25. května v hotelu Svornost setkání občanů se zástupci veřejné správy. Večerem nás provázela Mgr. Vladi-
míra Kalivodová a pan starosta Zbyněk Richter. Po zhodnocení loňského fóra následovala diskuze u sedmi stolů, ze které vzešlo hlasováním 
nových „10P“ – nejdůležitější problémy a potřeby našich obyvatel. Po ověření anketou se jimi dále bude zabývat rada či zastupitelstvo. 
Zastoupeny byly oblasti územního plánování (Zbyněk Richter), rozpočtu MČ (Ing. Michal Konejl), životního prostředí (Hana Venclová, Petr 
Stránský), dopravy (Bc. Jan Šroubek), sociálních služeb a zdraví obyvatel (Mgr. Edita Hejdová, MUDr. Pavel Boček) a volnočasových aktivit 
(Bc. Milan Nedvědil). Velmi zajímavé podněty přišly i od „dětského stolu“, kde se aktivně zapojili žáci ZŠ spolu s paní učitelkou Štěpánkovou 
Kratochvílovou. Ti se nám – stejně jako loni opět s velkým úspěchem postarali o výrobu a ochutnávku zdravého občerstvení.
Děkujeme všem návštěvníkům a organizátorům za jejich čas a snahu, kterou věnovali podnětným návrhům a připomínkám k současnému 
stavu, a především k dalšímu zlepšení života v naší městské části.
Prostřednictvím vloženého anketního lístku nebo na našich webových stránkách můžete do 7. 9. 2017 znovu hlasovat o prioritě 
návrhů vzešlých z tohoto fóra.
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ETUR – Evropský Týden Udržitelného Rozvoje

„Udržitelný rozvoj Dolních Počernic“

Kampaň „Dny bez úrazů“

Beseda s občany (starosta Zbyněk Richter)

Naše MČ se připojila k této mezinárodní vzdělávací a osvětové akci několika zajímavými projekty:

Plány akcí a staveb nedávno zrealizovaných či v blízké budoucnos-
ti uskutečněných, rozložené po stolech celé spodní chodby úřadu, 
zasvěcený výklad pana starosty a nekonečný proud zvědavých ná-
vštěvníků…Ti se vyptávali mimo jiné zejména na  novou školu či 
školku, výstavbu domu seniorů, řešení dopravní situace nebo čas-

30. května, Svátek sousedů

3. června, Den dětí

to zmiňovanou stavbu 511 (silniční okruh kolem Prahy - propojení 
Běchovic s D1). Mohli také nahlédnout do architektonických studií 
jednotlivých částí rehabilitace zámeckého parku a rekreačního par-
ku U Čeňku…
Využíváme rok co rok této příležitosti setkání skoro dvou stovek na-
šich občanů k jejich informovanosti o projektech, jež mají přímý vliv 
na kvalitu našeho nejbližšího životního prostředí.

Opakování je matka moudrosti, a proto jsme k nám na hráz dolnopočernického rybníka znovu po roce pozvali pracovníky Vodní záchranné 
služby, aby se s námi podělili o své bohaté zkušenosti a nové poznatky ze svého oboru. Jak poskytnout první pomoc a jak se bezpečně 
chovat u vody? Jak náročná je záchrana tonoucího? Jaká nebezpečí úrazů na nás, zejména v létě, číhají? Po odborné instruktáži jsme si sami 
vyzkoušeli masáž srdce na figuríně, zopakovali si důležitá telefonní čísla a osvěžili paměť nácvikem řešení krizových situací. Pro mnohé 
lákavou odměnou pak bylo svezení na záchranářském člunu nebo skútru. Vystát si chvíli frontu, obléci si nezbytnou vestu, nalodit se a pak 
cítit vítr ve vlasech a zažít parádní jízdu, stálo opravdu za to. Miroslavu Černému a jeho kolegům z VZS za jejich obětavou práci a poučné 
odpoledne patří náš velký dík.

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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Včelí život

„Recyklujeme“ aneb „Třídím, třídíš, třídíme“

„Ze starého nové“ aneb „Tajuplný kontejner“

Povídání o nepostradatelnosti včel pro život na naší 
planetě (Petr Bačák)

Úkoly pro správné třídění odpadu (lesní školka V Hájence)

Tvořivé dílny z nepotřebného textilu  
(tříděný textil Potex)

Poutavé vyprávění místního nadšeného včelaře zaujalo všechny 
bez rozdílu, stanoviště bylo doslova v  obležení malých i  velkých 
návštěvníků. Vyslechli si odborný výklad o  životě včel, dozvěděli 
se, co jsou ty zajímavé pomůcky na stole jako roják, kuřák či rozpě-
rák… Mohli si přičichnout k omamné vůni včelího vosku, nasadit si 
včelařský klobouk a zaposlouchat se do tichého bzučení místních 
včeliček, které si okamžitě našly cestu do ukázkového včelího úlu…
Propagační materiály pro děti (pexesa a omalovánky) nám ochotně 
dodal a výukové panely zapůjčil Český svaz včelařů.

Kam co patří? Na  co je ta modrá 
popelnice a  na  co žlutá? Kam se 
sklenicí? Za  jak dlouho se v  pří-
rodě rozloží plastová láhev, kon-
zerva či odhozená žvýkačka? Tyto 
zvídavé otázky dostávali děti i do-
spělí od pracovníků z lesní školky 
pod vedením Aničky Ondriášové. 

K čemu se může hodit jedna stará nepotřebná ponožka? No přece 
z ní může být stonožka! Stačí jehla, nit, pár knoflíků a provázků a jen 
trochu šikovné ruce… a  už dělá někomu radost v  postýlce nebo 

v kočárku. Nebo si vyrobíme krás-
ný šátek z několika odstřižků sta-
rých látek? Tato a mnohá jiná přá-
ní pomáhala příchozím vyrábět 
neúnavná a velice kreativní děv-
čata z týmu společnosti Potex.

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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Nedělní slunečné odpoledne 18. června patřilo u nás v parku senio-
rům. Tedy nejen jim! Chtěli jsme navrátit své starší známé i neznámé 
tak trochu do dětských let, a tak jsme jim ve spolupráci s dobrovol-
níky z  úřadu MČ a  z  dětského domova připravili kartičky obdob-
ně jako na  Den dětí. Ty potom s  dalšími instrukcemi u  prezence 
obdrželi od  Vlasty s  Martinou. Na  jednotlivých 
stanovištích za  razítko a  za  bonbon návštěvníci 
plnili různé úkoly či absolvovali odborné lékař-
ské vyšetření nebo měření. Zahráli si kroket pod 
vedením Michala a  Světly, kde mnozí překvapili 
svou šikovností a  někdo se zas do  té branky ne 
a ne trefit… Základy pétanque jim vysvětlily Jana 
s Líbou - s těmi koulemi si určitě mnozí z nás rádi 
zase znovu zahrají na  zrekonstruovaném hřišti 
u Rokytky… U Petra si zkoušeli zadriblovat a trefit 
se míčem do koše na basket či vedle dát nelehký 
gól brankáři Robinovi… Také absolvovali kurzy 
nordic-walkingu po  krásném rozkvetlém parku 
i s nezbytnou rozcvičkou a protažením a poté se 
mohli nechat namasírovat a  naučit se základní 
rehabilitační cviky pro bolavá záda. Daniela z Fi-
alky mnohé přesvědčila, že stát na „bosu“ není 
zas tak těžké, a hlavně to pomůže lepšímu držení 
těla… Na dalších třech stanovištích nám agentura zajistila měření 
tuku v těle, tlaku, tepu a kyslíku v krvi a podologii – odbornou péči 
o naše chodidla. Na sice nečíslovaném, ale o to důležitějším stano-

POČERNICKÝ SENiorský den zdraví
višti se Edita s Janou a Jirkou starali o příchozí hladovce a žíznivce.
Celé odpoledne nás slovem i vtipem provázel ředitel dětského do-
mova Martin Lněnička a příjemná hudební produkce skupiny New 
Dodo Band III. Ani chuťové pohárky nezůstaly ošizeny, za vyplněnou 
kartičku dostal každý buřt a pivo, všichni si mohli nabídnout ovoce 

či vynikající koláče a štrúdl od Evy Vavrouškové, 
která do sobotní přípravy neváhala zapojit celou 
rodinu. Pitný nealko režim zdarma zajistila firma 
Coca-Cola. Na  závěr všem zúčastněným podě-
koval starosta Zbyněk Richter a tajemnice úřadu 
Edita Hejdová vylosovala těch několik šťastlivců, 
kteří vyhráli věcné ceny a  poukazy od  místních 
podnikatelů. Pak už se rozproudila volná zábava 
u  táboráku v  areálu DD, které poskytlo veškeré 
potřebné zázemí.
Děkujeme všem pomocníkům z  řad ÚMČ a  DD, 
zástupcům technické čety Vaškovi Haškovi a Sláv-
kovi Hálovi a  sponzorům (Panský dvůr, Indická 
restaurace Rang De Basanti, Restaurace Na kem-
pu, Centrum zdraví a pohybu Fialka, Hotel Svor-
nost, Klub důchodců, Jaroslava Krčálová, Blanka 
Kunešová, ÚMČ, MHMP), také radnímu Lackovi 
z MHMP a jeho spolupracovníkům, kteří se bohu-

žel nemohli zúčastnit. Rádi bychom akci pro velký ohlas zopakovali 
i napřesrok. Pokud budete mít nápady na vylepšení, neváhejte se 
s nimi na mě obrátit.

Projekt „Zdravější Počernice 2017“ realizuje MČ Praha Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP 
a dalších partnerů. Financován je z rozpočtu MČ a Hl. města Prahy a koná se pod záštitou radního Ing. Rad-
ka Lacka pro zdravotní oblast.
 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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Letošní Svátek sousedů, pořádaný naší městskou částí v  úterý 
30. května, měl oproti jiným létům punc výjimečnosti. Akce byla 
zahájena slavnostním odhalením Mariánského sloupu, který po ně-
kolika předchozích počernických stanovištích doputoval na náměs-

tíčko před sídlo Úřadu 
naší MČ. O  peripetii této 
cesty, o  historii Marián-
ského sloupu i  o  nákla-
dech spojených s  nut-
nými úpravami tohoto 
pískovcového skvostu 
zevrubně pohovořil pan 
starosta Zbyněch Richter. 
Početný dav, provázejí-
cí slavnostní akt, byl ale 

v závěru jeho projevu doslova rozehnán příva-
lovým deštěm, který konečně, po dlouhotrva-
jících úmorných vedrech, pokropil vyprahlou 
zemi. Přítomní se uchýlili do  budovy úřadu 
nebo pod rozměrný stan na nádvoří. Když déšť 
ustal, otřely se mokré lavice i stoly a mohlo se 

Svátek sousedů 

pokračovat v programu. Zahájily ho malé tanečnice ze souboru Hit 
Hany Jozové a taneční soubor AT Domino reprezentovala Barunka 
Štěpánková, která oslnila svým akrobatickým tancem. Stoly se po-
stupně plnily dobrotami donesenými štědrými sousedy, skoro „do-
movská kapela“ Tomášové z Kutné Hory vyhrávala známé písničky.
O výtvarný zážitek se postarala paní Kristina Maněnová, která před-
stavila pro většinu lidí vzdálený výtvarný směr „Japonskou tušovou 
kresbu SUNI-E“. Tato skromná paní z Berouna by mohla být příkla-
dem pro všechny důchodce, kteří odpočívají s rukama v klíně. Své-
mu koníčku se pod vedením japonské učitelky věnuje již pět let 
a  její práce jsou ozdobou mnoha souborných  výstav. V  centrální 
chodbě budovy byly rozloženy plány vypovídající o tom, co přispě-
je k „Udržitelnému rozvoji Dolních Počernic“ – jakým směrem by 
se měly Počernice v  příštích letech ubírat. To, že byl pan starosta 
doslova v obložení a otázky občanů nebraly konce, snad nemusím 
ani dodávat.
Mezitím se na  rožni dotočila selátka a  vůně lahodného masíčka 

dovršila dokonalou atmosféru sousedského pod-
večera. A že se ještě opakovaně objevil přívalový 
déšť? No, a  co ? Zuly se boty, v  suchu uchránily 
dobroty, znovu otřely stoly a lavice… A víte jak se 
po dešti krásně tančí? Přijďte se příště podívat.
Nezapomeňte, v  úterý 29. května 2018 se (dá-li 
Bůh) sejdeme znovu na  nádvoří našeho úřadu 
a to již po třinácté!
 Vlasta Václavková
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Vážení spoluobčané,

dne 30. května byla slavnostně odhalena zrestaurovaná kultur-
ní památka Mariánský sloup, ev. č. 1 – 1972. Na své nové sta-
noviště byl sloup přemístěn ze zahrady soukromého pozemku 
rodiny Čihákových v Podkrkonošské ul. čp. 457.
Původně byl Mariánský sloup umístěn na rohovém pozemku 
parc. č. 663 v k.ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská a U Ko-
nečné, v  místě dnešního památníku Milénia. O  původu této 
kulturní památky svědčí dodnes dochovaný nápis na podstav-
ci - „Tento obraz k pobožnému uctění mariánským horlivcům 
a  ctitelům postavila svým nákladem paní Anna Dostálová 
1813“. Po  zcizení sošky Panny Marie se pan Josef Čihák zasa-
dil, se souhlasem tehdejších dotčených orgánů, o přemístění 
sloupu na svůj soukromý pozemek, kde chybějící sošku Imma-
culaty nechal nahradit kopií, pocházející z  bývalého kláštera 
v Králíkách – Hodči.
Mariánský sloup byl zrestaurován na  základě zpracovaného 
Restaurátorského záměru a  průzkumu „Mariánský sloup, MČ 
Praha – Dolní Počernice“ společností Kamenosochařství Pánek. 
Věříme, že na novém místě se tato kulturní památka bude lépe 
vyjímat a těšit se pohledů mnoha našich obyvatel a návštěvní-
ků Dolních Počernic.
Po  celou dobu dohlížel na  restaurování a  přemístění sloupu 
Národní památkový ústav pro Hl. m. Prahu a Odbor památkové 
péče MHMP, kteří dali k celé akci souhlas. Místo v okolí sloupu 
dozná v letošním roce ještě drobných úprav.
Náš velký dík patří panu Josefu Čihákovi in memoriam, který 
prakticky Mariánský sloup zachránil a zasloužil se o jeho obno-
vu a údržbu po dobu čtyřiceti let.
 Zbyněk Richter, starosta
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Karel Mařenec
Jeden krátký životní osud dolnopočernického občana připomněla 
paní Dagmar Štětinová dopisem zaslaným panu starostovi.
Ve svém dopisu paní Štětinová vzpomíná na Karla Mařence, syna 
Františka a  Anežky Mařencových, narozeného v  roce 1924 v  Dol-
ních Počernicích. Jak píše paní Štětinová, Karel Mařenec byl pra-
covitý, společenský mladý muž, který rád cestoval, tančil, maloval. 
Byl nadaný i hudebně, zpíval a dokonce hrál na několik hudebních 
nástrojů. Mimo to psal i verše, které vyjadřovaly jeho vztah k domo-
vu a především lásku k životu. Ukázku z jeho sbírky Sen připojuje-
me. Karlu Mařencovi bylo dopřáno pouhých 24 let života. Zemřel 
v sanatoriu za Prahou, kde se léčil na tuberkulózu. V dnešní době si 
neuvědomujeme, kolik dětí a mladých lidí v minulosti umíralo před-
časně, protože nebyly léky, které by jim pomohly.

Děkujeme paní Dagmar Štětinové (snad nám nebude mít za  zlé, 
když zveřejníme její rok narození 1927) za  její vzpomínku a  záro-
veň musíme zmínit, že i ona se celý život věnovala psaní. V Místní 
knihovně Dolní Počernice máme její knížku pohádek České fialky.

 Světla Parkanová

Sen
K. Mařenec
 
První den v samotě,
daleko domova
tak divně znaven jsem…
Snad stesk po lásky zdech
vše mi protahuje
v myslně žalný sen,
svírá smutnou duši
i srdce mdlé kruší...

…Proč vlekl jsem dálí
ranec utrpení
rozbitých mládí snů
i krásných ilusí,
i smrtí rdoušených 
mladých let nadějí,
proč nemoh‘ jsem doma
u břenů kolébky,
pod střechou zrození,
v objetí staletí 
i nových dnů zůstat,
proč musím samoten 
s nemocí srůstat…

…Jdi pryč a neděs mne,
já nechci s tebou jít,
já chci život, klid mít…

...Sen se mi rozmázl
a vede mne domů,
vede mne přes strže,
přes hory, doliny
květnatou zástěrou
vonící lučiny,
plaví mne peřejí,
pěnovou pláštěnkou
rozdivočelých řek,
smýká mnou prostorem,
a já, tich mlčím jen,
vždyť vím, že nese mne
do chvíle radostné
do rukou objetí,
do rukou laskavých,
do rukou domova…

Dolnopočernický básník
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Nedávno, konkrétně v  březnu tohoto roku reprezentovalo jeho 
dílo „Zelený život“ (Geen Life) naši republiku až v  daleké Austrá-
lii. Účastnil se 13. ročníku Sculpture by the Sea, konaného od 3. 
do  20. března 2017. Jedná se o  jednu z  mezinárodních výstav 
sochařských děl tradičně umístěných v přímořské části hlavního 
města západní Austrálie, Perthu. Kuzicův Zelený život byl k účasti 
na této výstavě ve volném prostoru vybrán odbornou komisí a or-
ganizátory projektu v září 2016, aby zde reprezentoval současnou 
výtvarnou tvorbu České republiky. Přihlášeno bylo kolem dvou set 
děl z 26 zemí a výstavu vidělo kolem 250 000 návštěvníků, což do-
kazuje výjimečnost australského projektu. Výstava Sculpture by the 
Sea je každoročně instalována na pláži podél moře včetně okolních 
zatravněných ploch směrem k severu Cottesloe a vytváří tak netra-
diční volně přístupný sochařský park navštěvovaný diváky z  řad 
odborné i laické veřejnosti. V rámci výstavy osmdesáti vybraných 
soch byla připravena řada veřejných akcí, včetně vzdělávacích 
programů Alcoa Schools nebo Tactile Tours. Zajištěn byl výstavní 
prostor a prezentace vystavujících umělců i jejich podporovatelů. 
K výstavě byl vydán souborný katalog všech zúčastněných auto-
rů. Ti se také mohli ucházet o možnost představit většinou jednu 
drobnou plastiku na  doprovodné interiérové výstavě Sculp-
ture Inside, kde Kuzica představil bronzové plastiky Ester a  In. 
K  nejvýznamnějším světově uznávaným sochařským osob-
nostem tohoto ročníku pa-
třili Sir Tony Cragg z  Anglie, 
Ben-David Zadok původem 
z Izraele, Ron Gamboc z Aus-
trálie nebo Takeshi Tanabe 
z Japonska. Rozpočet na do-
pravu a  instalaci soch zahra-
ničních autorů byl omeze-
ný a  musel být financován 
samotnými výtvarníky. Dílo 
Milana Kuzici naštěstí získalo 
částečnou finanční podporu 
nejprve od  australské vlády, 
fondu pro umění a  kulturu 
a  následně od  vlády západ-
ní Austrálie, Ministerstva 
kultury a  umění. Kromě ně-
kolika specifických ocenění 
sponzory a  nadacemi bylo 
sedmi dílům z celkového po-
čtu osmdesáti vystavených 
soch uděleno hlavní oceně-
ní za  výtvarný přínos (udě-
lena byla hlavní cena, cena 
diváků, dětských návštěvní-
ků, odborníků, pořadatelů, 
interiérové výstavy a  cena 
na památku Andrei Stretton, 
významné australské žurna-
listky v oblasti umění). Právě 

Pana Milana Kuzicu, sochaře, malíře a disignéra snad nemusíme většině dolnopočernických představovat. Pokud jste 
se s ním ještě nesetkali osobně, například při dnech otevřených dveří jeho ateliéru (nová, prozatím (ne) obřadní síň 
dolnopočernického hřbitova)  při oslavách Babího léta, či jiných kulturních akcích, určitě jste se již potkali s jeho dí-
lem. Patří mezi ně např. nedávno instalované dřevěné skulptury v našem zámeckém parku, či basreliéf Mistr Jan Hus, 
umístěný na pozemku zdejší základní školy. Milan Kuzica je všestranný umělec, jehož výtvarná díla zdobí nejednu 
galerii v Čechách, v jeho rodném Slovensku, ale i ve světě.

poslední zmíněné ocenění „The Andrea Stretton Memorial Invitati-
on“ získala socha Zelený život Milana Kuzici. Tím bylo dílo jako jedi-
né předvybráno na 21. ročník velmi prestižní výstavy Sculpture by 

the Sea, Bondi 2017 v Sydney, jíž se tradičně účastní dvojnásobný 
počet návštěvníků i uchazečů o vystavení sochařských prací než 

je tomu v Perthu. Vybraná díla ozvláštní tříkilometrové pobřeží 
Sydney od 19. října do 5. listopadu 2017. V současné době je 

z Perthu do Sydney, na opačnou stranu Austrálie, převážena 
socha Zelený život, aby zde byla organizátory a za přítom-
nosti umělce Milana Kuzici na podzim instalována mezi té-
měř stovkou dalších nových soch od autorů z celého světa.
O díle samotném, které vznikalo v letech 2016–2017: Zákla-
dem je dub, akrylátové pojivo, práškové pigmenty, 10, 11 x 
0,85 x 0, 65 m 
Abstraktní sochařská tvorba Milana Kuzici je charakteristic-
ká užitím artificiálních barev na  organických tvarech. Ten-
to kontrast můžeme chápat ve  významu umělých zásahů 
do  přírody nebo jako impresionistické podněty ve  smyslu 
navozování prchavých dojmů z barevně proměnlivých pro-
storových tvarů. Ostře zelená, žlutá či oranžová jsou alego-
riemi živelnosti a  nezničitelnosti, provokují naše pozitivní 

emoce a  fantazii, ostatně tak, jak to dělá příroda sama. 
Stavba díla Zelený život (Green Life) popírá svou původ-

ní hmotu, je sofistikovanou 
matematicky odůvodně-
nou kompozicí vyznívající 
v  minimalistickou strukturu 
odvozenou z  naturálních 
přírodních vzorů. Pojí v sobě 
rostlinné i  živočišné životní 
principy. Jsou zhmotněny 
iluzivním stéblem navazují-
cím na pilíře starověku i Ne-
konečný sloup Constantina 
Brâncușiho. Podpírají nebes-
kou klenbu a  jejich vzájem-
ný dotyk symbolizuje počá-
tek našeho zrodu.  
Panu Mgr.  Milanu Kuzico-
vi přejeme úspěch nejen 
na druhé australské podzim-
ní výstavě: „21st Anniversary 
Bondi Exhibition“, kam se 
svým dílem „GREEN LIFE“ po-
stoupil,ale i mnoho úspěchů 
při všech jeho dalších výtvar-
ných i osobních počinech.  

Redakční rada,  
s použitím textu  
paní Bronislavy Kuzica 
Rokytové
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se na špejchaře pivovaru Panský dvůr uskutečnilo letošní 
první Vítání občánků.  Slavnost zahájily děti z 1. třídy zdejší ZŠ, které pod vede-
ním paní učitelky Ivany Hájkové zaujaly krásným zpěvem a výborným přednesem 
pro tuto příležitost vybraných básní.  Dolnopočernické občánky slavnostně při-
vítal pan starosta Zbyněk Richter, který dětem popřál šťastné vykročení do živo-
ta a spolu s členkami Komise sociální, zdravotní a bytové předal jejich rodičům 
dárky od naší městské části. Mezi nimi byla i kniha o Dolních Počernicích, která 
dětem přiblíží dobu, ve které se narodily.
Pro rodiče i hosty, kterých byl doslova plný sál, bylo připraveno drobné občerst-
vení, o které se s profesionalitou sobě vlastní postaral restaurant Léta Páně.

Přivítanými dětmi byly: 

Isháque Štěpán JIRSÁK
Mikuláš MAREČEK

Alfréd FAJMAN
Karolína MAZANCOVÁ

Sofie MAZANCOVÁ
Tereza JANOTOVÁ

Kryštof ŠULC
Benjamin Sebastian VANHEES

Viktorie HYNKOVÁ
Eliška KRÁLOVÁ
Kateřina KYSELÁ

Isabela VORLÍČKOVÁ
Viktorie SKLONNÁ

Šimon TŮMA

Za Komisi sociální, zdravotní a bytovou Vlasta Václavková 

Městská část vydala nový plán Dolních Počernic s aktualizova-
ným rejstříkem ulic, o které se naše obec zvolna rozšiřuje. Mapa 
poslouží především našim návštěvníkům a turistům. Naleznou 
zde vyznačené turistické cíle, ubytovací a  stravovací zařízení, 
cyklostezky, ale i praktické informace, kde najdou třeba lékár-
nu, či bankomat. Užitečná bude mapa jistě i pro vás, naše oby-
vatele a čtenáře, proto si ji můžete snadno vyjmout z našeho 
zpravodaje. 
Mapy jsou ve stejném formátu (A3) k dostání na informačním 
centru, v elektronické podobě na webu MČ. 
 Martina Vondřichová

NOVÉ MAPY DOLNÍCH POČERNIC

Vojtěch Blaško, Jakub Hodač, Ismail Jirsák

Díky třem žákům 4. A  naší základní školy, kteří 
dobře vědí, jak se správně zachovat, se blesku-
rychle vrátila ztracená peněženka ke svému maji-
teli. Spolu s doklady byly vráceny i všechny finanč-
ní prostředky. 
 S poděkováním a přáním „Jen tak dál“  

Václav Hořánek ml.

POCTIVÍ NÁLEZCI
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Jubileum v POČINU
Věřte, nebo nevěřte, ale cestopisný cyklus, známý též pod názvem:  
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ dospěl (výjimečně, první červ-
nový čtvrtek, 1. 6. 2017) k číslici, která bere dech. Za osmnáct let 
svého trvání dosáhl cyklus již STOPADESÁTÉHO pokračování.
Prvopočátkem byl nápad bývalého zástupce starosty a  předse-
dy POČINU (Počernická iniciativa), nezapomenutelného pana 
RNDr. Tomáše Jirsáka - pořádat cestopisné besedy.
Paradoxně, prvním takovým setkáním, které se konalo ještě v sále 
zámecké oranžerie, byl kurz „Vaření po čínsku“. Lektorkou byla rodi-
lá Číňanka, která nás naučila jak vařit knedlíky v podobě lotosového 
květu, jak připravit z obyčejného hrachu sladké zákusky a odkryla 
pro nás další, doposud nevídané recepty. (Malinko nás zaskočila 
dotazem, proč tak úžasnou poživatinu, hojně rostoucí na  polích, 
nejíme. Ukázalo se, že měla na mysli jetel).
Pro úplnost trocha suché statistiky, kterou nám  poskytl iniciátor 
mnoha cestopisných besed, pan Jiří Poloch. Besedy se prozatím 
týkaly 74 zemí světa. O některých zemích se hovořilo i opakova-
ně. Na  programu byla i  závislá území např. Špicberky, Grónsko, 
Madeira a Tibet. Opakovaly se i  besedy s  některými cestovateli, 
jejichž poznatky z mnoha cest po světě byly velmi pozoruhodné, 
např. Václav Sůra docestoval až na Severní pól, Joska Nežerka vy-
stoupal na Mont Everest a další se dostali do podmořských hlubin, 
či na  replice Magalhaesovy lodi obepluli zeměkouli. Cestovatelé 
nám dokázali, že lze cestovat nejenom běžnými dopravními pro-
středky jakými jsou například automobil, letadlo, či zámořská 
loď, ale i  pěšky, stopem, psím spřežením, na  lyžích, na  kajacích, 
na  kole, na  motorce, či na  koních. Procestovali jsme tak, spolu 
s  nimi, třináct států Ameriky, sedmnáct států Afriky, dvacet osm 
států Asie a patnáct států Evropy.

K  dalšímu neodmyslitelnému fenoménu těchto pravidelných na-
učně - populárních přednášek a úžasných setkávání se zajímavými 
lidmi patří i kmenová duše POČINU paní Hana Jirsáková. Kolik jen 
roztodivných surovin jí za tu dobu prošlo rukama, aby každou spe-
cifickou přednášku doplnila ukázkou jídla, charakteristického pro 
tu kterou zemi, či enklávu. Díky jejím kulinářským znalostem jsme 
ochutnali snad všechny kuchyně světa a v údivu zůstávali nad ob-
řími fazolemi z Peru, či prapodivnými jídly a ingrediencemi z Asie, 
Afriky a Jižní Ameriky. Když se Počin rozhodoval, koho jako prvního 
odměnit za příkladný počin na podporu rozvoje občanské společ-
nosti v Dolních Počernicích, a vybrat tak laureáta „Ceny Tomáše Jir-
sáka” (jehož výročí úmrtí na ten den připadalo), patřilo právem toto 
první prozatím „nulté“ ocenění paní Haně Jirsákové.
Při jubileiní 150. přednášce s názvem „Česko v zrcadle“ v podtitulu 
(O poznatcích cizince o České republice), hovořil o svých zkušenos-
tech z pobytu v Čechách Američan, novinář pan Larry Joel Hubner. 
Vyprávění, tlumočené jeho ženou, vyvolalo u přítomných mnohdy 
údiv, mnohdy úsměv. Jeho postřehy, či srovnání s běžným životem 
tam i  tady nevyšly v náš neprospěch až tak špatně, mnohdy i na-
opak.
Na  závěr tohoto přátelského večera (jako bonus) promítl několik 
zajímavých snímků ze svého cestování po světě i počernický akade-
mický malíř Jan Paul. Jeho snímek „Montmartr v mlze“ sklidil neví-
daně stejný úspěch jako tlačenka s cibulí, hovězí guláš a švestkový 
koláč paní Hanky.
Počernické iniciativě přejeme plno dalších úspěchů nejen při orga-
nizování cestopisných besed, ale i při celé jejich různorodé spolko-
vé činnosti. Věřte, jsme moc rádi, že jste!
 Vlasta Václavková
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HISTORIE A SOUČASNOST VČELAŘŮ
v Dolních Počernicích

První z nich je označen datem 7. XI. 1934, jedná se o proslov pana 
Františka Proňka, ze kterého citujeme: „Jistě se ptáte, nebo byste as-
poň rádi věděli, jaké důvody vedou nás k založení samostatného spol-
ku včelařského, když kolem nás včelařské spolky jsou, zejména spolek 
Pražský, Úvalský, Hornopočernický a  i  Uhříněveský a  proč tedy nezů-
staneme každý členem tam, kde jsme dosud byli. Pokud sami víte, že 
na  všechny strany, tedy do  Prahy, Úval i  Horních Počernic jest nepří-
hodné spojení k návštěvám schůzí, tu hlavně přichází v úvahu Úvaly 
a Horní Počernice. Praze zase mnohým z nás dělá potíže odběr cukru, 
mnohým pak celkový spolkový život, jakým jest Pražský včelařský spo-
lek veden, nevyhovuje. Zůstává tedy jediné nejlepší východisko a to jest 
založení samostatného Včelařského spolku, který by měl sídlo v  Dol-
ních Počernicích…“. 
Pak již následuje ustavující schůze dne 11. listopadu 1934 v míst-
nostech restaurace „U  Rathauských“ v  Dolních Počernicích (ul. Čes-
kobrodská, v  pozdější době zde bylo dolnopočernické kino), 
„za účasti následujících přátel včelařů: František Proněk, Karel Urban 
a Karel Šebelík z Dolních Počernic, František Čáslavka z Nové Dubče, 
Josef Hejduk z Blatova, Václav Slavětínský, Ing. Černý, Josef Rous a Jo-

http://www.vcelarstvi.cz/ke-stazeni.html

Začátkem letošního roku navštívili pana starostu členo-
vé včelařského spolku za  účelem navázání spolupráce 
mezi městskou částí a  včelaři. Při této příležitosti nám 
pan Jan Verner poskytl dochované historické dokumen-
ty, ve kterých se můžeme dočíst o úmyslu založit místní 
– dolnopočernický spolek včelařů.

sef Richter z Jahodnice, Karel Hlaváček z Hostavic, Antonín Černík z Kyj, 
František Moravec a Antonín Petráček ze Štěrbohol a Jan Němec z Dol-
ních Počernic – Vinice“. Na schůzi byly projednány důvody, proč za-
ložit spolek místní, navrženy byly stanovy (ke schválení Zemskému 
úřadu), byla určena výše poplatků (pro rok 1935 - Kč 30 tj. 22 Kč pro 
ústředí, včetně pojištění a Kč 8 pro místní spolek). Předsedou spolku 
byl zvolen Bedřich Valter (nebyl přítomen na ustavující schůzi mís-
tostarostou Ing. Černý a jednatelem František Proněk.
Oficiálně první členská schůze Včelařského spolku pro Dolní Po-
černice a okolí se konala 30. prosince roku 1934, opět v restaura-
ci U Rathuských, již za účasti nově zvoleného starosty spolku pana 
Bedřicha Valtera. 
Tolik minulost. A  jaká je současnost. Včelařský spolek pokračuje 
v započaté tradici svých předchůdců. V současné době má 25 čle-
nů většinou vyššího věku, kteří mají svá včelstva na 30 stanovištích 
a celkem chovají 405 včelstev. Stanoviště včelstev se nachází nejen 
v oblasti Dolních Počernic ale i Horních Počernic, Běchovic, Hostavic 
a Kyjí. Někteří členové mají část svých včelstev i mimo Prahu. 
Dobrou zprávu pro chov včel je zvyšující se zájem mladší generace 
o  tuto činnost. To potvrzuje i  návštěvnost včelařského stanoviště 
na letošním dolnopočernickém Dni dětí, kterým fundovaně provázel 
zkušený včelař pan Petr Bačák. Mimo jiné rozdával metodické listy 
„Bez medu to nejde“, které hravou formou seznamují děti se životem 
včel a  zpracováním medu. Tyto listy jsou ke  stažení na  webových 
stránkách Českého svazu včelařů, z. s. (ČSV) – www. vcelarstvi.cz
 Jan Verner, Světla Parkanová

DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
MAJÍ HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE, 
POMOHLI DOBROVOLNÍCI 
SPOLEČNOSTI PFIZER ČR

„Pomoc firemních dobrovolníků nám přišla vhod. S  vervou se pustili 
do úpravy zeleně, ale taky do přípravy tří hřišť na pétanque, které mo-
hou děti v létě využít. Jsou to činnosti, které zpravidla celý rok odkládá-
me, protože nám na  ně nezbývají 
kapacity a  děti to často neudělají 
tak dokonale,“ popisuje ředitel 
Dětského domova v Dolních Po-
černicích Martin Lněnička. „Pří-
tomnost dobrovolníků je pro nás 
také příjemným oživením a  vel-
kým přínosem. Lidé se zajímají 
o naši práci i příběhy dětí, a to při-
náší novou inspiraci pro obě strany 
– firemní i neziskovou. Je to příjem-
né setkání, a  navíc se odvede kus 
dobré práce,“ dodává Lněnička, 
ředitel Dětského domova.

Více informací: www.pfizer.cz

Odložit kostýmky, saka i  kravaty, nafasovat pracovní nářadí 
a  tričko s  nápisem „Jsem dobrovolník“. Deset zaměstnanců 
farmaceutické společnosti Pfizer se ve středu 7. června vydalo 
do Dětského domova v Dolních Počernicích v Praze, aby tady 
pomohli s  údržbou zahrady na  léto a  přípravou hřišť na  pé-
tanque pro děti. Do  vybraných neziskových organizací letos 
firemní dobrovolníci vyráží už čtvrtý rok. Dohromady věnovali 
neziskovkám přes 800 hodin času.  Mgr. Jana Běhalová
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My však nechceme, abyste o  prázdninách zůstali v  roli čtenáře, 
a proto vás s laskavým souhlasem autora Petra Rysky, prostřednic-
tvím převzaté orientační mapky s vyznačenou trasou zveme na vy-
cházku, která vede přes všechna místa zasluhující naši pozornost 
a neochudí o poznání, ani radostný či dokonce hrdý pocit z toho, že 
tu máme tak krásně.  

Kniha PRAHA NEZNÁMÁ, kterou si můžete vypůjčit v naší knihovně 
nebo do ní nahlédnout na  informačním centru, vám v terénu po-
slouží jako průvodce. V knize je vycházka a její jednotlivá zastave-
ní podrobně popsána, my si ji však dovolíme rozšířit ještě o  další 
doporučeníhodná zastavení, která vznikla až po vydání této knihy 
(vydala Grada Publishing, a.s., 2016), a  troufáme si tvrdit, že by je 
sám autor neopomenul.
Návštěvu Hostavického zámku (mapka - zast. č. 3) se vyplatí spojit 
s procházkou parkem Pilská, který prošel v r. 2015 revitalizací a dnes 
občanům Prahy 14 slouží jako místo pro odpočinek i aktivní trávení 
volného času. Výbornou kávu a občerstvení si zde můžete vychut-
nat v nově otevřené originální kavárně „Kafe na dřevo“, jejíž moder-
ní zázemí citlivě koresponduje s okolním parkem. Projekt kavárny, 
které dominují dřevo a oblé tvary, získal ocenění v prestižní soutěži 
„Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015“.

Necháte-li se vycházkou zavést do oblasti Čihadel (zast. č. 6 až 8 
v orientační mapce), mile vás překvapí stádo krav spásajících míst-
ní louky. Dříve bývaly tyto louky koseny, spásány hovězím dobyt-
kem nebo se seč a spásání vzájemně doplňovaly. Na tuto letitou 

tradici navazuje Odbor ochrany prostředí MHMP, který má suchý 
poldr Čihadla ve správě, a již druhým rokem doplňuje kosení míst-
ních luk o pastvu. 
Pastva je zajímavou podívanou, ale kromě hlediska estetického má 
přítomnost hovězího dobytka na  louce nenahraditelný význam 
biologický. Jalovice svými paznehty rozbíjí celistvý travní drn, což 
napomáhá konkurenčně slabším druhům rostlin, aby v  malých 
ploškách bez vegetace mohly začít růst. Trusem, ve  kterém jsou 
obsažena semena rostlin, se na lokalitě navíc šíří mnohé rostlinné 
druhy. Na trus skotu je zároveň vázána celá řada bezobratlých, kteří 
jsou zase potravou pro některé ptáky. Opětovné zavedení pastvy 
do údržby pražských luk tak pomáhá zvyšovat druhovou diverzitu 
rostlin i živočichů (*).
Vycházková trasa končí v areálu zámeckého parku, kde si v Počernic-
kém pivovaru (mapka – zast. č. 19) dnes již můžete vychutnat nejen 
12° stupňový Počernický ležák, který je vařen podle původní recep-
tury z 19. století, ale i spoustu dalších druhů piv dle sezonních akcí. 
Dojmy a  zážitky z  procházky nechte doznít v  rozkvetlé zámecké 
štěpnici, která se v  letním období těší plné kráse. Právě kvetoucí 

park může být tím nejlepším závěrem vycházky pro mnohé z nás…
K dalším procházkám do neznámých a nevšedních koutů Prahy se 
můžete nechat inspirovat na internetových stránkách 
www.prahaneznama.cz /akce-a-udalosti/komentovane-vychazky-
-s-prahou-neznamou/.
Přejeme vám krásné (nejen) prázdninové toulky městem i přírodou! 

 Nadšeně prošla Martina Vondřichová

Zveme vás NA PROCHÁZKU
Místa s rozmanitostí přírodních krás a zajímavostí, které se přirozeně mísí s řadou památek, může-
te o prázdninách navštívit takřka kdekoli. Že za nimi ale nemusíte jezdit daleko za hranice Prahy, 
a my počerničtí téměř nemusíme opustit hranice svého katastru, ví anebo si uvědomuje již málo-
kdo. Žijeme v jedné z nejmalebnějších pražských městských částí, ve které je stále co objevovat 
a znovu a znovu co obdivovat. Ne zcela náhodou se tak Dolní Počernice společně se sousedními 
Hostavicemi staly součástí originálně pojatého průvodce, knihy PRAHA NEZNÁMÁ, která své čte-
náře provádí po devíti netradičních místech a zákoutích hlavního města. 

(*) Zdroj informací: www.prazska-priroda.cz
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Krajničky
Když člověk jezdí po světě a píše převážně chválu na navštívená místa, neměl by zapomenout na místo, odkud vy-
jíždí a kam se nakonec vždycky vrací. Řeknu-li někomu, že bydlíme v Počernicích, obvykle se mu vybaví ty Horní. Já 
mám na mysli ale Počernice Dolní a s objektivitou lokálního patriota musím prohlásit, že jsou mnohem hezčí. 

Dolní Počernice sice patří do Prahy už od roku 1974, ale pořád jsou 
typickou vesnicí. Máme tu kostel, zámek, mlýn a pivovar, faru, ško-
lu, sokolovnu, zájezdní hostinec i chorobinec. Ne všechny objekty 
slouží svému původnímu účelu, v  zámku působí dětský domov, 
zájezdní hostinec Barborka už delší dobu chátrá, v chorobinci sídlí 
firma a z mlýna se stala restaurace Al Mulino, ale vesnický ráz a snad 
i život se zachoval. A to je dobře.
Historie obce sahá přinejmenším do  doby vlády Jana Lucembur-
ského, kdy se objevují záznamy o majiteli obce Zdislavu z Počernic 
a  na  Průhonicích, řečeného Kobliha. Podle kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a  jeho románských základů sahá historie možná až 
do století dvanáctého. I když chodíte do kostela desítky let a máte 
pocit, že tu znáte každou cihlu, můžete zažít malý zázrak, když se 
pod bílou omítkou presbytáře najde freska z 12. století. Odkryl a re-
stauroval ji v  roce 2010 akademický malíř a  restaurátor Miroslav 
Koželuh, ale zasvěcení domorodci už od počátku dvacátého století 
tušili, že by tu něco takového mohlo být. 
S  prvním jarním sluncem do  Počernic vtrhnou víkendoví výletní-
ci, zejména obyvatelé Černého Mostu. Koho by taky bavilo jezdit 
na kole nebo inlajnech mezi sídlištními baráky. Z počernických ko-
munikací se sice stanou guerrillové cyklostezky, takže my místní pá-
prdové v autech se jen obtížně prodíráme, ale kdo by se zlobil, když 
je jaro. Máme tu také možná nejmenší kruhový objezd v republice. 

Větší dodávka se na  něm neotočí. Autobusy městské hromadné 
dopravy, které k nám zajíždějí, jsou průběžně vyměňovány za stále 
menší, asi kvůli tomu kruháči, ale nevadí. Byly doby, kdy k nám ne-
jezdil žádný a všichni museli na vlak.
Počernický rybník se zapsal do  dějin světových přírodních věd. 
V  roce 1888 byla u  něj totiž zřízena první česká terénní laboratoř 
a první hydrobiologická stanice na světě. S podporou barona Der-
czényi, majitele dolnopočernického panství, tu přírodovědci v čele 
s Antonínem Fričem měřili směr a sílu větru, teplotu vody a vzdu-
chu a velmi detailně zkoumali vzorky planktonních živočichů a řas. 
V lednu 2017 se na jeho ledě konala svatba, patrně poprvé v histo-
rii. Svatby na umělé ledové ploše se vyskytují často, ale naplánovat 
ji na ledě přírodním, je každopádně ze strany nevěsty hodně velký 
risk.
Kromě rybníka nám Pražáci mohou závidět hlavně park. Sice jsem 
to nepočítal, ale řekl bych, že na jednoho obyvatele máme naprosto 
největší příděl zeleně. O park se pečuje chvályhodně. Od roku 2015 
byl rozšířen o bývalý ovocnářský sad, kde nyní najdeme tematicky 
a barevně promyšlené okrasné záhony a plochy. Milan Kuzica vy-
zdobil tuto část parku polychromovanými sochami ze dřeva míst-
ních dubů, jež by jinak padly za oběť revitalizaci. Starší část parku 
se může pochlubit několika památnými stromy, je tu i jeden z nej-
větších pražských dubů. Ale i bez různých „nej“ jsou Dolní Počernice 
bezva místo k životu.

Michael Babka

Po celé léto probíhá v Informačním centru výstava

Foto: Dušan Rouš
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Den dětí 
Letošní oslava Dne dětí, konaná v sobotu 3. června měla, jak 
je poslední dobou u akcí pořádaných naší městskou částí zvy-
kem, několik specifik.
Prvním byla vlastní oslava spojená s  tradičními dovednostní-
mi soutěžemi umístěnými po  celém zámeckém parku a  části 
areálu zdejšího dětského domova, kterou nám laskavě zapůj-
čilo vedení domova. Stovka pořadatelů připravila pro příchozí 
spousty zajímavých úkolů. Nechyběl malý pakrúr, lunaparky, 
jízda na huculských koních, velký buřtopek, malování na ob-
ličej, či ukázka práce vodních záchranářů spojená se školením, 
jak poskytnout u vody první pomoc.
Druhou specialitou byly úkoly, zařazené do  soutěžního klání, 
což představovalo další „honbu za  razítky“ do  speciálně pro 
tuto příležitost vytištěných průkazů. Byly jimi úkoly v  rámci 
probíhajícího „Evropského týdne udržitelného rozvoje“ s nauč-
ně vzdělávacím programem na téma: „Včelařství“, „Třídění od-
padu“ a „Jak je také možné naložit se starým textilem“.
Třetí, nezanedbatelnou složkou této slunné soboty, byla i osla-
va 10. výročí zahájení činnosti restaurace Léta Páně, která tímto 
počinem vytýčila cestu ke  vzniku nejrozsáhlejšího gastrono-
mického centra na  území Velké Prahy. Pro návštěvníky bylo 
připraveno nejen dobré jídlo a pití (což je ostatně v jejich pří-
padě samozřejmostí), ale i spousty doprovodných akcí pro děti 
i dospělé. Zpestřením byla i výstava vozů HYUNDAI a MAZDA, 
do pozdního večera vyhrávaly kapely zvučných jmen.
Letošní Den dětí patřil k  nejvíce navštíveným, soudě tak dle 
hrstičky vrácených nevydaných soutěžních legitimací (připra-
veno bylo 500 ks). Když k tomu přičteme hojný doprovod dětí 
+ návštěvníky k oslavě 10. výročí otevření Léta Páně, troufnu si 
odhadnout, že v přívětivém parku mohlo být kolem dvou tisíc, 
možná i o trochu více, spokojených návštěvníků.

 Vlasta Václavková

MČ Praha - Dolní Počernice děkuje všem dobrovolným pomoc-
níkům z  řad dolnopočernických občanů, učitelům a  žákům 
zdejší ZŠ, dětskému domovu, klubu důchodců a všem dalším, 
kteří pomohli s organizací celé akce.
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ČARODĚJNICE OK1KEO
příjemNejenom na koštěti, ale i v éteru

„Výzva čarodějnice, výzva čarodějnický závod, tady OK1KEO, Otakar Karel jedna Karel Emil Otakar, příjem“.

Kdo šel v podvečer 30. dubna na procházku podél potoka kolem 
fotbalového hřiště, mohl zaslechnout tyto divné věty. Linuly se 
z  prostor, kde v  Dolních Počernicích už dlouhá léta funguje „Sva-
zarm“ dnes občanské sdružení. Sdružení radioamatérů a přátel rá-
dia. Ano, dnes, v době Internetu, kdy se na jiný kontinent můžeme 
„podívat“ během milisekund, kliknutím myší, sedí radioamatéři 
u svých rádií a pokouší se navázat spojení se svými kolegy v jiných 
zemích celého světa. Na  různých kmitočtech, různými druhy pro-
vozu. Hlasem, telegrafním klíčem i rádio dálnopisem a digitálními 
druhy modulace. Nejenom pomocí odrazu svých signálů od iono-
sféry, ale i odrazem od povrchu Měsíce, nebo tepelných stop, které 
po sobě na chviličku zanechají hořící meteority v atmosféře. Neje-
nom že si spolu povídají a vyměňují zkušenosti, taky spolu občas 
na tu dálku závodí. Někdy celosvětově, jindy regionálně a místně. 
Někdy vážně, jindy s nadsázkou a humorem.  
A právě na „Čarodějnice“ jsme se poprvé zúčastnili „Pohotovostní-
ho závodu pálení čarodějnic“. O  co šlo? Soutěžili mezi sebou sta-
nice z České republiky a Slovenska. Za každé navázané spojení se 
stanicí, která vysílala od hořícího ohně, jsme získali 5 bodů. Pokud 
u  rádia pracovala dívka nebo paní, (radioamatéři to nerozlišují, 
pro děvčata v  našich řadách používáme zkratku YL /young lady/ 
bez rozdílu věku), bylo spojení hodnoceno 10 body. 1 bod byl pak 
za ostatní stanice, bez ohně a děvčat u něj. Naopak, za spojení s naší 
klubovkou, obsluhovanou YL získala proti stanice 10 bodů. Právě 
tu „atraktivnost“ děvčat u rádia a bodového zisku v tomto závodě, 
jsme využili. Dopoledne jsme se věnovali jarnímu úklidu klubových 
prostor, nutným opravám po zimě a kontrole provozu schopnosti 
našich antén. No a v podvečer jsme zapálili oheň, někteří kamarádi 

vzali do rukou kytary a někdo se chopil mikrofonu, aby rozdal body 
a prohloubil si svoje provozní zkušenosti. 
Pro některé to bylo úplně poprvé, kdy navázali závodní spojení. Ne-
jde jenom o to umět „mluvit“ do mikrofonu, ale i vše správně zapsat 
do staničního deníku. Začátek závodu „rozjela“ zkušená „čarodějnič-
ka“ Martina Kolářová a ostatní si potom postupně dodávali odvahy 
vzít mikrofon do ruky - Michal Olbrich, Klárka Brédová (11 let) a Jiřík 
Bréda (9 let). Závod trval dvě hodiny. Navázali jsme přes 70 spojení 
a nakonec jsme v rámci republiky obsadili krásné 5. místo v katego-
rii více operátorů v pásmu 80 metrů.    
Nejvíc náš potěšila Klára, která se po svojí první závodní zkušenosti 
rozhodla, že s námi pojede v červenci na Polní den a bude závodit 
i v Polním dnu mládeže. Snad se přidá i Jirka. Příští rok na čarodějni-
ce zase na slyšenou v éteru.
 Za kolektivku v Dolních Počernicích OK1KEO  

napsal Jiří Švarc OK1DQT
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Galerie u koní 
V  rámci Dětského dne pro své příznivce i  náhodné návštěvníky Galerie 
u koní připravila výstavu Děti dětem. Šlo o představení prací současných 
i dřívějších žáků MŠ DUHA v Dolních Počernicích. Navázala tak na svou tra-
dici prezentace děl nejen profesionálních výtvarníků, ale také nadaného 
a nadějného výtvarného dorostu.
Výstavou Děti dětem Galerie u koní odstartovala 
projekt výzdoby staré budovy MŠ. Po  dokonče-
ní přístavby nových tříd školky působí původní 
budova vedle nových budov dosti nevzhledně, 
ošuntěle... Okrašlovací spolek POČINu proto při-
šel s projektem nového nátěru omítky čelní fasá-
dy staré budovy školky a  jejího vyzdobení moti-
vy z vybraných prací dětí z MŠ. Projekt je teprve 
ve fázi příprav a nebyl ještě schválen zřizovatelem 
školky, jímž je naše městská část, nicméně u vedení školky se setkal s po-
zitivním přijetím. Tato výstava se tedy stala startovním výstřelem výběru 
prací, které by se staly vzorem případné výzdoby fasády naší školky. Okraš-
lovací spolek POČINu následně z  vybraných prací vytvoří ve  spolupráci 
s profesionálními výtvarníky návrh výzdoby průčelí staré budovy a  jeho 
technického provedení.
Na vernisáži výstavy promluvil generální prezident galerie Havran, kurátor 
výstavy ak. mal. Jan Paul a zahrál pokojíčkový kvartet 4bra3.
 Tomáš Jirsák Havran

Léto je tu a s ním prázdniny, dva měsíce volna a slunce pro děti, ale 
i  pro naše koně. Jako každým rokem odjíždíme na  letní pastviny 
ke Golčovu Jeníkovu, kde mají koně dostatek trávy a stínu v parných 
dnech. V  nabitém táborovém programu mají své místo a  spousta 
dětí se na ně v létě přijede podívat a společně se projedou po lesích 

Počerničtí koně z Počinu䨀䔀

娀䐀
䔀䌀䬀 䬀䰀唀䈀

a polních cestách. Nabírají tady nové síly pro náročnou práci hipore-
habilitačních koní a koně sportovní zde upevňují svou fyzickou kon-
dici. V červnu jsme hostili paravoltižní závody a uspořádali již XVI. 
Den otevřených dveří v našem klubu. Přišlo se na nás podívat hod-
ně návštěvníků a děti mohly ukázat své dovednosti rodičům. Malí 
návštěvníci se povozili na  koních a  ochutnali ovoce z  čokoládové 
fontány, velcí si pochutnali na domácích klobáskách z grilu a všichni 
společně si užili poslední rozlučkovou akci před prázdninami.
Děkujeme za celoroční donášku tvrdého pečiva, a to zvláště konzu-
mu Janata, který nás pravidelně zásobuje.   
Přes letní měsíce nám, prosím, tvrdé pečivo nenoste, moc rádi si ho 
odebereme v září.
Hnůj bude zdarma k dispozici až v září, v létě vám nemůžeme vy-
hovět. 
Zápis do kroužku na školní rok 2017/2018 bude v úterý 12. září 
od 15.00 hodin. 
Přejeme hezké léto všem v  Počernicích a  v  září se budeme těšit 
na shledanou. 

 Za JK Počin Hanka Špindlerová
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MŠ ORANGERY
Tak máme za sebou další školní rok, jehož poslední dva měsíce byly, 
asi stejně jako v ostatních školkách a školách, velmi hektické.
Celý květen jsme žili školkou v přírodě. Nejdřív bylo těšení, pak uží-
vání a nakonec doznívání všech zážitků. V letošním roce jsme s pět-
atřiceti dětmi užívali horský vzduch v Orlických horách. Průvodcem 
nám byl vládce hor Rampušák, který nás učil, jak se chovat v příro-
dě, ukazoval nám zajímavá místa v okolí, a nakonec pro nás i při-

chystal poklad. Užili jsme si krás-
ného počasí, denně jsme vyráželi 
do  přírody (řádně nastříkáni repe-
lenty) a objevovali nová místa, zví-
řátka a zážitky. Během týdne jsme 
zvládli celodenní výlet, návštěvu 
pana hajného a  jeho divočáků 
a dalších zvířat, stezku odvahy i tá-
borák. I  letošní školku v  přírodě si 
užili všichni zúčastnění – děti i uči-
telé. My měli takovou malou dovo-
lenou v přírodě, která pro nás byla 
opravdu odpočinková. Po  návratu 
už na nás u autobusu čekali všichni 
rodiče plačící štěstím, že se jim ra-
tolesti vrátily a byli rádi, stejně jako 
my, že jsme ve zdraví zpět.
Další velkou akcí konce školního 
roku byla oslava svátku maminek. 

Závěr školního roku patřil Divadelnímu představení 
a  také představení přípravky dětského sborečku. Děti 
z obou kroužků byly opět úžasné a představení se poved-
la ke spokojenosti všech.
V tuto chvíli již jsou v běhu příměstské tábory a zároveň 
probíhá příprava na nový školní rok, kdy chystáme v čertí-
ku pár novinek. Např. Ta-ny-ny s Májou nebo Latinohrátky 
- taneční hrátky v rytmu latinské hudby. Chystáme se také 
na již tradiční „TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ v termínu 
od 11. 9. do 15. 9. 2017, kdy můžete všechny kurzy vy-
zkoušet zcela zdarma.Těšíme se vás!

 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU A LÉTO 
ve Veselém čertíkovi

Jako vždy maminky pekly dorty a  koláče a  nosily další dobroty. 
Letošní novinkou byla návštěva someliéra, který dal všem ochut-
nat výborná bílá vína. I  ta napomohla k  báječné atmosféře, která 
se nesla celým odpolednem, podvečerem a  akci ukončila až prů-
trž mračen a bouřka. Paní učitelka Karen během celého odpoledne 
malovala dětem obrázky na obličeje. Každá třída si připravila krátké 
vystoupení, které na začátku přednesla, a pak už začala ochutnávka 
dobrot. Celkem se soutěže zúčastnilo 42 soutěžících se svými dorty, 
z nichž vyšly tři vítězky, o kterých rozhodly hlasy dětí a tři vítězky, 
které byly vybrány spravedlivým losem. Děkujeme všem mamin-
kám i tatínkům za účast na této krásné akci plné pohody a legrace. 
Konec školního roku byl jako vždy také ve znamení besídek jednot-
livých tříd. Horké počasí udělalo sice ve třídách trochu peklíčko, ale 
rodičům ani vystupujícím dětem to vůbec nevadilo, a tak si ta před-
stavení v potu tváře nakonec užili všichni. Jako vždy po vystoupení 
na rodiče čekalo malé občerstvení a děti byly pyšné, co všechno si 
dokázaly zapamatovat a natrénovat.
Nyní jsou prázdniny v plném proudu, školka je otevřená v omeze-
ném režimu, stále ještě se mohou přihlašovat děti do anglické i čes-
ké třídy na  jednotlivé tematické týdny. Jako vždy máme poslední 
srpnový týden zavřeno, abychom stihli vše nachystat a začít se těšit 
na nový školní rok.
I  jesličky jsou v  provozu neustále, dětem se tam moc líbí, každý 
den si užívají naplno s báječnými a stále usměvavými paní učitel-
kami, stále něco tvoří, zpívají, hrají si, chodí ven… Jsme rádi, že se 
po roce provozu i tato třída pro nejmenší tak hezky uchytila, kapa-
cita na nový školní rok je již téměř naplněna.
Hned po prázdninách otevíráme také naší školu Orangery, kterou 
povede paní ředitelka Mgr.  Sylva Slabihoudková Ph.D., která má 
mnoho zkušeností ze školství, a  tak jsme moc rádi, že se připojila 
do pedagogického kolektivu Orangery. Děti, které nastoupí do naší 
první třídy, se mohou těšit na adaptační víkend, kdy se navzájem 
seznámí mezi sebou i učitelkami, během vzdělávání je čeká mno-
ho zajímavých metod vyučování, zážitky a  věříme, že stejně jako 
do mateřské školy, budou i do základní školy chodit rády a s úsmě-
vem. Budeme pro to dělat maximum. I  do  základní školy se ještě 
mohou děti hlásit, zbývají poslední volná místa. Dotazovat a hlásit 
se můžete na zs@orangery.cz Po prázdninách se na vás velké i malé 
všichni těšíme.

 Za kolektiv učitelek a učitelů MŠ Orangery Hanka Švamberková   
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Druhý školní rok v hájence v Xaverovském háji je za námi a je třeba 
říci, že byl báječný! Během něho jsme v hájence prožili velká dobro-
družství, našli si nové kamarády a naučili se mnoho nového. V květ-
nu školáci navštívili divadelní představení Paní Láry Fáry a společně 
se školkou si v hájence zajezdili na koníčcích, kteří za námi přijeli 
z Újezdu nad Lesy. Kromě projížďky si mohly děti vyzkoušet, hře-
belcování, připevňování sedla a  také se dozvěděly, jak se o  koně 
správně postarat. 
Na jaře jsme všichni společně rozšířili zeleninový záhon, na kterém 
jsme během června sklidili první úrodu. Pochutnali jsme si třeba 
na salátu, ředkvičkách, špenátu, ale také na jahodách, rybízu nebo 
hrášku.
Naše výpravy do lesa a okolí nám přinesly mnoho znalostí o příro-
dě. Za pozorováním ptáčků jsme daleko chodit nemuseli, protože si 
drozdí rodinka udělala hnízdo přímo u nás na zahradě ve vysokém 

Mezinárodní den dětí naše školka oslavila soutěživým dopolednem 
plným sportovních výkonů a  sladkých odměn, které pro všechny 
třídy připravily paní učitelky.  Dalším zpestřením byl zajímavý výlet 
na zámek Berchtold, kde děti v zámeckém parku ob-
jevovaly „Dětský ráj“ s pohádkovou zemí, ve které ne-
chyběla ježibaba, Jeníček s Mařenkou, trpaslíci, víly, 
a dokonce jsme navštívili i zdejší peklo. Velmi se nám 
líbily i miniatury českých hradů a zámků.
Třídu Broučků a  Kvítek navštívila včelka Mája, která 
nás pozvala na  procházku proskleným včelím úlem 
s  živými včelkami. Děti mohly přivonět k  pravému 
včelímu vosku a ochutnat čerstvý včelí med.
Závěrem školního roku tu byla opět rozlučka s našimi předškoláky, 
kteří po letních prázdninách zamíří do 1. třídy. Přejeme jim hodně 
úspěchů v základní škole! Již tradičně náš čekalo zábavné odpole-
dne plné soutěží, tancování, zpívání, malování na obličej, opékání 
vuřtů a nechybělo ani vypouštění balónků přání…
Tímto bychom chtěly poděkovat všem rodičům za výbornou spolu-
práci a pomoc v průběhu celého školního roku.
Celý kolektiv MŠ vám přeje krásné léto, hodně sluníčka a spoustu 
úžasných zážitků!
 Jarka Pasáková, učitelka tř. Kvítka

LESNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA V HÁJENCE
smrku, a tak jsme v přímém přenosu viděli, jak 
se rodiče starají o svá mláďátka a vyvádějí je ven 
z hnízda.

I když školní rok skončil, smutní nejsme. Už teď se těšíme na srpen, 
kdy se zase sejdeme v týdnu od 19. do 24. 8. v hájence na příměst-
ském táboře. Děti ve věku od 3,5 do 6 let se mohou těšit na Tančení 
s vílami a starší děti od 7 do 11 let na  Indiánské léto. Máme ještě 
několik volných míst, a tak neváhejte a připojte se k nám. Více infor-
mací najdete na našich webových stránkách: 
 www.vhajence.com nebo na tel. 737 705 219.

Děti z Lesní komunitní školy i školky V Hájence ve školním roce 
2017/18 mezi sebou rádi přivítají nové kamarády! 

 Za Dětský lesní klub V Hájence, Anna Ondriášová

Mateřská škola DUHA

Ze života MŠ DUHA …
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Jsou z nás VODÁCI 
Tak už je to tady. Je konec školního roku, s ním končí i naše čtyřleté soužití a náš závěrečný výlet 
měl být něčím výjimečný. Rozhodli jsme se, že sjedeme řeku. Naším cílem se stala Vltava.
Ve čtvrtek 22. 6. jsme dojeli vlakem do Rožmberku nad Vltavou. Navštívili jsme zámek a pro-
hlédli si jeho sbírky. Autobusem jsme pak přejeli do kempu U Fíka, který se stal naším útočištěm 
pro následující dvě noci a třetí noc jsme přečkali ve Spolí.
V pátek jsme si půjčili rafty ve Vyšším Brodu a vypluli jsme na Vltavu. Po tři dny jsme splouvali 
její vody, pokořovali její jezy, pozorovali jsme faunu i flóru  v jejím okolí a kochali se jejími krása-
mi, ke kterým přispělo i nádherné počasí. Propluli jsme Českým Krumlovem, kde jsme pak lodě 
vrátili a odjeli jsme vlakem zpátky domů. Všechny nástrahy Vltavy i stanování jsme zvládli bez 
problémů.
Velké poděkování patří i všem dospělým, kteří nám se vším pomohli - Monice, Hance, Jardovi, 
Lukášovi, Filipovi, Pavlovi a Honzovi. A zároveň děkujeme všem maminkám i babičkám, které 
nás na cestu vybavily množstvím buchet a bábovek, abychom měli co mlsat.
Teď už jen všem přeji krásné prázdniny.
 PaedDr. Eva Drnková

Závěr školního roku
Nastalo dlouho očekávané pro školáky magické datum 30. června. Někteří se připravovali již od časného rána, jiní naopak tradičně 
zaspali, ale nakonec se všichni sešli na slavnostním zakončení školního roku 2016/2017. Před budovou II. stupně je při těchto příleži-
tostech rok od roku více rodičů, babiček, dědečků a dalších přátel školy. Po krátkém zahájení a slovech pana starosty převzali třídními 
učiteli vybraní žáci odměny za svou celoroční píli, výsledky a přístup nejen ke školním povinnostem. Naši nejmenší velmi mile dekoro-
vali letošní absolventy, a ti se pak rozloučili s počernickou školou a svými učiteli i s malým překvapením.
Rád bych poděkoval všem učitelům a  dalším zaměstnancům školy, žákům, rodičům, naší městské části a  všem ostatním, kteří se 
podílejí na velmi vzácné, vstřícné a příjemné atmosféře, která po většinu času v naší škole vládne. Žákům 9. třídy přeji úspěšný start 
v nových působištích, a ať jim čas strávený v jejich základní škole zanechá v srdcích příjemné vzpomínky.
Všem přeji příjemné prázdniny a dovolené, načerpání nových sil a v září se znovu těšíme na naše nové i současné žáčky a nadcházející 
nový školní rok.
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel
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PASOVÁNÍ na čtenáře a BESEDA o knize v 1. B
V závěrečném období naší společné cesty první třídou jsme prošli některými důležitými zkouškami (depistážní diktát a kontrola techniky 
čtení pod vedením školní psycholožky Mgr. Stolařové), prezentovali se na veřejnosti (přivítání osmnácti nových dolnopočernických ob-
čánků do života), navštívili divadelní představení Libozvuky (poprvé v Minoru), užili si společné sportování (Olympijský víceboj), postavili 
vlastní město (projekt s Malou technickou univerzitou), odměnili se celodenním školním výletem (Staré Hrady), ale asi nejvážněji jsme 
přistoupili ke vstupu prvňáčků mezi opravdové čtenáře...
Ve spolupráci s pojízdnou knihovnou BIBLIOBUS jsme zorganizovali besedu o knize se slavnostním „Pasováním dětí na čtenáře.“
Děti společně besedovaly o tom, jak se chovat ke knize, jak kniha vzniká, kdo se podílí na její realizaci, jak se orientovat ve výběru knih 
v knihovně, jak v knize hledat... Besedu jsme zaměřili na pohádky a básničky. Napínavým okamžikem byl očekávaný příjezd rytíře s velkým 
mečem, kterým děti poklepáním na obě ramena pasoval na čtenáře. Nejprve všichni čtenářskou dovednost museli dokázat vlastní četbou 
a rytíře tak probudit... Tak se také stalo a slavnostní okamžik vyvrcholil obdržením medaile, diplomu a knihy, kterou dětem tajně pořídili 
jejich rodiče. Děti se do svých nových knížek okamžitě začetly a už mne vůbec nevnímaly...
...tak poslouchejte alespoň Vy... 
„Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!“   (Jiří Žáček)  Ivana Hájková

Prostory zrevitalizované zámecké štěpnice zámeckého parku se poslední 
červnovou sobotu zaplnily rodinami, skupinkami přátel, párů i jednotliv-
ců, kteří přišli na premiéru promítání pod širým nebem. Teplý sobotní ve-
čer a neodvratná atmosféra blížících se prázdnin byly ideálními podmín-
kami pro zhlédnutí nové české komedie ŠPUNTI NA VODĚ, kterou nám 
do Počernic přivezlo Kino na kolečkách.
Všudypřítomná uvolněná nálada, spokojenost a bohatá účast diváků byly 
více než vypovídající. Kladné odezvy od těch, kteří neváhali a přišli trávit 
sobotní večer do  zámeckého parku, jsou pro nás podnětem k  zařazení 
letního kina do  pravidelných společenských aktivit městské části. Další 
promítání plánujeme na poslední prázdninovou sobotu 2. 9. 2017. Pro 
aktuální informace sledujte nástěnky v obci a internetové stránky.    
 Martina Vondřichová

LETNÍ KINO



V pátek 9. června od 18. hodi-
ny byl otevřen také náš kostel 
pro návštěvníky Noci kostelů. 
Letošní rok jsme měli opět co 
ukázat. Naše nově opravené 
varhany byly velkým láka-
dlem, zvláště, když se mistrně 
rozezněly pod rukama Marka 

Jablonského. Jeho dcera Anežka Jablonská měla v presbytáři koste-
la krátký harfový koncert, který si sama připravila. Potom se s tatín-
kem střídali s krátkými varhanními a harfovými vstupy podle zájmu 
návštěvníků. Koncert uvedl a návštěvníky přivítal P. Leo Červenka 

NOC KOSTELŮ
v Dolních Počernicích

Mše svaté 
budou o prázdinách opět pouze v neděli od 8.30 hod. 

Příměstský tábor 
zaměřený na povolání (např. zahradník, cukrář, architekt ...) se 
koná od 24. 7. do 4. 8. na faře.

Poutní Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
v  našem kostele se uskuteční v  neděli 20. 8. s  následujícím 
programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. 
začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude 
pouť zakončena modlitbou Anděl Páně. 
Všichni jste co nejsrdečněji zváni!
 Marcela Krňávková

Akce a bohoslužby ve farnosti 
o prázdninách

a  starosta Zbyněk Richter. V  presbytáři kostela se po  celou dobu 
promítalo nové video o opravě varhan, které udělal Tomáš Krňávek. 
Mirka Šílová vítala návštěvníky, rozdávala razítka, brožury o nástěn-
ných freskách a perníčky od Haničky Jirsákové, která je opět upekla 
jako pozornost pro příchozí. Hanka Valentová a Havran poskytovali 
návštěvníkům informace a měli na starosti technické vybavení kos-
tela. 
Letošní počet návštěvníků byl dvojnásobný oproti minulým roční-
kům. Spokojeni byli jak návštěvníci, tak i ti, kdo Noc kostelů pro ně 
pořádali.
Všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci, patří velký dík! 
 Marcela Krňávková
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ZÁŘÍ
Milan Petružálek, Václav Jiřička, Jana Taubmanová, 
Věra Bálková, Marie Koutská, Gabriela Sojková, Ján 
Skokan, Věra Holubovská, Miroslava Richterová, 
Rudolf Novák

ČERVENEC
Olga Jedličková, Milena Kočová, Jiří Urban, Zdeňka 
Holubová, Jana Nožičková, Alžběta Zeithammerová, 
Antonín Bukový, Marie Chudomelová, Marta 
Vogelová, Svatopluk Pták, Olga Severová

Komise sociální, zdravotní a bytová

Jubilanti z našich řad ve III. čtvrtletí 2017
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

SRPEN
Marie Karochová, Helena Turková, Růžena Paloučková, 
Jiří Šabata, Luboš Michalička, Jaroslav Kopecký, Jiří 
Petrák, Michal Loos 
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Tenisové dění
Tenisté Sokola Dolní Počernice, z.s. ukončili v  závěru června své 
soutěže, pořádané v  rámci Českého tenisového svazu. V  Pražské 
soutěži 3. třídy si vedlo úspěšně smíšené A družstvo, které se umís-
tilo na  pěkném druhém místě, přesto, že po  celou dobu soutěže 
nastupovalo v  nekompletní sestavě. B družstvo se umístilo ve  4. 
třídě na 6. místě. Zde je nutno poznamenat, že někteří soupeři byli 
opravdu dobří a  náš tým se též občas potýkal s  problémem na-
stoupit v kompletní sestavě. Radost nám udělalo smíšené družstvo 
mladšího žactva, které se umístilo ve 3. třídě na krásném 3. místě. 
Hra našich nejmenších a jejich nasazení je velkým příslibem pro po-
stup do vyšších kategorií.
Posledním družstvem, které jsme měli v soutěžích ČTS, byli veterá-
ni, kteří se umístili ve 3. třídě na 5. místě.
Tenisový oddíl reprezentují další tři družstva, avšak v soutěži Buď fit, 
která je neoficiálním přeborem družstev v okresu Praha – východ. 
Nutno poznamenat, že někteří naši hráči, hrající v této soutěži jsou 
opravdu kvalitní, ale z  různých důvodů nechtějí nebo nemohou 
být členy našeho A nebo B družstva. Tabulky těchto soutěží nebyly 
v době uzávěrky zveřejněny.
Velmi oblíbenou vnitřní soutěží našeho oddílu je Amatérská liga, 
které se pravidelně zúčastňuje kolem 40 členů našeho oddílu bez 
rozdílu pohlaví a výkonnosti. V této soutěži mnohdy dochází k veli-
ce emotivním zážitkům, končících např. rozbitými raketami, mnoha 
slovními výlevy a pod. Celá liga je sofistikovaně řízena naším čle-
nem Antonínem Zoubkem  a hráči je pozorně sledována. 
Oddíl též pořádá několik vnitřních turnajů, z  nichž nejprospěšnější 

je turnaj Sluneční paprsek, jehož výtěžek je poskytován na ozdravné 
pobyty pro děti, které prodělaly hemato-onkologické onemocnění. 
Na přelomu července a srpna proběhne v tenisovém areálu příměst-
ský tábor pro děti. Již se těšíme, že se zde objeví nové talenty.
Činnost oddílu řídí pětičlenný výkonný výbor, který zajišťuje finanč-
ní i materiálový chod oddílu. Hlavním smyslem fungování oddílu je 
uspokojení všech jeho členů jak na rekreační, tak na závodní úrovni.

 Zbyněk Richter
 člen výboru tenisového oddílu

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Vlastimil Vondruška   Dobronínské morytáty
Radka Třeštíková  Osm
Jaroslav Kalfař  Kosmonaut z Čech
František Niedl  Krajina nočních jezdců
  Pavoučí síť
Evžen Boček   Deník kastelána
Magda Váňová  Herečka
  S tváří beránka
Bernard Minier  Zkurvenej příběh
Lars Kepler  Lovec Králíků
Jo Nesbo  Žízeň
Mark Douglas-Home  Mořský detektiv     
B. A Paris  Za zavřenými dveřmi
Agnes Martin-Lugand  Lituji, čekají mě 
Hendrik Groen   Tajný deník Hendrika Groena  

83 1/4 roku 
Conn Iggulden  Válka růží. Bouře
Corine Gantz  Skryto v Paříži
Edward Rutherfurd  Paříž. Oslnivý portrét města světel 
Jodi Picoultová  Čas odejít
Barbara Woodová  Země odpoledního slunce
  Bílá žena

NAUČNÁ LITERATURA
Jaroslava Dvořáková  Toulky po Bretani
David Cramp   Včelařství
Judita Wignall  Živá kuchyně, cesta ke zdraví

Petra Rubášová  Zvířata v zahradě pro radost i užitek
Josef Opatrný  Kuba

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Ivana Peroutková  Anička v zahradě
Petra Braunová  Dům doktora Fišera
Tomáš Chvála  Já, JůTuber 1-3  
Sarah Hawkins   Příběhy se šťastným koncem.  

Uzdravený poník
Joelle Charbonneau  Univerzita výjimečných. Zrada  
Kiera Cass  Koruna 
Jeff Kinney    Deník malého poseroutky. Všechna 

sláva 11.

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Magdalena Wagnerová   Pražská strašidla a všemožná jiná 

zjevení
Ladislav Špaček  Dědečku, už chodím do školy
Rebecca Rissmanová   Jóga pro tebe 

ČASOPISY K ZAPŮJČENÍ
National Geographic, dTest, Zdraví, Bydlení, Rozmarýna, Dekor,  
Psí kusy, 21. století Junior, Čtyřlístek

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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Pohřební služba ATROPOS s.r.o.
Poskytujeme kompletní kremační a hřbitovní služby

Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po až Pá 9 – 16, So a Ne 10 – 15
Zavolejte nám a domluvte si návštěvu v naší kanceláři.
Sjednání pohřbu po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu.

tel.: 602 220 894 nonstop
bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz

32

KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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Skladový manipulant 
- prodejna Praha

V případě zájmu kontaktujte p. Martina Jeřábka:
mobil: 778 408 226, martin.jerabek@pro-doma.cz

Prodejce maloobchodu  
- prodejna Praha

Požadujeme:  
   komunikativní, reprezentativní vystupování 
a projev 

   průkaz na VZV - není podmínkou,  
ale musí být praxe na VZV 

  znalost stavebních materiálů - výhodou

Nabízíme: 
   uplatnění v zavedené a stabilní společnosti
  příjemné pracovní prostředí i kolektiv
  atraktivní finanční ohodnocení
  možnost profesního růstu
  zaměstnanecké benefity + školení
  nástup možný 01.10. 2017

Požadujeme:  
  min. SŠ vzdělání (stavební zaměření je velkou výhodou)
  komunikativní, reprezentativní vystupování a projev
   zkušenosti na podobné pozici min. 3 roky  
(obor stavebnictví velkou výhodou)

  zkušenosti s pokladnou (výhodou) 
  časově flexibilní 

Nabízíme: 
  uplatnění v zavedené a stabilní společnosti 
  příjemné pracovní prostředí
  pozice vhodná pro absolventy 
  atraktivní finanční ohodnocení
  možnost profesního růstu
  nástup možný ihned
  zaměstnanecké benefity + školení
  pracovní místo Praha
  nástup možný od 01.10. 2017

NAB ÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ


