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v minulém čísle DPZ jsem vás in-
formoval o stavbách, které v Dol-
ních Počernicích probíhají nebo 
se jejich realizace připravuje. 
V  tuto dobu již zaznamenáváme 
značný posun, o kterém vás budu 
informovat.
Během prázdninových měsíců 
byla dokončena odbočka k  nově 
budovanému areálu PRO–DOMA 
na  Českobrodské ul. a  další do-
pravní omezení v  souvislosti 
s  touto stavbou neočekáváme. 
Jistě jste si všimli, že během 

prázdnin se podařilo dokončit rekonstrukci mostu přes Rokytku 
a obousměrně jej zprůjezdnit. Zde byla vozovka rozšířena o cel-
kových 30 cm, větší rozšíření již nebylo možné vzhledem k nevy-
hovující statice betonových prefabrikátů, na kterých je vozovka 
položena. Pro příští rok připravujeme rekonstrukci obou pěších 
lávek, které nejsou součástí mostu a proto musí být řešeny sa-
mostatně.
V průběhu prázdnin se též podařilo dokončit z velké části homo-
genizaci ul. Národních hrdinů a jistě se mnou budete souhlasit, 
když řeknu, že ve výborné kvalitě. U této akce nám ještě zbývá 
dokončit malý úsek před mostem, který nebylo možno realizo-
vat z důvodu nutné objízdné trasy a koordinace prací se stav-
bou mostu. Zde bych naše občany rád upozornil, a to s vykřič-
níkem, že tento krátký úsek bude s největší pravděpodobností 
dokončován ve dnech 27. – 29. října s jeho úplnou uzavírkou. 
V praxi to bude znamenat, že zde bude doprava úplně zastave-
na a most přes Rokytku bude v obou směrech neprůjezdný! 
Ještě proběhne jednání o dopravním opatření a době uzavírky, 
ale upozorňuji na  tento stav již v  předstihu. Přesné informace 
o  této uzavírce budou včas zveřejněny. Se starostou Běchovic 
je dohodnuto, že po  tuto dobu budou moci zejména občané 
Vinice používat průjezd kolem drážního tělesa na  ul. Mladých 
Běchovic. Stále probíhá rekonstrukce mostku přes Hostavický 
potok, kde je doprava řízena světelnou signalizací. Tato akce 
bude dokončena v listopadu a nezpůsobuje nám nijak zvláštní 
potíže. Při výstavbě nových protihlukových stěn na Štěrbohol-
ské radiále jsme docílili, že sjezd i nájezd na Dolní Počernice zde 
byl zachován.
Vleklá jednání probíhala za účelem obsluhy zastávky MHD Rtyň-
ská, zrušené z  důvodu uzavírky ul. Ústřední ve  Štěrboholech, 
která potrvá až do prosince. Vedení MČ se snažilo využít mož-
nosti, jak tuto zastávku pro naše občany zprovoznit. To se nako-
nec podařilo a od 4. října zde supluje linka č. 110, která má otoč-
ku ve  Štěrboholech na  Kalašově (zastávka Novoštěrboholská). 
Dřívější zajištění obsluhy zastávky se nepodařilo bohužel zajistit. 
Před základní školou byla dokončena výstavba nových parkova-
cích stání, která umožní rodičům našich žáků bezpečně zaparko-
vat v těsné blízkosti školy a ve večerních hodinách sportovcům, 
kteří využívají tělovýchovná zařízení školy a  nakonec budou 
i přínosem při pořádání tradičních akcí naší MČ a pro návštěvní-
ky kostela a zámeckého areálu.
V říjnu byla zahájena výstavba dlouho očekávané zastávky MHD 
před zdravotním střediskem, kde se nám zpozdil proces vydání 
stavebního povolení. Její dokončení se předpokládá do  konce 
letošního roku.
V sousedních Běchovicích probíhá v současné době rekonstruk-

Ú
V

O
D

N
ÍK Vážení spoluobčané, ce ul. Mladých Běchovic, což může mít za následek, že automobily, 

které do  Běchovic přijíždějí od  Horních Počernic, zvolí radši trasu 
přes Xaverov a Dolní Počernice. Tomu nemůžeme bohužel nijak za-
bránit, tudíž můžeme očekávat dočasně silnější provoz na ul. Ná-
rodních hrdinů.
V  září letošního roku obdržela naše MČ dotaci ve  výši 600 tis. Kč 
na vybudování fitparku. Bude se jednat o instalaci 4 nebo 5 cvičeb-
ních prvků, které budou umístěny v  bývalé štěpnici po  odstraně-
ném plechovém skladu. Další dotace ve výši 800 tis. Kč je určena 
na opravy cyklistických stezek, které procházejí Dolními Počernice-
mi. Snahou vedení naší MČ bude, aby oba dotační tituly byly vyčer-
pány ještě v letošním roce. 
Do konce letošního roku bychom rádi opravili fasádu na pavilonu 
A a spojovací chodbě mateřské školy DUHA.
Výměnu si vyžádá dřevěný kříž s Kristem před sokolovnou, na kte-
rém „zapracovaly“ povětrnostní podmínky a  nachází se ve  velmi 
špatném stavu.
Věřím, že všechny akce, které již byly dokončeny, nebo v nejbližší 
době dokončeny budou, se setkají s příznivým ohlasem naší veřej-
nosti a zlepší podmínky pro dopravu a volnočasové aktivity našich 
občanů.
 Zbyněk Richter, starosta

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 8. 6. do 6. 9. 2017 m. j. 
projednávala

schválila:
- Smlouvu o dílo se Štefanem Michalikem, IČ: 12231592, na stavbu 
„MŠ DUHA - střecha - Dolní Počernice“ za částku 1 905 877,47 Kč, 
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v penzionu ZŠ do 30. 6. 
2018,
- pronájem objektu čp. 45 na  základě záměru zveřejněného dne 
25. 5. 2017 Dětskému lesnímu klubu v Hájence,
- příspěvek ve výši 1 000 Kč na podporu 52. ročníku závodu Mladé 
Běchovice, který se uskuteční dne 16. 9. 2017 
- rozdělení odměn zaměstnancům ZŠ z rozpočtu MHMP dle předlo-
ženého návrhu ředitele ZŠ,
- přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ DUHA,
- prodej nevyužitelného gastronomického zařízení kuchyně MŠ 
DUHA Václavu Luhanovi za cenu 40.000 Kč 
- úpravy rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice,
- Výzvu k  podání nabídky na  realizaci akce „Parkovací stání u  ZŠ“ 
s hodnotícím kritériem nejnižší ceny,
- objednávku na  zpracování znaleckého posudku na  ocenění po-
zemků mezi tratěmi u ul. Lanžovská Ing. Františku Smetanovi,
- podání žádosti o  dotaci z  rozpočtu Hl. m. Prahy na  r. 2018 pro 
tyto akce: 1. Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích 
– 3. etapa, 2. Rekonstrukce čp. 25, 3. Vybudování volnočasového 
areálu,
- Smlouvu o dílo se spol. MV Bau s.r.o., vítězem výběrového řízení 
na akci “Parkovací stání u základní školy v Dolních Počernicích“ s nej-
nižší nabídkovou cenou za  provedení díla ve  výši 1.885.485,84 Kč 
(včetně DPH),
- bezplatné zapůjčení zámeckého parku spol. Panský Dvůr Dolní Po-
černice (PDDP s.r.o.) pro pořádání II. ročníku Počernického pivobra-
ní ve dnech 15. a 16. 9. 2017. Akce je součástí Babího léta v Dolních 
Počernicích,
- objednávku pro Ing. Františka Smetanu na výkon TDI v rámci stav-
by „Parkovací stání u základní školy v Dolních Počernicích“ za cenu 
18.700 Kč (včetně DPH),
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v čp. 470 paní Marcele 
Dobšové na dobu dalších 5 let,
- návrh na pojmenování nových ulic v lokalitě „Nová Úpická“ takto: 
Jaroměřická, Brusnická, Vilémovská, Černodolská, kdy toto pojme-
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Čnování je odvozeno od názvů obcí v Podkrkonoší stejně jako v při-

lehlé části Dolních Počernic, 
- vítěze výběrového řízení na  akci „Poskytování pojistných služeb 
v MČ Praha - Dolní Počernice“, a  to akciové spol. Kooperativa po-
jišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, IČ 471 16 617 s nabídkovou 
cenou za čtyřleté pojistné období ve výši 542 200 Kč,
- Smlouvu se spol. Mise HERo s.r.o., IČ 0375876 o  pronájmu části 
čp. 6 (Infocentrum) za účelem provozování kroužku deskových her 
do 29. 6. 2018,
- umístění sídla spol. Česká společnost minimálně invazivní estetic-
ké gynekologie, z.s. na adrese Svatoňovická 587, Praha 9,
- nájemní smlouvu se spol. Základní škola Orangery s.r.o., IČ 
05431697, na pronájem 2 NP čp. 11, k.ú. Dolní Počernice,
- bezúplatný převod pozemku parc.č. 1575/11 v k.ú. Dolní Počernice 
(pod komunikaci v ul. V Čeňku), 
- zadání zpracování projektu na dopravní řešení lokality „Dolní Po-
černice II“ v návaznosti na přilehlé komunikace, 
- Smlouvu na  pronájem klubové místnosti v  suterénu čp. 10, k.ú. 
Dolní Počernice, s paní Dagmar Behenskou na provozování hudeb-
ních kurzů pro předškolní děti,
- pronájem velké zasedací místnosti Ing. Marii Chalupové – poradna 
NATURAPATYKA – cesta ke zdraví ve dnech 8. 11. a 22. 11. za částku 
60 Kč/hodinu za účelem konání vzdělávacích přednášek,
- Nájemní smlouvu s  Pavlem Hokrem, IČ 70139661 na  pronájem 
malé zasedací místnosti a radničního klubu v suterénu čp. 10, k.ú. 
Dolní Počernice, obojí pro účely provozování hudební školy dle 
předloženého rozvrhu,
- zachování stávajících cen nájemného v obecních bytech MČ Praha 
- Dolní Počernice,
- Dohodu o  odstoupení od  smlouvy budoucí o  nájmu nemovité 
věci ze dne 1. 9. 2015 (hospodářská budova při čp. 45) se spol. INTO 
THE WILD, o.p.s., IČ 22881310,
- finanční příspěvek ve  výši 3 tis. Kč pro Markétu Ryšavou na  její 
účast na mistrovství světa 2017 ve sportovním a fitness aerobiku, 
které se koná ve dnech 17. – 21. 10. 2017 v Leidenu v Holandsku,
- objednávku pro Finanční poradenství, s.r.o. na  zajištění přípravy 
a  realizace projektu „Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice  
– snížení energetické náročnosti veřejné budovy“ v rámci podpory 
z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5 Energetic-
ké úspory, 70. výzva, dle předložené cenové nabídky,
- objednávku pro Finanční poradenství, s.r.o. na zajištění adminis-
trace a monitoring projektové žádosti „Vytvoření nových tříd v ob-
jektu MŠ DUHA v MČ Praha - Dolní Počernice“, která získala finanční 
podporu z Operačního programu Praha pól růstu ČR, 19. výzva, dle 
předložené cenové nabídky

vzala na vědomí:
- Zápisy z jednání KSZB,
- Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu „Rehabilitace zá-
meckého parku v Dolních Počernicích – 3. část, 
- Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016,
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1 - 6/2017 bez připomínek,
- Zápisy z kontrolních dnů stavby „ č. 0134 Dolní Počernice, etapa 
0026 Komunikace Národních hrdinů“,
- Oznámení spol. Fresco Gusto s.r.o. o  ukončení podpronájmu 
čp. 312 s p. Janou Štirandovou k 20. 8. 2017,
- Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ DUHA) 
za období 1 - 6/2017 bez připomínek,
- Návrh novely Statutu HMP ve věci projednávání přestupku na úze-
mí HMP bez připomínek,
- Znalecký posudek na  ocenění pozemků parc. č. 1593/1, 1595/2 
a 1597/1 v k.ú. Dolní Počernice (pod komunikacemi v ul. V Padolině 
a Libotovská),

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE DNE 4. 9. 2017
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo násle-
dující usnesení:

1. Svěření pozemků pod komunikacemi
- s c h v a  l u j e   podání žádosti o svěření části pozemků parc. č. 
1438/1 a parc. č. 211 označených GOP č.1146-177/2016 jako parc. č. 
1438/106, a části pozemku parc. č. 1438/9 označeného GOP č. 1146-
177/2016 jako parc. č. 1438/119, vše v k.ú. Dolní Počernice, na kte-
rých je vybudována komunikace spol. Sekyra Group, a.s., z vlastnic-
tví Hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha - Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e   starostu zajištěním realizace tohoto usnesení.

2. Místní akční plán Praha 14
- s c h v a l u j e   Místní akční plán Praha 14, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0
.0/15_005/0000158.

3. Využití daru – nákup nového automobilu pro rozvoz obědů se-
niorům
projednalo možnost nákupu vhodného automobilu pro sociální 
potřeby v MČ,
- p o v ě ř u j e   starostu prověřením možností na získání dotačních 
titulů v této oblasti.

4. Odkoupení zahradního domku
- s c h v a l u j e   kupní smlouvu s manželi Rybkovými na odkoupení 
objektu k bydlení čp. 674 na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Dolní Počer-
nice za cenu 51.010 Kč dle znaleckého posudku.

5. Informace
- r e v o k u j e   usn. ZMČ č. 15.8 ze dne 6. 3. 2017,
- p o v ě ř u j e  RMČ hledáním jiného vhodného řešení pro poskyt-
nutí finanční podpory mysliveckému sdružení v souvislosti se snižo-
váním počtu černé zvěře na území MČ.

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

termín: úterý 7. 11. 2017
Zastávky sběrné trasy   doba stání
křižovatka ul. Nad Rybníkem – Bezděkovská 15.00 – 15.20
křižovatka ul. Bohuslavická – Listopadová 15.30 – 15.50

Kontaktní tel. na řidiče  
pro případ nenalezení svozového vozidla:  

725 562 312, 725 562 318 

Harmonogram mobilního sběru  
nebezpečného odpadu  

ve II. pol. 2017  
na území Dolních Počernic 
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Zdravá města, obce, regiony
České republiky

VÝSLEDKY 8. FÓRA – 10P 

Nejdůležitější problémy  
vygenerované u kulatých stolů

Nejdůležitější problémy – 10P z 8. Fóra potvrzené anketou

Nejdůležitější problémy  
vygenerované anketou

Vážení spoluobčané,
předkládáme vám výsledky veřejného projednání ke zjištění deseti největších problémů Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice. Tyto problémy 
vzešlé z 8. veřejného fóra, které se konalo 25. května v hotelu Svornost, byly našim občanům ještě předloženy k potvrzení formou ankety. 
Z výsledků ankety je zřejmé, že jejím prostřednictvím své názory sdělilo daleko více našich občanů, než bylo přítomno na fóru, a v někte-
rých případech se pořadí diametrálně odlišovalo.
Sečtené výstupy budou předloženy naší samosprávě, která navrhne opatření, jak tyto problémy odstranit nebo alespoň minimalizovat. 
V některých případech se bude jednat o velmi obtížné záležitosti, naopak některé problémy jsou odstraněny již nyní. Jak se vygenerované 
problémy (ne)podařilo odstranit, se dozvíme na 9. Fóru Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice na jaře příštího roku.
 Zbyněk Richter, starosta MČ Praha - Dolní Počernice
 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poupravil informace, které jsem uvedl v  čísle 
DPZ 1,2/2017 v  článku pod názvem Změny územního plánu. 
V tomto článku jsem uvedl, že ZHMP změny, uvedené v mém člán-
ku, odsouhlasilo. Správné znění tohoto usnesení ZHMP č. Z- 4727 
ze dne 20. 10. 2016 však zní:

 1.  (28b.)  Výstavba nové komunikace (tangenty) 
v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění 
dopravy v ulici Národních Hrdinů a okolní zástavbě

 2.  (18b.)  Vybudování hřiště pro starší děti
 3.  (13b.)  Výstavba domu seniorů
 4.  (7b.)  Vybudování hřiště pro psy
   5.–6.  (5b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům 

(včetně parkovacích zálivů)
   (5b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ 

(konkrétní příklad pan Hanibal)
 7.  (4b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká 

a Českobrodská
 8.  (3b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování 

dopravních předpisů v ul. Národních hrdinů (6 tun)
9.–11.   (1b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř 

a radikálně snížit jejich stav
   (1b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm  

pro skok do výšky
   (1b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici 

(lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda)
      12.  (0b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti 

v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel

           1.  (102b.) Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dolních Počernic za účelem zklidnění dopravy v ulici 
Národních Hrdinů a okolní zástavbě

           2.   (93b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká a Českobrodská
           3.  (76b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel
          4.  (43b.)  Výstavba domu seniorů
           5.  (42b.)  Vybudování hřiště pro starší děti
           6.  (37b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních předpisů v ul. Národních hrdinů (6tun)
           7.  (33b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici (lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda)
           8.  (29b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř a radikálně snížit jejich stav
           9.  (18b.)  Vybudování hřiště pro psy
        10.  (12b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům (včetně parkovacích zálivů)
11.-12.  (11b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní příklad pan Hanibal)
11.-12.  (11b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm pro skok do výšky

  1.   (89b.)  Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká 
a Českobrodská

  2.  (76b.)  Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti 
v souvislosti s rozšířením počtu obyvatel

  3.  (74b.)  Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní 
části Dolních Počernic za účelem zklidnění dopravy v ulici 
Národních Hrdinů a okolní zástavbě

  4.  (34b.)  Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních 
předpisů v ul. Národních hrdinů (6tun)

  5.  (32b.)  Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici 
(lanové centrum, horolezecká stěna, hrazda)

  6.  (30b.)  Výstavba domu seniorů
  7.  (28b.)  Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř 

a radikálně snížit jejich stav
  8.  (24b.)  Vybudování hřiště pro starší děti
  9.  (11b.)  Vybudování hřiště pro psy
10.  (10b.)  Vybavení atletického stadionu u ZŠ doskočištěm  

pro skok do výšky
11.  (7b.)  Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům 

(včetně parkovacích zálivů)
12.  (6b.)  Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní 

příklad pan Hanibal)

ZHMP schvaluje
Pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedených v příloze 
č. 4 tohoto usnesení. 
V praxi to znamená, že byl zahájen proces pořizování změn (č. 407, 
408, 560), který potrvá ještě cca 2 roky. Za špatný výklad výše uve-
deného usnesení a zveřejněnou dezinformaci se omlouvám.
 Zbyněk Richter, starosta
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Bít, či nebít
Kdysi jeden z rozšířených „způsobů výchovy“ je dnes bezmála trest-
ným činem. Používaly se vařečky, řemen, ruka, ve škole ukazovát-
ka, ani facky a pohlavky nebyly výjimkou. Samozřejmě různě často 
a zdaleka ne všude. 
Často se mě klienti ptají na můj názor a přiznám se, že úplně stručná 
odpověď není zcela jednoduchá.
Jsem určitě proti tělesným trestům. Nicméně je rozdíl dítě „bít“ 
a  dítě plácnout přes ruku, kterou se chystá opařit či spálit, nebo 
plácnout přes zadek, když po opakovaném a nekonečném vysvět-
lování zkouší strčit aspoň kousek nohy z chodníku do ulice, což po-
važuji ze strany rodičů za  zcela adekvátní reakci. Navíc je třeba si 
uvědomit, že přes veškerou snahu naše argumenty dítě nemusí po-
chopit, ne proto, že nechce, ono rozumí všem jednotlivým slovům, 
ale často si nedovede představit celkový obsah.
Zažila jsem situaci, kdy maminka několikrát během 3 minut opako-
vala „prosím, poslechni mě, jezdí tu auta“ a holčička vesele poska-
kovala 2–3 metry před maminkou na silnici bez chodníku a evident-
ně ji vůbec nevnímala. Myslím, že opakované „prosby“ tohoto typu 
jsou naprosto absurdní, asi už bylo ale v předchozí výchově něco 
špatně. Nastavení jednoznačných pravidel, vlastní příklad a důsled-
nost jsou často postačující a trestat by v ideálním případě nemělo 
být zapotřebí. Samozřejmě, výchova není vůbec jednoduchá zále-
žitost, patří k nejdůležitějším v životě a je to téměř „nekonečný pří-
běh“. Nadměrné trestání, nejen fyzické, ale jakéhokoliv typu časem 
pozbývá účinnosti. Ojedinělé plácnutí si dítě dobře zapamatuje 
a hlavně chápe, proč k němu došlo, nebo proč se tak stalo. K tako-
vému aktu by pochopitelně nemělo docházet nikdy pod vlivem 
emocí, ale s jasným záměrem.
Výchova je sice náročná, ale nedělejme z ní v rodičovské praxi větší 
„vědu“, než si zaslouží (s nepřeberným množstvím „naučné literatu-
ry“). Používejme naše instinkty a zdravý rozum a hlavně se necho-
vejme jinak, než jak to požadujeme po svých dětech. Když už tzv. 
fyzický trest, tak pouze symbolický, nikdy ne násilný. Prostě dát pro 
dítě srozumitelným způsobem najevo náš nesouhlas.
Především ale vždy platí, že čím víc lásky a pochopení, tím je výcho-
va snazší.
 PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka

PROSINEC
Miluška Nováčková, Dagmar Jedličková, Marie 
Bašková, Zdeňka Petráňová, Ladislav Šejnoha, Hana 
Šebestová, Jan Pivoňka

ŘÍJEN
Ludmila Cikánková, Ludmila Havlíková, Věra 
Vondráková, Eva Udržalová, Věra Nováková, 
Květoslava Müllerová, Bohuslava Jechová, Marie 
Jelínková, František Beneš, Marcela Petráková

Komise sociální, zdravotní a bytová

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

LISTOPAD
Jozef Kvaltín, Anežka Horčáková, Zdeněk Štěpánek, 
František Voříšek, Zdeňka Dolečková, Vlasta Keclíková

Irisdiagnostika je přesná diagnóza z oční duhovky - zjištění pří-
čin zdravotních problémů. To, co je zaznamenáno v očích, odráží 
celkový stav těla. Oční duhovka je aktuální mapou, kde každé 
místo prezentuje určitý tělní orgán nebo systém. Oko je důmy-
slně propojeno s každým místem a tkání v našem těle pomocí 
nervového systému. Změny se zaznamenávají v průběhu života 
do našich čidel, pak odráží celkový fyzický i duševní stav. Pomocí 
znaků v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné aktuální 
změny i chronické stavy.
Zdravotní problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat 
ještě před jejich propuknutím. Cílem Irisdiagnostiky není jen 
hledat nemoci, ale jejich hlavní příčiny.

Tímto vás srdečně zveme na besedy o zdraví,  
které se budou konat ve velké zasedací místnosti v budově 

ÚMČ Dolní Počernice, Stará obec 10 (vstup volný):
 

Středa 8. listopadu od 18 hod.
Odhalování příčin zdravotních potíží  

pomocí Irisdiagnostiky

Středa 22. listopadu od 18 hod.
Proč jsme nemocní - psychické příčiny nemocí

Harmonizace těla, mysli i duše.

Tělo nás nemocí upozorňuje na chyby,  
které ve svém životě děláme, čím jdeme proti svému zdraví,  

učí nás, jak porozumět sami sobě.

Přednáší: Ing.Marie Chalupová, Irisdiagnostik
tel. 602 220 503

POZVÁNKA  
NA BESEDY O ZDRAVÍ
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DĚTSKÁ POHOTOVOST vážně i nevážně

Hlavní město Praha – dětská pohotovost (LPS)

Lékařská služba první pomoci v Praze je nyní poskytována na 5 místech (viz tabulka níže). 
K čemu tedy LSPP (ne)slouží?

 Vesele i vážně MUDr. Pavel Boček

K ošetření akutních stavů, které nelze odložit do doby pravidelného 
provozu zdravotnického zařízení (protože by mohlo dojít k  ohro-
žení života nebo zdraví, zahrnuje i zmírnění utrpení nemocného). 
K  tomuto účelu určitě ano, stejnému účelu ale dle definice slouží 
i RLP/RZP (Rychlá lékařská, či záchranná pomoc) a ústavní pohoto-
vostní služba. Bohužel se ve své praxi setkávám(e) s masivním zne-
užíváním LSPP, kdy tuto využívají lidé i rodiče k běžnému ošetření. 
Důvody návštěv na pohotovosti dětské tak jsou např. skutečnost, že 
rodiče nemají přes den čas, jedou náhodou kolem, jedou na letiště 
a Motolská nemocnice je při cestě a bylo by fajn než odletíme aby 
jej někdo viděl, nemáme zrovna pediatra (každý musí mít zástup), 
četli jsme, že ..., viděli jsme v televizi, že chlapec asi 10 dní kašle... má 
5 dní vyrážku...staral se o něj partner a já chci zápis, že teď má rýmu, 
bude se mi to hodit u soudu...
S  podobnými až bizardními důvody se setkávají lékaři při příjez-
du Záchranné služby, kdy přivážejí dítě, jež má 37.6 a vesele skáče 
a běhá, udělal se mu pupínek, na noze má klíště, či proto, že matka 
nedokázala vyparkovat auto, a přece nepojede taxíkem, či busem 
(dívenku asi 30 min bolelo břicho...).
Pak samozřejmě přicházejí rodiče, kteří jednoduše neumějí dítě 
ošetřit (12letý chlapec má 37,3 a je na pohotovosti, dítě asi hodinu 
pláče, měl jedenkrát průjem, trochu jinak se chová než jindy)... atd. 
atd. Banální vědomosti, jak ošetřit dítě doma při viróze, kašli, prů-
jmu, bolesti v krku, zvýšené teplotě, lehké alergii bohužel mnohým 
rodičům chybí. 
Rodiče si neuvědomují, že pokud dítě není ve špatném stavu, ná-
vštěvou pohotovosti a  následným čekáním v  čekárně (v  podzim-
ních a zimních měsících až několik hodin) vystavují dítě dalším in-
fekčním podnětům. 

Častou návštěvou jsou také návštěvy „ujišťovací“, kdy dítě má již za-
vedenou léčbu, ale nechme to raději zkontrolovat. 
Naprosto neopodstatněnou a  zbytečnou návštěvou je snaha pro 
dítě získat potvrzení na ŠVP, tábor, do sportovního kroužku atd. - 
lékař pohotovosti dítě vůbec nezná a  je povinnost rodičů, získat 
posudek od obvodního lékaře.

A teď trochu vesele, i když, zda jsou důvody návštěvy na pohoto-
vosti veselé, posuďte sami:

Ve tři hodiny ráno přichází matka s 8 měsíčním kojencem 

s tím, že ona se necítí od půlnoci dobře, tak s vážnou tváří žádá 

lékaře, aby zda by dítě prohlédl, jestli to na něj neskočilo...

Pane doktore jdu se synem, snědl koláček, na kterém chvíli 
seděly mouchy…

Přichází matka do ordinace pohotovosti a nese misku s rozkrojeným banánem, na kterém jsou přirozeně černé proužky, chce abychom banán vyšetřili, jelikož to černé je krev nakladačů banánů a dcera si kousla…

Rodina měla cukroví o Vánocích na balkoně, ozobal je holub, 
bojí se ptačí chřipky, na úsměvné doporučení lékaře, že jistě ne, 
že by museli sníst toho holuba, zněla odpověď: dlouho jsme ho 
chytali ale nechytili… 

Dítě spolklo 1 eurovou minci - dotaz otce - bude ještě platit, 

když ji vykaká? 

ADRESA TELEFON ORDINAČNÍ DOBA 

Lékařská dětská pohotovost Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  
Klinika dětského a dorostového lékařství  
Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2

224 967 777 Po - Pá: 16:00 - 7:00  
So, Ne, Sv: Nepřetržitě

Lékařská dětská pohotovost Praha 4

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou  
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4  
Pavilon B 1 (vpravo od hlavní brány)

261 083 783 Po - Pá: 19:00 - 6:30  
So, Ne, Sv: Nepřetržitě

Lékařská dětská pohotovost Praha 5

Fakultní nemocnice v Motole  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

224 433 652  
224 433 653

Po - Pá: 19:00 - 6:30  
So, Ne, Sv: Nepřetržitě

Lékařská dětská pohotovost Praha 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce  
Nemocnice Na Bulovce  
přízemí budovy č. 2. vchod z ulice Bulovka  
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

283 842 224 Po - Pá: 16:00 - 6:00  
So, Ne, Sv: Nepřetržitě

Lékařská dětská pohotovost Praha 10

Poliklinika Malešice  
Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10

281 019 244 Po - Pá: 19:00 - 7:00  
So, Ne, Sv: Nepřetržitě
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OK1KEORadioamatéři v Počernicích – Polní den
Co je to Polní den
Radioamatérský závod Polní den je takovým začátkem letních 
prázdnin radioamatérů. Letos už proběhl 68. ročník. Koná se vždy 
první víkend v červenci, trvá 24 hodin a je to závod celoevropský, 
kde se každý snaží chytit si nějakého toho svého Itala nebo aspoň 
hodně vzdáleného Němce, protože za kilometry se body za spojení 
připočítávají. Za úspěšné spojení se pokládá to, když si obě strany 
vymění informace o místě odkud vysílají, počet hotových spojení 
a svoje volačky skryté do hláskovací tabulky jmen.

Letošní Polňák (vrch Březina 555 m.n.m., Žandov)
Na kopci se u lesa k sobě choulí několik stanů. Náhodného pozoro-
vatele by možná udivilo, co to tam čouhá mezi nimi – je to anténa 
a ne ledajaká. Vztyčit ji do výšky 20 metrů a ukotvit, trvalo několik 
hodin. Budou se tu dít věci!
Na letošním Polním dnu byla i sekce pro mládež. Polní den mládeže 
trvá 2 hodiny a  předchází zahájení velkého závodu. Střídají se tu 
operátoři ve věku 8 až 15 let, všichni skutečně nervózní a neskuteč-
ně odvážní. Pod vedením zkušeného Jirky Klímy překonali počáteč-
ní ostych a sekají jedno spojení za druhým. Všichni se u toho nesku-
tečně bavíme a samozřejmě každý ví, jak by jim poradil a jak by to 
řekl lépe než oni. Tahle ochutnávka vysílání uteče jako nic. Úderem 
čtvrté hodiny odpolední končí ale veškerá legrace, začíná závod.

Tady je Otakar Karel jedna Karel Emil Otakar, opakuji, tady je Otakar 
Karel jedna Karel Emil Otakar, kdo mě volá? Tahle trojice fešáků nás 
letos opět provázela celým Polním dnem, je to totiž volačka dolno-
počernického radioklubu OK1KEO. Obvykle se ihned po odvysílání 
série jmen do  éteru ozve šum, pípání případně cvakání telegrafu 
z vedlejšího stanu, kde mají tzv. dvoumetr a s tím si mohou zavy-

sílat o dost dál než my na pouhé sedmdesátce a následuje napjaté 
čekání, zda přijde odpověď.
Pokud neholdujete odborné hantýrce, vězte, že dvoumetr i sedm-
desátka jsou označení délky vlny, která nese signál přes hory doly, 
než ho zachytí jiná stanice, která na něj pak odpoví vlastní volačkou. 
Ale kdo by se o to staral, atmosféru má tenhle závod úžasnou, když 
se nás začátečníků zmocní nadšení jdoucí ruku v  ruce s  hysterií, 
když slyšíme, že nám odpovídá jiná stanice, jejíž hlas se ovšem ztrá-
cí a anténu ne a ne natočit správným směrem. Zásadou pro úspěšné 
přijetí cizího vysílání je chladná hlava, papír s klíčovými slovy pro 
hláskování abecedy a doslova napsaná zpráva, kterou máme při vy-
sílání druhé straně říct, protože jakmile se ozve, OK1 Karel Emil Ota-
kar tady je OK1 Helena František Xaver, tak mozek vypoví službu, 
před očima se zatmí a vy byste neřekli ani vlastní jméno, natož tu 
sérii, která je potřeba k dosažení spojení. Ale kdo vydrží prvních pět 
spojení, už je tu jako doma a volání výzvy si konečně užívá.

Ve vedlejším stanu zdaleka nevládne takový šum a nervozita, tam 
vstoupíte a hmatatelně cítíte profesionalitu akce. U kormidla jsou 
totiž zkušení pardálové, které si umím představit jako námořní 
nebo vojenské operátory vysílající zprávy po  dvoumetrových vl-
nách přes jednotky nepřítele. Klasické vysílání střídá telegraf. Tam 
se spojení ocení pokývnutím hlavy, jen tak něco už je nerozhází. Pro 
ně nejsou volačky anonymní, poznávají za nimi své známé a kama-
rády, kteří vysílají třeba někde z Moravy nebo v Krkonoších. Strán-
ka se plní jedním spojením za druhým, a když byste se tu zastavili 
někdy po půlnoci, tak tu vždycky někoho najdete klimbajícího nad 
vysílačkou a už jen popaměti vysílajícího výzvu těm, kteří také na-
slouchají do noci.
Je to závod, který má velké kouzlo, to je spojené nejen s obdivem 
k celé té technice a neskutečným znalostem, které všichni tihle ra-
dioamatéři mají, s historií telegrafu a bezdrátových spojení, která se 
kdysi zdála jako vrchol komunikace na dálku, ale i s duchem téhle 
skupiny a osobnostmi, které ji tvoří.
Všem nadšeným amatérům v  jakémkoli oboru, 73 (zkratka radio-
amatérů pro pozdrav na  rozloučenou - přání mnoha úspěchů, pozn. 
red.), ať se daří. 
 Jiří Bréda

PÁR VÝSLEDKŮ NA ANTÉNĚ 2M:

DOSPĚLÍ
49. místo (2m)
Nejdelší spojení: 863 km
Počet spojení: 204
Počet bodů (1b = 1km): 46 250

DĚTI
10. místo
Nejdelší spojení: 270 km
Počet spojení: 46
Počet bodů (1b = 1km): 4972
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Jak začít hledat v matrikách
V posledních letech, která se tolik liší nejen od nedávné minulosti 
první nebo i druhé poloviny 20. století, vzrůstá zájem lidí o hledání 
svých kořenů v minulosti, zájem o to zjistit, čím se zabývali jejich 
předci, kolik měli dětí, jak žili. Často jsou pak pátráním úplně pohl-
ceni a věnují mu každou volnou chvíli. Učí se spoustě zajímavých 
dovedností, začnou se zajímat o dějiny, zvláště o ty „každodenní“, 
které se jen zdánlivě odehrávají mimo „velké“ dějiny plné politic-
kých rozhodnutí, válek a  slavných mocnářů. K  zájmu o  rodopis – 
většinou vlastní rodiny – přispěly i  vysílané pořady, zejména dvě 
řady seriálu České televize Tajemství rodu, které byly natočeny po-
dle britského formátu stanice BBC. 

Hledání předků a tvorba rodokmenu může být dnes koníčkem pro 
každého, kdo má zájem, chuť a  trochu času. Ohromnou úlevou 
a  nesmírnou časovou i  finanční úsporou pro všechny badatele – 
profesionální i amatérské – se stala digitalizace matrik a dalších pí-
semných pramenů, které můžeme využít při vlastním pátrání, přes-
tože není zcela dokončená. Nevýhodou je, že pro Českou republiku 
neexistuje jednotný způsob zpracování a prezentace na internetu, 
protože každý archiv při zpřístupnění matrik v  digitální podobě 
na internetu zvolil vlastní cestu. Jejich seznam naleznete v závěru 
tohoto článku. 
Jak tedy začít? Nejlépe tak, že vyjdeme z rodných či křestních listů, 
které většinou v každé rodině uchovává některý příbuzný. Možná 
má vaše babička nebo strýc úplné poklady, které prozradí mnohé, 
a možná se i oni trochu rozpovídají o tom, co sami zažili a pama-
tují. Stane se, že si vzpomenou na staré album fotografií, z krabice 
vypadne starý výuční pradědečkův list i  jiné doklady nebo se do-
zvíte, že vzdálený příbuzný se kdysi pátráním zabýval. Už v rodném 
listě vaší babičky naleznete spoustu informací, zejména o  místě 
narození, o jejích rodičích, jejich povolání, bydlišti, to samé i o pra-
rodičích (vašich praprarodičích). Spoustu informací přinesou také 
oddací a úmrtní listy. Jde o odrazový můstek, který nám pomůže 
překlenout určitou „mezeru“ v digitalizovaných matrikách – tímto 
postupem se dostaneme k  předkům, kteří se narodili na  počátku 
20. a koncem 19. století. Již jsme je nezažili, ale můžeme je vyhle-
dat v matrikách, neboť na internetu jsou uveřejňovány ty matriky, 
do nichž se už nezapisuje, a jsou uloženy v archivech, přičemž musí 
splňovat zákonné lhůty pro zveřejnění (uplynutí 100 let pro knihy 
narozených a  75 pro knihy oddaných a  zemřelých od  posledního 
záznamu). 
Na  příslušných internetových stránkách, kde se nacházejí digita-
lizované matriky (viz seznam na  konci), se dá vyhledat matrika 
pro konkrétní vesnici. Zjistíme-li, že se náš předek narodil v  Dol-
ních Počernicích, hledáme matriky na stránkách Archivu hlavního 
města Prahy. Zadáme název vesnice (či farnosti) a objeví se seznam 
matrik, v současnosti je zde pro Dolní Počernice digitalizováno čtr-

náct katolických matrik. Jednotlivé „kódy“ nám osvětlí, jaké zápisy 
v matrice najdeme (N – narození, resp. křty, O – oddaní, Z – zemřelí) 
a je uvedeno rozmezí let, kdy se do matriky zapisovalo. Například 
nejmladší digitalizovaná matrika narozených pro Dolní Počernice 
je z let 1882–1911 a obsahuje v závěru knihy i výbornou pomůcku 
pro badatele, a  to rejstřík, neboli index, seřazený abecedně po-
dle počátečního písmena příjmení novorozenců, doplněný o data 
narození a  stranu (resp. dvojlist), kde lze záznam nalézt. Ne vždy 
však číslo uvedené strany odpovídá stránce digitalizované matri-
ky. Tu lze prohlížet tak, že si nalezneme příslušný rok nebo stranu 
– pokud je známe – a najdeme hledaný matriční záznam, z něhož 
se dozvíme další podrobnosti o dalších předcích této osoby, ale 
také třeba místo narození dítěte, jména, bydliště a povolání rodičů, 
prarodičů i kmotrů vyhledaného předka. Mladší matriky poskytují 
mnohem více informací a  dodatečně připisovaných údajů (např. 
o  úmrtí, sňatku, náboženském vyznání, legitimizaci dítěte atd.). 
Čím dále se dostáváme do minulosti, tím méně o informací matriky 
poskytují, což souvisí s postupným vydáváním předpisů a nařízení 
o matrikách a jejich vedení. Výhodou pátrání ve starších matrikách 
zase může být to, že se obvykle tehdy lidé daleko nestěhovali ani 
za prací ani z důvodu sňatku, a tak jejich předky a příbuzné nachá-
zíme v blízkém okolí. 
V matrice se lze „pohybovat“ a prohlížet ji – způsob prohlížení bývá 
sice pro různé kraje trochu odlišný, ale v  zásadě obdobný a  intu- 
itivní. Zkusme najít a vysvětlit si informace, které získáme z někte-
rého náhodně vybraného záznamu v  nejmladší dolnopočernické 
digitalizované matrice. V indexu nacházíme pod písmenem K jmé-
no Václava Kšády, narozeného 9. března 1904, s  údajem o  straně 
107 matriky. Záznam, nalezený na  s. 111 digitalizované matriky 
(jsou totiž očíslovány všechny ofotografované dvoustrany – skeny 
– včetně předních a  zadních desek matriky a  prázdných stránek), 
nám prozradí datum narození, datum křtu 20. března, jméno křtí-
cího (Bedřich Mašek, farář), jméno dítěte, pod nímž je připsáno 
za křížkem datum úmrtí 12. února 1905 a informace o sňatku rodičů 
(oddáni v Kejích 16. září 1890). Dále zjistíme, že šlo o dítě manžel-
ské, mužského pohlaví a katolického náboženství, místo narození 
(Dolní Počernice č. 7, okresní hejtmanství Karlín) a jméno porodní 
báby (Anna Horová z Dolních Počernic, zkoumaná – tzn., že složila 
zkoušky předepsané pro porodní báby). Dostáváme se na protější 
stranu matriky, kde jsou údaje o rodičích. Otcem dítěte byl Václav 
Kšáda, pomocník v  pivovaře v  Dolních Počernicích č. 7, narozený 
též v Dolních Počernicích 29. září 1864, syn Antonína Kšády, dělníka 
v Dolních Počernicích č. 17 a Marie, rozené Bretschneiderové z Dol-
ních Počernic. Matkou dítěte byla Alžběta Neužilová, dcera Josefa 
Neužila, koláře z Hostavic č. 1, narozená tamtéž 31. července 1868, 
a  Anny, rozené Mašatové z  Hostavic, okresní hejtmanství Karlín. 
Posledním údajem tohoto záznamu je údaj o  kmotrech, v  tomto 
případě o jediném kmotru, jímž se stal vlastním podpisem Antonín 
Kšáda, kolářský dělník v Dolních Počernicích č. 17.
Tyto poměrně rozsáhlé údaje nám umožňují další pátrání – mů-
žeme vyhledat úmrtní záznam dítěte a  zjistit příčinu jeho úmrtí 
v necelém roce, podívat se na oddací záznam rodičů v příslušné 
matrice (a  to v  v  naprosté většině případů v  matrice farnosti, od-
kud pocházela nevěsta, v našem případě, protože byla z Hostavic, 
se sňatek dle zvyklostí konal v Kyjích, pod jejichž farní správu Ho-
stavice příslušely), můžeme zjistit další údaje k  rodičům i  praro-
dičům dítěte v matrikách narozených, oddaných i zemřelých, dají 
se vyhledat další děti rodičů… Můžeme také zjišťovat informace 
o kmotrech, v tomto případě může jít o dědečka dítěte, nebo mož-
ná o stejnojmenného otcova bratra. Ze zápisu můžeme číst i „mezi 
řádky“: vidíme, že tam, kde lidé pracovali, také bydleli a tam se jim 
rodily děti. Můžeme se také domnívat (a poté třeba i přesvědčit), že 
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dítě zřejmě nebylo prvním 
tohoto manželského páru. 
Zjišťujeme, že se brali lidé 
podobného sociálního za-
řazení a  často také z  rodin 
s  obdobným povoláním 
nebo obdobného majetko-
vého postavení (dcera kolá-
ře si bere syna z rodiny, kde 
je kolářský pomocník, on 
sám je pomocníkem v pivo-
vaře: sice nevíme, jakou kon-
krétní prací se tu zabýval, ale 
kolářství tam též uplatnil). 
Zjistíme, že dítě dostalo jméno po otci a při pohledu na jeho datum 
narození nám dojde i motiv pojmenování: narodil se den po svátku 
sv. Václava a dávat dětem jména podle světců, jejichž svátek těsně 
předcházel a následoval dni narození, bylo nejen zvykem, ale také 
často doporučováno faráři a kaplany. Můžeme se zaměřit i na kon-
krétní domy (od té doby, co byla zavedena a v matrikách začala být 
zapisována čísla popisná) a dozvědět se více díky mapám a grun-
tovním a pozemkovým knihám, dále zjistit, jak se rodina stěhovala, 
u koho bydlela, kdo se kam přiženil…
Matriční zápisy ze závěru i druhé poloviny 20. století se nám dobře 
čtou, pro postup hlouběji do minulosti už nám situaci ztěžuje jednak 
písmo (kurent) a  jednak jazyk: němčina a dokonce latina. Alespoň 
základní informace po určité době rozluští každý. Četba starých textů 
se dá natrénovat a na internetu najdeme přehledy psaní jednotlivých 
písmen a číslic. Někdy nás ale zapisovatel, obvykle farář, pěkně potrá-
pí: jeho rukopis může být nečitelný, nepečlivý, poznáme, že jde o star-
šího člověka s roztřesenou rukou a v té době již zastaralým způsobem 
písma a pravopisu, nebo naopak o ruku vypsanou, která píše velmi 
rychle a zběžně. Stránka původní matriky také může být poškozená, 
přehnutá a ohmataná, inkoust vybledlý nebo naopak tak výrazný, že 
prosvítá ze zadní strany listu, což také znepříjemní luštění zápisů. Ma-
triky ve starších dobách také často bývají nepřehledné, protože bý-
vala založena jedna kniha pro celou farnost – jednotlivé vesnice ani 
nebyly odděleny, jindy jsou zápisy pro obce odděleny, ale zase se jen 
obtížně v často mnohasetstránkové matrice hledá třeba jen počátek 
záznamů pro konkrétní ves (stránky někdy nejsou jménem vsi a třeba 
i  roku označeny). Starší matriky bývají také společné pro všechny 
záznamy: křtů, oddání i úmrtí. Záznamy ve starých matrikách navíc 
nejsou zapisované do rubrik, ale musíme rozklíčovat větný zápis, a to 
obvykle v latině. Stávalo se také, že docházelo ke změnám obvodů 
farností, a tak matriku pro určitou ves musíme po čase hledat jinde

Praha: Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog hlavního města Prahy http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/

Střední Čechy (Středočeský kraj): Státní oblastní archiv v Praze, Matriky online SOA Praha  
http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/IndexPage?1

Jižní Čechy (Jihočeský kraj a část kraje Vysočina – okr. Pelhřimov): Státní oblastní archiv v Třeboni, Digitální archiv SOA Třeboň  
https://digi.ceskearchivy.cz/

Východní Čechy (Královéhradecký a Pardubický kraj a část kraje Vysočina – okres Havlíčkův Brod): Státní oblastní archiv 
v Zámrsku, Matriky online SOA Zámrsk  http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky/

Severní Čechy (Ústecký a Liberecký kraj): Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Matriky online SOA Litoměřice   
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/

Západní Čechy (Plzeňský a Karlovarský kraj): Státní oblastní archiv v Plzni, Porta fontium: Bavorsko-česká síť digitálních historických 
pramenů  http://www.portafontium.eu/contents?language=cs

Jižní, západní a východní Morava (bývalý Jihomoravský kraj, tj. dnes Jihomoravský kraj, většina Zlínského kraje, většina Kraje 
Vysočina a část Olomouckého kraje – okres Prostějov): Moravský zemský archiv Brno, Matriky online MZA Brno  
http://actapublica.eu/

Severní Morava a Slezsko (bývalý Severomoravský kraj, tj. Moravskoslezský kraj, většina Olomouckého kraje a část Zlínského 
kraje – okres Vsetín): Zemský archiv v Opavě  http://digi.archives.cz/da/

 Mgr. Markéta Stehlíková

Tím vás ale nechci odradit. Pátrání po minulosti rodiny, po našich 
předcích, snaha dobrat se vlastních kořenů je záležitost zajímavá, 
někdy dobrodružná či napínavá a  určitě i  radostná. Může to být 
rovněž prostředek, jak navázat kontakt se vzdálenými příbuznými 
nebo předat do budoucna zajímavé podněty pro potomky, přesto-
že momentálně mají zcela jiné zájmy. 
Bohudík a také i bohužel – s dalším pátráním zjišťujete, co ještě nezná-
te a potřebujete poznat, a  také, že všechny vaše zápisky a nalezené 
informace, pokud si je hned přehledně neukládáte, máte načmárané 
po  různých papírech a  uložené v  mnoha složkách v  počítači. V  tom 
já osobně mám velké „mezery“ a doporučuju všem, aby postupovali 
od začátku systematicky, měli vše uložené na jednom místě v počíta-
či a průběžně vše doplňovali do některého z programů, které mohou 
posloužit i pro další prezentaci rodokmenu. Nejznámější jsou asi strán-
ky MyHeritage, kde si bezplatně lze uložit 250 členů rodiny včetně po-
měrně rozsáhlých informací o nich. Placeným rozšířením můžete získat 
neomezený počet záznamů a další funkce, jako je například nalezení 
shod s jinými rodokmeny. Existují další programy, volně dostupné, sta-
čí si vybrat ten vhodný pro nás, nebo dát přednost nakreslení vlastního 
rodokmenu – což může být i výtvarná práce. 
Pokračovat se dnes dá mnoha směry a na internetu lze nalézt spous-
tu digitalizovaných archivních materiálů. Najdeme nejen katolické, 
ale i evangelické a židovské matriky, může se stát, že budeme po-
kračovat v  bádání v  zahraničí, spoustu údajů najdeme ve  starých 
gruntovních a pozemkových knihách, mapách (někdy též digitali-
zovaných), soupisech poddaných, dají se vyhledat informace o vo-
jácích z 1. i 2. světové války, existují i další databáze. 
Pro začátek určitě postačí seznam archivů, kde jsou matriky uloženy 
a na jejichž webových stránkách najdeme odkazy na digitalizované 
matriky:
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Řekněme si něco obecně o  Mariánských, Trojičních, či morových 
sloupech.
Sloupy Panny Marie, nebo-li mariánské, a  sloupy Nejsvětější 
Trojice jsou dva základní typy samostatně stojících dekorativních 
sloupů zasvěcených Panně Marii nebo Nejsvětější Trojici a sochař-
sky vyzdobené křesťanskou tématikou.
Sloupy se stavěly k oslavě církve a víry a jako díkuvzdání, nejčastěji 
za  odvrácení moru, později také cholery, proto jsou také nazývá-
ny morové sloupy. Jde o  sloupy vítězné, ale také ochranné. Oba 
pohledy jsou obsaženy zároveň, a to stejnou měrou. Také je třeba 
si uvědomit, že pomník v  dnešním slova smyslu byl objeven až 
v 19. století, do té doby se na paměť tragických i jinak význačných 
událostí budovaly výhradně sakrální objekty – někdy s nápisem při-
pomínajícím dotyčnou událost, ale často ani to ne. Současně tedy 
jde o památníky obětí.
Mnoho mariánských i trojičních sloupů připomíná i jinou udá-
lost než morovou epidemii, např. požár, konec neúrody, 
řidčeji ukončení války, výjimečně prý i zemětřesení nebo 
bylo vztyčeno čistě jako místo uctívání Panny Marie.
Budování sloupů se sochou Panny Marie pochází nejpoz-
ději z 10. století (v Clermont-Ferrand ve Francii), ale běž-
ným se stalo zejména v období po Tridentském koncilu 

(1545–1563). V zemích, které byly součástí habsburské monarchie 
(zvláště Česko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko), je velmi těžké na-
jít staré město bez náměstí s takovýmto sloupem, obvykle umístě-
ným na nejvýznačnějším místě.
Pražský mariánský sloup byl postaven na Staroměstském náměstí 
(l650) krátce po třicetileté válce jako díkuvzdání Panně Marii Nepo-
skvrněné za pomoc v boji se Švédy. V poledne jeho stín ukazoval 
tzv. Pražský poledník, který sloužil k  určení přesného slunečního 
času. Později si jeho stavbu mnoho Čechů spojilo s  habsburskou 
nadvládou v  zemi a  po  vyhlášení samostatnosti Československa 
v roce 1918 ho evolučně naladěný dav strhl a zničil.
Symbolika mariánského a  morového sloupu je ovšem nabíledni. 
Připomeňme si některé aspekty a  pokusme se alespoň částečně 
mluvit řečí symbolů:
– prst vztyčený od země k nebi jako vyjádření prosby,

–  pojítko mezi plochou, hmotou, „přízemní“ zemí a  nadzem-
ským nehmotným nebem,

– opora, nosný pilíř nebeské klenby či duchovního chrámu,
– prostředek vyvýšení, vyzdvižení světce do nadpozemské 
roviny,
– uctívaná postava ochránce a strážce, shlížejícího na měs-

to shora.
Marie vždy byla symbolem dobra a  naděje, útočištěm 

a útěchou (jak se doslova praví i v mariánských mod-
litbách a písních), posilou člověka v nepříjemných ži-
votních situacích i cílem našich díků, pokud se dařilo 

dobře. K Panně Marii se po staletí modlili chudí i bohatí, 
Češi i  Němci, vlastenci i  příznivci vládnoucí dynastie, 
konzervativci i  buřiči. I  Mistr Jan Hus ji uctíval, jak je 
historicky prokázáno. V  mnoha těžkých obdobích se 
většina národa obracela právě k ní.
Proto jsem rád, že byl požehnán otcem Jaroslavem 
Trávníčkem i  náš dolnopočernický Mariánský sloup. 
Je také výrazem poděkování za ochranu Panny Marie 

v časech těžkých. Současně i výrazem prosby o ochra-
nu a  přímluvu v  těchto náročných dnech. Je výrazem 

našich modliteb, spojnicí mezi Dolními Počernicemi 
a nebem a oporou a pilířem našich životů.
 P. Leo Červenka 

Už druhým rokem se na faře v Dolních Počernicích pořádal příměstský tábor pro děti ve věku od 5 
do12 let. Od pondělí do pátku na přelomu července a srpna byl pro ně po dva prázdninové týdny 
připravený program, ve kterém se mohly seznámit s různými povoláními jako je zahradník, cukrář, 
astronom, farmář nebo třeba architekt. Na Štefánikově hvězdárně na Petříně zhlédly děti film o ves-
míru a planetách naší sluneční soustavy. Pak mohly pozorovat Slunce na denní obloze za pomoci 
dalekohledů umístěných na hvězdárně. Na malé farmě v Peruci se dozvěděly, jak náročné je starat se 
o kozy, ovce, králíky a další domácí zvířata a zkusily si je samy nakrmit. Na farní zahradě měly za úkol 
navrhnout a postavit z papírových krabic svůj dům anebo postavit co nejvyšší věž z brček. Na faře se 
zápalem zvládly vyrobit chutné krásně ozdobené nepečené dorty. 
Milí rodiče, pro vaše děti ve věku 5 - 12 let připravujeme již třetí ročník našeho příměstského tábora. 
Všechny podrobnosti najdete od dubna na našich webových stránkách: 
www.farnost-dolni-pocernice.cz. Marcela Krňávková

Od poloviny října bude probíhat výuka náboženství na faře pro první stupeň. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí a úterý. Ná-
boženství pro druhou a třetí třídu je naplánováno na úterý od 13:30 – 14:30 hod, výuka pro další ročníky bude upřesněna dle počtu 
přihlášených dětí a domluvě s rodiči. Své děti můžete přihlásit na emailové adrese farnost.dp@atlas.cz.  Marcela Krňávková

ŽEHNÁNÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU 
v Praze - Dolních Počernicích v sobotu 16. 6. 2017 

Prázdniny na faře

Výuka náboženství na faře
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12. září ožil jezdecký areál v Dolních Počerni-
cích dětmi a postupně přijížděla auta s koň-
mi. Cestu zvládli na výbornou a hned se pus-
tili do  spásání zarostlého výběhu. V  seníku 
na pastvině už čekalo připravené seno a stá-
je voněly hoblinovou podestýlkou. Do veče-
ra bylo velmi rušno, protože právě probíhal 
zápis do jezdeckého, paravoltižního a hipo-
terapeutického kroužku. Kapacita jezdecké-

ho klubu je zaplněna a děti už vyzkoušely odpočaté koně po letním 
pastevním řádění. V tuto chvíli už nemůžeme přibírat nové zájemce, 
ale každý se může přijít podívat a koně si pohladit. 
Hned první sobotu 16. září se konalo Babí léto a  současně i  Stop 
Zevling Prahy 14. K naší velké lítosti se nám nepodařilo obě akce 
skloubit, a  tak se děti prezentovaly na  pódiu Prahy 14 se svými 
paravoltižními vystoupeními. Do sedel jsme pozvali děti v sobotu 
14. října, kdy jsme v rámci Pochodu kolem Prahy 14 vozili pocestné 
za hezký úsměv a pohlazení koňské hřívy. 
Mistrovství České republiky v paravoltiži, které proběhlo v Praze 6. 
a 7. října, se zúčastnilo pět našich závodnic na klisně Grace a grošá-
kovi Šibalovi. 
A protože jsme přes léto jenom neodpočívali, ale také na sobě pil-
ně pracovali, zúčastnili jsme se řady závodů a dovezli cenné trofeje 
do oddílové klubovny. 
Aby se u nás koním po prázdninách opět líbilo, uklidili jsme jízdár-
nu a  posekali trávu v  okolí. V  úklidu před zimou budeme pokra-
čovat za  vydatné pomoci firemních dobrovolníků, kteří se k  nám 
v průběhu měsíce října chystají. Opravíme střechy, natřeme stáje, 
důkladně přikryjeme seno a budeme se těšit na nadcházející zimu, 
kdy se zvířátka oblečou do huňatých kožíšků a chutí k jídlu se po-
starají o  rychlé vyprázdnění seníků. My se pustíme do  teoretické 

Léto je za námi. Bylo krásné a hravé, tak jako sedm týdnů našeho 
příměstského tábora.
Děti si užily sluníčka i trochu deště, ale hlavně spoustu kreativního 
tvoření. Vznikaly úžasné výrobky i obrázky, ze kterých měli všichni 
velikou radost, a to mne vždy těší.
V září byl zahájen zápis do kroužků na rok 2017/18, ale můžete při-
hlásit své děti i během roku, o obsazenosti kroužků se můžete kdy-
koli informovat přes naše webové stránky.
A je tu podzim, který nás baví svou barevností, dává nám velikou 
inspiraci, kterou využijeme na  podzimním příměstském táboře 
a ve všech výtvarných kurzech.

Více informací najdete na  webových stránkách  
www.atelierkouzelnazahrada.com nebo na  tel. 
777661355.  Budu se na Vás těšit.
Mgr. Eliška Richterová,
vedoucí a lektor Ateliéru  
Kouzelná zahrada

VELMI NALÉHAVĚ HLEDÁME FYZIOTERAPEUTA/KU na hipo-
terapii, více informací na  tel.: 605  285  426, Hanka Špindlerová 
nebo na email: jkpocin.info@seznam.cz

Počin v sedle

Výtvarný Ateliér Kouzelná zahrada

přípravy k plánovaným cvičitelským zkouškám. Sezónu ukončíme 
slavnou Hubertovou jízdou a pak nás čekají podzimní odpočinkové 
procházky do Klánovického lesa a na Čihadla a sbírání posledních 
slunečních paprsků.  
 Hana Špindlerová

KOŇSKÝ HNŮJ:  zdarma k odběru po dohodě na tel. 605 285 426 
Tvrdé pečivo nám nechávejte, prosím, na  rampě, aby nebylo 
v dosahu koní, ale ani mlsných koz. A moc prosíme, NEKRMTE 
KONĚ PŘES OHRADNÍKY z důvodu bezpečnosti a v zájmu za-
chování zdraví koní. 

䨀䔀

娀䐀
䔀䌀䬀 䬀䰀唀䈀
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Počernické 
Babí léto 
po dvaadvacáté
Ač se na nás letos sluníčko neusmívalo, Zahradní slavnost Babí léto dopro-
vázená 2-denním Počernickým pivobraním návštěvníky svým programem 
přilákala. 
Startovalo se v tělocvičně sokolovny a ZŠ. Zde se ve volejbalu přátelsky utka-
lo sedm smíšených družstev v každoročním Turnaji Babího léta.
Jezdecké umění, a hlavně nádherné koně, mohli přítomní opět vidět během 
jezdeckého parkúru na závodišti „U KONÍ“.
Bohužel, menší účast návštěvníků byla na výstavě Milana Kuzici, který ukázky 
svých děl prezentoval v  zasedací místnosti místního úřadu. Výstavě domi-
noval model jezdecké sochy Sv. Martina nazvané „Sdílení“, na které umělec 
pracuje ve svém počernickém ateliéru. Dílo představuje po  ideové stránce 
ústřední moment svatomartinské legendy, kdy svatý Martin mečem dělí svůj 
plášť na dvě poloviny a jednu věnuje nahému žebrákovi. 
Do  informačního centra a  regionálního muzea lákala návštěvníky vůně 
čerstvě pečeného jablečného štrúdlu. Atmosféru starých časů doplňovala 
výstavka hraček našich rodičů a  prarodičů s  příznačným názvem „Hračky 
z půdy“. Dřevěné mašinky a plechové modely aut kdysi bývaly hračkami kaž-
dého malého chlapce, nyní jsou součástí pečlivě střežených soukromých sbí-
rek dospělých mužů. Však málokdo by hádal, že některé vystavené modely 
dosahují dnes až několikatisícových hodnot.
Významnou událostí sobotního dne byl akt Vysvěcení mariánského sloupu 
před budovou úřadu MČ. Svěcení se ujal otec Jaroslav Trávníček, který za-
stoupil našeho pana faráře. O historii a symbolice Mariánských sloupů se více 
dočtete ve Farním okénku na str. 10.
V průběhu odpoledne byla oficiálně otevřena II. etapa GEOLOGICKÉ ZAHRA-
DY, která dosavadní naučnou stezku rozšířila o 10 nových vzorků hornin pře-
vážně ze středočeské oblasti, doplněnou naučnými tabulkami. O nalezištích, 
zajištění vzorků, procesu jejich vyzvednutí, dopravy a  samotném umístění 
poutavě vyprávěli starosta Zbyněk Richter spolu s  Ing. Jakubem Trubačem 
z  Přírodovědecké fakulty UK v  Praze, který se se svým týmem (především 
s Mgr. Lukášem Vondrovicem) na realizaci geologické zahrady plně podílel. 
Mezi místním hřbitovem a Pískovnou se tak rozšířil prostor pro širokou ve-
řejnost s nabídkou neformálního vzdělávání o neživé přírodě. Více informací 
o Geologické zahradě je k dispozici na webu MČ: www.praha-dolnipocer-
nice.cz/geologicka-zahrada 
Slavnostního zahájení kulturního odpoledne se tradičně ujal starosta Zbyněk 
Richter. Při této příležitosti za naši městskou část předal předsedovi rady sdru-
žení Sluneční paprsek MUDr. Pavlu Bočkovi symbolický šek s částkou 10 000 Kč, 
která je určena pro podporu léčby onkologicky nemocných dětí. Patronka Slu-
nečního paprsku a letošní jubilantka usměvavá Hanka Křížková odstartovala 
hudební program. Tím nás profesionálně provázel pan Jaroslav Suchánek, kte-
rý mimo jiné pohotově zařazoval i rozhovory s účinkujícími, mezi které patřili 
např. Děda Mládek Illegal Band, Ježkovy stopy, Medvěd 009 a další. Výrazným 
osvěžením programu byla i  vkládaná vystoupení energických dívek taneční 
skupiny BHS CHEERLEADERS. Navzdory chladnému a deštivému počasí vydr-
želo spokojené publikum až do pozdních večerních hodin.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a průběhu Babího léta a Počernického 
pivobraní podíleli, příznivcům dobré zábavy, jídla a pití za hojnou účast. Těší-
me se opět za rok na shledanou! 
 Martina Vondřichová, Světla Parkanová

Fo
to

: S
vě

tla
 P

ar
ka

no
vá

, R
ad

os
la

v 
H

ol
an



13



14

Dětský domov ještě před koncem školního roku pořádal celorepub-
likovou přehlídku Nejmilejšího koncertu na Malostranském náměs-
tí, děti z našeho domova sice nevystupovaly, přesto to byla i pro nás 
povedená akce. 
Při vysvědčení se dalo mluvit o lehkém zlepšení průměru i chová-
ní ve školách. Mohli jsme oslavit tři výuční listy (dva ještě čekáme). 
Do  přihlášených škol se dostaly všechny děti, a  to i  na  studium 
k doplnění maturity. Do samostatného života odešlo pět „dětí“, zpět 
do  vlastních rodin tři děti a  dvě děti jsou v  předpěstounské péči. 
Nově nám nastoupilo od května 2017 devět dětí.
Jedna rodinná skupina se musela z  důvodu privatizace bytu pře-
stěhovat z Rajské zahrady do Ďáblic. K dnešnímu dni (18. 9. 2017) 
máme na zámku a v bytech svěřeno do péče 66 dětí (z toho 32 dí-
vek). Do 6ti let máme 2 děti, v rozmezí 6 – 10 let 15 dětí, 10 – 15 let 
22 dětí a nad 15 let 27 dětí (z toho 8 zletilých).
Hned 1. září jsme pořádali Národní kolo sportovních her v Nymburce, 
do reprezentace ČR se dostala Míša Paková ve volejbale. Mezinárodní 
kolo pořádáme opět my (Nymburk 27. a 28. 9. 2017). V sobotu 9. září 
jsme byli hned na dvou akcích, někteří z nás na 19. ročníku Běhu Babí-
ho léta (viz samostatný článek) a část na fotbalovém turnaji v Bečově 
nad Teplou. Nově rodící se tým (omlazený) skončil na 6. místě. Další 
sobotu jsme pořádali další díl soutěže o nejvšestrannější sportovní 
dětský domov Dětský domov Cup – 9. ročník turnaje O pohár Mi-
chala Novotného, kde jsme obsadili 10. místo z 27 domovů. Soutěž 
v pétanque jednotlivců, jsme uspořádali v našem areálu 14. října.

Běh Babího léta
Závod proběhl za příznivého počasí a v dobré atmosféře. Nakonec 
se závodu zúčastnilo 274 běžců a běžkyň. To je sice o něco méně 

než poslední dva roky, ale i tak to je hojná účast. Kvalitě odpovídá 
pokoření hned tří traťových rekordů. V kategorii dívek 2006 – 2007 
se to podařilo Terezii Táborské z ASK Slavie Praha, ve starších žácích 
Nico Bokketovi z Atletiky Jižní Město a v dorostenkách Anně Má-
klové z SK ZŠ Jeseniova. Putovní poháry pro nejrychlejšího muže si 
vzal zpět do držení Robert Čepek z PSK Olymp Praha a v ženách ho 
má nově Lujza Sláviková z Teamu rozlučka se svobodou. V letošním 
roce se přispívalo na Mezinárodní sportovní hry dětských domovů 
v Nymburce, vybralo se vynikajících 8.992 Kč. Děkuji pořadatelům, 
restauraci Léta Páně a MČ Praha - Dolní Počernice.

 Martin Lněnička, ředitel

NOVINKY z Dětského domova

V rámci sportovních akcí pořádaných pro veřejnost  
vás zveme na

19. ročník  
PŘEDVÁNOČNÍHO BĚHU,  

který se uskuteční dne 16. 12. 2017  
v zámeckém parku Dolní Počernice.

Určeno pro všechny věkové kategorie,  
přihlášky na místě nebo na dd_dolpoc@volny.

P O Z V Á N K A

MČ Praha - Dolní Počernice vás srdečně zve na oslavu 

98. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

spojené s lampiónovým průvodem a ohňostrojem 

Sejdeme se před amfiteátrem v zámeckém parku  
v Dolních Počernicích  

v pondělí  30. října v 18.00 hod.

Po projevu pana starosty zazpíváme státní hymnu a s lampióny projdeme osvětleným zámeckým parkem  
na hráz rybníka, kde se potěšíme ohňostrojem.
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Čtvrtou sezónu zahájila Rokytka vystoupením na festivalu Ježkovy 
voči, kde diváci mohli slyšet odlehčený repertoár sboru. Kromě ryt-
mických dětských písní zazpívaly děti i písničky od Jaroslava Ježka, 
kterému je festival věnován. Pro děti z Rokytky byl zážitek vystoupit 
na  festivalu po  boku hudebních těles jako jsou Sestry Havelkovy, 
The swings a dalších. Je skvělé, když má sbor možnost zpívat hudbu 
různých žánrů i na koncertním podiu. 
Již tradičně vystoupí koncertní sbor Rokytky na  výročí vzniku sa-
mostatného československého státu a zazpívá českou státní hym-
nu. Adventní a  vánoční období bude nabité koncertováním. Naší 
adventní „šňůru“ zahájíme v sobotu 2. prosince na Mikulášské na-
dílce v  Dolních Počernicích. Hned druhý den 3. prosince zazpívá-
me na Adventních trzích na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích. 

V pátek 8. prosince je možnost slyšet celý sbor včetně přípravných 
oddělení na Vánočním koncertě Rokytky v Hotelu Svornost, kde se 
můžete těšit na méně známé vánoční písně a koledy možná i s tro-
chou divadla. A pokud si budete chtít prodloužit vánoční dobu, tak 
chystáme Tříkrálový koncert v kostele v Dolních Počernicích v so-
botu 6. ledna. Druhý den v neděli 7. ledna zazpívají naše přípravná 
oddělení na Zavírání Vánoc ve Chvalech.
Během podzimu se ještě mohou přihlásit další zájemci o  zpívání 
v Rokytce a jejích přípravných oddělení. Do koncertního sboru při-
jímáme děti až do 7. třídy. 
Další informace naleznete na  webu Rokytky www.sbor-rokytka.cz 
nebo na e-mailu cancarova@sbor-rokytka.cz. 
 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

ROKYTKA, počernický dětský sbor

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Milan Kundera  Život je jinde
Bianka Bellová  Jezero
Vlastimil Vondruška  Mezi tiárou a orlicí
  Husitská epopej V.
Emil Hakl  Umina verze
Alena Mornštajnová  Hana
František Niedl  Ve službách mocných
Jiří Kulhánek  Vyhlídka na věčnost
Leon Uris  Exodus
Laurent Binet  Sedmá funkce jazyka
Paula Hawkins  Do vody
Robert Brynza  Noční lov
Jeffery Deaver  Sběratel kostí
Peter May  Útěk, Umrlčí cesta
Franz-Olivier Giesbert  Trhačka zubů 
Jo Nesbo  Půlnoční slunce 
Barbara Erskinová  Nejtemnější hodina
Jojo Moyesová  Jeden plus jedna
Hana Marie Körnerová  Heřmánkové údolí
Diana Gabaldon  Cizinka, Vážka v jantaru

NAUČNÁ LITERATURA
Petr Ryska  Praha neznámá
Miloš Hoznauer  Cesta do hlubin kantorovy duše
Stanislav Skřička  Oprawme se
Pavel Kosatík   Češi 1938, Češi 1948

Světlana A. Alexijevičová Modlitba za Černobyl 
Markéta Zahradníková  Postel, hospoda, kostel  
  /Zbigniew Czendlik/ 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
John Greeen  Papírová města
Ivona Březinová  Řvi potichu, brácho
Aneta Františka Holasová  Pohádka o Ipsíkovi  

aneb jak se lýkožrouti naučili psát
Tomáš Končinský  Překlep a Škraloup
Eva Papoušková  Vombat Jirka
Lucie Lomová  Anča a Pepík 3
Petr Chvojka  Polda a Olda
Michaela Fišarová   A - Ž půjdeš do školy.  

Pro holky/Pro kluky, co se neztratí

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Miroslav Šašek  To je Mnichov, To je Hongkong
Petr Kovář   To bych zvládl taky. Umění moderny  

v komiksech
Jiří Havel  Radosti a strasti na dvoře otce vlasti  

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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Začátek školního roku v MŠ ORANGERY
Prázdniny nám opět uběhly závratnou rychlostí do ztracena a my 
jsme se vrátili do zajetých kolejí školního roku. Během letních měsí-
ců jsme si užívali prázdninový režim v týdenních blocích, při kterých 
jsme se zabývali například dinosaury, rytíři, detektivem Vrťapkou 
nebo výtvarným ateliérem. Nicméně se všichni učitelé těšili na „svo-
je“ děti ve svých třídách, a tak jsme poslední srpnový týden strávili 
přestavováním tříd, stěhováním nábytku a malováním, aby se děti 
u nás cítily dobře jako vždy. 
Na  uvítanou jsme dětem připravili na  první 
školní den překvapení v  podobě divadla, při 
kterém se hodně zpívalo, a tak jsme školní rok 
zahájili s úsměvem a písničkou. 
Provoz také zahájila naše nově vzniklá základní 
škola Orangery. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti pana staros-
ty, všech rodičů i dětí. Ty dostaly na uvítanou krásné dárečky se vše-
mi školními pomůckami, učebnicemi a  další školní výbavou. Děti 
už se hezky učí, těší se do školy na vše nové a také na paní učitelku 
Sylvu. 
V září se naše školka, škola a jesličky zapojily do charitativní spor-
tovní akce Teribear, která se konala na Vítkově. Běhaly učitelky, děti 

ze základní školy a zapojili se i někteří rodiče. Jsme moc rádi, že jsme 
mohli přispět dobré věci, udělat něco pro své zdraví a ještě strávit 
společný čas. Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili a podpořili 
náš tým.
V září proběhla i oblíbená akce Den tatínků, kde se opět sešla skvě-
lá parta tatínků s  dětmi. Maminky byly samozřejmě také přítom-
né, hlavně jako divačky, fotografky a  řidičky. Po  soutěžení čekaly 

na všechny buřtíky a nějaký ten mok ze soudku, 
a tak jsme příjemně strávili odpoledne a večer. 
I  začátek podzimu trávíme s  dětmi každý den 
v  krásném přilehlém počernickém parku, kde 
sbíráme kaštany, listí a  další přírodniny. Vší-
máme si změn v přírodě, posloucháme ptáčky 

a sledujeme další zvířecí obyvatele parku. Jsme rádi, že si děti z naší 
školky mohou užívat v tak úžasném přírodním prostředí, které jim 
umožňuje přirozený pohyb v terénu, a jsou každý den na čerstvém 
vzduchu, takovou příležitost nemají zdaleka všechny pražské děti.
Přejeme všem čtenářům krásný podzim.

 Za Orangery Hanka Švamberková

Máme tady podzim, ale ještě stále vzpomínáme na letní táborové 
dny plné dobrodružství a zážitků s našimi malými táborníky. S dět-
mi jsme navštívili hodně zajímavých míst, a to nejen při jógovém tá-
boře, kde, myslím, nejvíce zaujala návštěva Geosvěta – muzeum mi-
nerálů. V Klánovickém lesoparku jsme si pak užívali pohodu a klid. 
Také keškování bylo plné napětí, zda se nám podaří najít všechny 
kešky, ale většinou se zadařilo a našli jsme je.
Nyní jsme již v  plném provozu s  tradiční nabídkou kurzů cviče-

ní s  dětmi, včetně programu Krůček 
do  školky a  máme i  zajímavé novinky 
– Latinohrátky, Ta-ny-ny s Májou… Více 
na našich stránkách www.veselycertik.cz.
Na  podzim nás čeká také již tradiční Bazárek a  to 14. října a  také 
Halloweenský rej 3. listopadu.
Mějte krásné podzimní dny.
 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

ČERTÍKOVSKÉ LÉTO
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Letošní prázdniny jsme v hájence strávili ve společnosti víl a skřítku 
z našeho pohádkového lesa v xaverovském háji. Účast byla oprav-
du velká. Na  příměstské tábory se přihlásily děti jak z  naší školky 
a školy, tak děti z Dolních Počernic i přilehlých obcí. Ve společnosti 
pohádkových bytostí jsme vařili kouzelné lektvary, tančili na louce 
a učili se čarovná zaklínadla. Nechyběly také klasické táborové akti-
vity a vyrábění z přírodnin. 
V novém školním roce jsme v naší lesní škole i školce přivítali nové 
žáčky. Pomocí her, výtvarných činností a  výprav do  okolí jsme se 
seznámili s  chodem školy i  školky, s  hájenkou, lesem, kamarády 
a  společně tak vytvořili bezpečný prostor, ve  kterém se budeme 
po zbytek školního roku pohybovat.

 Za hájenkový tým Anna Ondriášová 

Nadešlo září, a pro 22 nových dětí ve třídě Broučků začal jejich první 
školní rok. Spolu s  nimi jsme v  naší třídě přivítali novou kolegyni 
Bc.  Renatu Sazamovou. Děti se velmi rychle adaptovaly na  nové 
prostředí a kamarády.
Jako každý rok se mohou těšit na divadelní představení a rozmanité 
výukové programy v naší školce. Ke zpestření již tradičně přispěje 
mikulášská show v restauraci Léta Páně a vánoční dílny s rodiči.
V areálu mateřské školy probíhaly o prázdninách poslední stavební 

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE

Mateřská škola DUHA

… a začal nám NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Slavnost Díkůvzdání – středa 18. 10. 2017 od 15:00 hod. - vy-
stoupení našich žáčků, dílničky pro děti i  rodiče, občerstvení, 
vstup volný

Dušičkové dýňohrátky V  Hájence – sobota 28. 10. 2017 
od 10:00 do18:00 hod – celodenní program pro děti se závěreč-
ným táborákem, cena 450 Kč/dítě

Vánoční slavnost a jarmark – 13. 12. 2017 od 15:00 hod. - vá-
noční představení, dílničky, prodejní jarmark výrobků dětí školy 
a školky, občerstvení, vstup volný

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:

Září bylo pro školáky nabité. Hned v  prvním 
týdnu jeli bádat do Dejvic na Den vědy a vyrobili 
si nového maskota- skřítka Pařízka. Nezapomněli 
ani na to, že září je měsícem změny ročního období, 
babího léta a  dozrávání darů přírody. Tyto dary společně s  dět-
mi ze školky využili k vyrábění a naučili se nové říkanky, básničky 
a písně, které se k danému období váží.
V říjnu za námi do hájenky přijedou koníci. Děti si tak budou moci 
vyzkoušet nejen jízdu na koni, ale také se dozví, jak se o koně správ-
ně starat nebo co mají koníci nejraději. Již tradičně se vypravíme 
na  výlov rybníka a  letos také na  výstavu o  Krtečkovi. Čekají nás 
pravidelné výpravy do lesa, kde trávíme nejvíce času pozorováním 
živočichů i rostlin.
Do školky i do školy přibyli noví kamarádi, přesto máme ještě ně-
kolik volných míst! Bližší informace najdete na: www.vhajence.com 
nebo na tel.: 737 705 219

úpravy, konkrétně položení nové střechy nad pavilonem tříd Brouč-
ků a Hvězdiček. Začalo se také s dovybavením nových tříd. Rozsáh-
lá přístavba a rekonstrukce naší školky a zahrady s novými herními 
prvky by měla být u konce a nás čeká už jen příjemné užívání no-
vých a krásnějších prostor.
Co více si jen přát? Snad už jen krásné Babí léto všem…

 Radka Králová, učitelka třídy Broučků
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LA Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo tradičně stužkováním našich prvňáčků za účasti pana starosty Zbyňka Richtera. Pro 
letošní rok jsme otevřeli opět dvě první třídy. Třídními učitelkami jsou paní Mgr. Eva Dědková a PaedDr. Eva Drnková. 
V letošním roce máme 312 žáků ve 14 třídách, 4 oddělení školní družiny a prostoru pro případné další třídy je skutečně nedostatek. Dou-
fejme, že se podaří výstavba nové budovy ZŠ, a budeme tak mít moderní vzdělávací zázemí pro naše děti. 
Již tradičně jsou hlavní prázdniny časem oprav a rekonstrukcí. Podařilo se kompletně zrenovovat sociální zařízení ve školní tělocvičně. 
Upravit další prostor pro 6. třídu včetně interaktivních prvků. Finančně náročná byla i oprava oplocení, basketbalových košů a branek 
na školním hřišti. Proběhla celá řada dalších drobných úprav, které doufejme, zpříjemní pobyt v naší škole žákům, ale i všem zaměst-
nancům.
Rádi bychom, aby i nadále naše děti chodily do školy rády a vzpomínaly na své školní období v dobrém.

Ředitel školy: 
Zástupce ředitele:

1.A:
1.B:
2.A:
2.B:

3. třída:
4.A:
4.B:
5.A:
5.B:
6.A:
6.B:

7. třída:
8. třída:

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Mgr. Jiří Schwarz
Mgr. Alena Kubelková
Mgr. Eva Dědková
PaedDr. Eva Drnková
Mgr. Kateřina Kracíková 
Ivana Hájková  
Mgr. Hana Hubáčková
Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Jolana Lukášová
Ilona Bradáčová
Mgr. Hana Beránková
Hana Pulcová
Mgr. Eva Beránková
Jan Hovorka
Štěpánka Kratochvílová 

Vyučování v 1. pol. bude ukončeno ve středu 31. 1. 2018, vyuč. 
2. pol. bude ukončeno v pátek 29. 6. 2018 rozdáním vysvědčení.
Čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017 – podzimní prázdniny
Od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. 1. 2018 – vánoční 
prázdniny
Pátek 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
V týdnu od 12. 2. – 18. 2. 2018 – jarní prázdniny
Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. března 2018 – velikonoční prázdniny

Ředitelské volno – pátek 29. 9. 2017, pátek 22. 12. 2017, pondělí 
30. 4. 2018 a pondělí 7. 5. 2018. ŘŠ může udělit ředitelské volno  
dle aktuální potřeby i v jiném termínu.
Zápis do 1.ročníku proběhne ve čtvrtek dne 5. 4. 2018. 
Organizaci zajistí vyučující I. stupně.

Všem přejeme úspěšný školní rok 2017/2018!
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel

9. třída:
Bez třídnictví:

Spec. pedagog:
VP:
ŠD:

Ekonomka:
Hospodářka:

Úklid: 

Školník:
ŠJ:

Ing. Alena Vyskočilová
Mgr. Martina Bajerová, Josef Hájek,  
Mgr. Věra Burdová, Mgr. Jitka Priknerová
Mgr. Zorka Hemzová
Ing. Alena Vyskočilová
Martina Zdychová, Gabriela Heralová, Renata 
Koczková, Štěpánka Kratochvílová, Monika Šípová
Ing. Libuše Ondrušková
Zdena Buchtová
Jiří Baudisch (ved. úklidu), P. Hájková,  
V. Kratochvílová, M. Černá
Jaroslav Švarc
Jana Chylíková, Květa Michaličková,  
Eva Kůrková, Věra Kratochvílová,  
Alena Zachariášová
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Kroužek s deskovými hrami  pro děti ve věku 6 – 15 let
Hry v sobě mají potenciál nejen vtáhnout do děje, pobavit, udělat 
z  vás rytíře, draka, mocnou obchodnici nebo valkýru, ale navíc je 
v  nich i  vzdělávací potenciál, který lze snadno a  nenásilně využít 
k osobnímu rozvoji.
V návaznosti na úspěchy v předchozích letech chystá i  letos Mise 
HERo pořádání rozvojového kroužku s  deskovými hrami pro děti 
z 1. a 2. stupně ZŠ. Tento rok (již třetí) bude kroužek probíhat každý 
týden, vždy ve středu, od 17:00 do 18:30 hodin, opět v infocen-

tru Dolní Počernice. Děti se zde pod vedením jednoho ze dvou 
lektorů budou moci zdokonalit v nejrůznějších oblastech jako např. 
empatie, komunikace, taktické myšlení, postřeh, či v  jednoduché 
matematice a čtení.
První setkání proběhlo ve středu 4. října, další pravidelně následují 
každou středu. Noví i stálí návštěvníci budou srdečně vítáni.
 Martina Vondřichová
www.misehero.cz/krouzky

Advent je časem pohody, setkávání a zastavení. Přijměte proto i letos naše pozvání na jedno

Malé adventní zastavení, 

v zámecké štěpnici.

Se svátečním programem vás včas 
seznámíme na internetových stránkách 
a plakátech. 

Pořádá MČ Praha - Dolní Počernice

17. prosince 
od 15 do 17:30 hodin

které se koná v neděli 
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Posilovna Classic Gym
Classic Gym logo, které zdobí štít budovy bývalé sladovny Počernic-
kého pivovaru, se mezi lidmi vyznávající pohyb a zdravý životní styl 
(a nejen mezi nimi) dostalo již do podvědomí. Je značkou nového 
fitness centra, které se svým nejmodernějším vybavením, službami 
a v neposlední řadě unikátními prostory řadí mezi špičkové a profe-
sionální provozovny. 
Již v  říjnu budou moci první návštěvníci vyzkoušet moderně vy-
bavenou posilovnu, prověřit svou fyzičku na rotopedech, běžících 
pásech či schodech v kardiozóně, absolvovat skupinovou lekci jógy 
nebo aerobiku, anebo si v  příjemném prostředí vychutnat výbor-
nou italskou kávu v místní kavárně.  
Posilovna Classic Gym je koncipována a  zařízena tak, aby si zde 

zacvičila běžná klientela, pokročilí cvičenci, ale i  junioři a  senioři, 
kterým se bude věnovat tým profesionálních trenérů pod dohle-
dem majitele a provozovatele Jana Touška, sportovce, výživového 
poradce a úspěšného reprezentanta v kulturistice. (Pozn.: S J. Touš-
kem jsme vám přinesli rozhovor v Dolnopočernickém zpravodaji č. 
7,8,9/2016). Navíc čeká návštěvníky řada dalších zajímavých a do-
plňkových služeb, se kterými se nesetkáte nikde jinde než ve fitness 
centru Classic Gym u nás v Dolních Počernicích. 
Tak neváhejte, oblečte se do sportovního, sbalte ručník a přijďte si 
zasportovat. Anebo jen podívat. Budete překvapeni, jak se poslední 
budova areálu Panského dvora změnila k nepoznání…   
 Martina Vondřichová  

Posilovna Clasicc Gym před rekonstrukcí

Posilovna Clasicc Gym po rekonstrukci

od 9.00 do 12.00     od 13.00 do 16.00
• ul. Nad Rybníkem (konečná bus)   • ul. Úpická (u tříděného odpadu)
• ul. V Čeňku (u parčíku)    • ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu; NE živočišné zbytky. V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač, proto by bylo 

vhodné např. přinesené větve upravit na menší kusy. Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!

v sobotu 11. listopadu 2017
pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne

SBĚR BIOODPADU 
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TENIS na dolnopočernických kurtech

Tenisté pro SLUNEČNÍ PAPRSEK

Letní tenisová sezóna skončila. Dovolte mi, abych krátce shrnul tenisové události uplynulé sezóny. Oddíl tenisu se v tomto roce zúčastnil 
utkání pod hlavičkou ČTS, kde nás reprezentovala dvě družstva dospělých a jedno družstvo mladších žáků. V soutěži PTS za nás hrálo druž-
stvo veteránů. V soutěži BUĎ FIT jsme byli zastoupeni třemi družstvy. Na kurtech jsme měli možnost vidět i aktivně se účastnit celé řady 
tenisových turnajů. Tradičně se po celou sezónu hrála liga SoDoPo, proběhl souboj mezi Nazdárky a uprostřed prázdnin jsme uspořádali 
již čtvrtý ročník charitativního tenisového turnaje pro Sluneční paprsek. Konec léta završil druhý ročník Memoriálu Ondry Lukeše a Malý 
turnaj našich nejmenších členů. Výsledky najdete na našich webových stránkách www.sodopo.cz - tenis. 
Novinkou letošní sezóny bylo po-
řízení Nahrávacího tenisového 
stroje, který se nám podařilo získat 
z  grantu od  společnosti ČEZ. Tento 
elektronický trenér může nahradit 
protihráče, sparing nebo pomáhá 
hráčům zdokonalit hru. 
Rád bych všem poděkoval za repre-
zentaci a  neregistrovaným členům 
za  šíření dobré nálady na  kurtech 
a  za  spolupráci při údržbě areálu 
a jeho okolí.  Antonín Zoubek

Příjemnou tradicí se stává, že oddíl tenisu Sokola Dolní Počernice 
pořádá charitativní turnaj ve  prospěch Slunečního paprsku. Vždy 
první sobotu v  srpnu, zpravidla za  krásného, až hodně teplého 
počasí se tentokrát na pěti kurtech odehrálo mnoho zápasů. Ať již 
v singlu, či deblu, se celkově zúčastnilo 40 hráčů a velký počet členů 
i nečlenů tenisového oddílu přispělo, přestože se nezúčastnili sou-
těže (z důvodu dovolených, či jiných).  
Je již pravidlem, že v průběhu turnaje probíhá draž-
ba, tentokrát s velmi atraktivními předměty a ještě 
atraktivnější dražitelkou. Na turnaj zavítala známá 
herečka Alice Bendová. Postupně se dražily dresy 
fotbalových pražských oddílů Bohemians, Slavie, 
Sparty s podpisy hráčů, tenisový dres s podpisem 
světové jedničky Karoliny Plíškové, triko s  podpi-
sem Usaina Bolta a  zarámovaná fotografie české-
ho vítězného Fedcupového týmu s podpisy všech 
hráček. 
Velké díky patří všem, jež do aukce přispěli! Spolu 
se startovným se vybralo 46 600 Kč, a tak se v příš-
tím roce počtvrté mohou zúčastnit onkologické 
děti ozdravného pobytu u moře.

Celý turnaj probíhal ve  velmi přátelské atmosféře, s  vynikajícím 
pohoštěním, dobrou náladou a  hladce, díky dokonalé organizaci. 
Poděkování patří zejména Antonínu Zoubkovi, Květě Langhamme-
rové a Janě Bártové.  
Výsledky turnaje je možno dohledat na webových stránkách Sokola 
Dolní Počernice, ale myslím, že vyhrála dobrá myšlenka a všichni jež 
přispěli na dobrou věc. 

 MUDr. Pavel Boček,  
 předseda rady sdružení OS Sluneční paprsek 
 www.slunecnipaprsek.cz 

V neděli 17. září jsme uspořádali II. ročník turnaje NADĚJÍ určeného pro 
naše nejmladší hráče. Turnaje se zúčastnili tito hráči: Anička Dočekalová, 
Pavlínka Bočková, Kuba Záhorský, Kuba Mráz, Martin Schwab, Štěpán Zou-
bek, Adam Král, Vojta Neřold.
O exhibiční utkání se opět postaral Kuba Dočekal, který postupně vyzval 
několik přítomných diváků k vzájemnému měření sil.
I přes pošmourné a chladné počasí jsme mohli vidět velice pěkné singlové 
i deblové zápasy, a proto si ceny nakonec odnesli všichni zúčastnění.
Děkujeme všem hráčům, rodičům a organizátorům a věříme, že se za rok 
budeme moci opět sejít a podívat se, jak se naše naděje tenisově zlepšují.
Školákům přejeme mnoho úspěchů v nedávno zahájeném školním roce.

 Za VV TO Honza Kolečko a Tonda Zoubek

TE
N

IS
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
ve spolupráci se 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, DĚTSKÝM DOMOVEM, SDRUŽENÍM POČIN, r.k. VESELÝ ČERTÍK,  
PANSKÝM DVOREM s.r.o. a místními podnikateli

vás zvou na

v sobotu 2. 12. 2017
v době od 13.00 do 18.00 hod. 

POČERNICKÝ PIVOVAR - DIVADLO
Pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků

hraje Malé divadlélko Praha
(13.30 hod.)

POČERNICKÝ PIVOVAR  
- venkovní prostory

ZABÍJAČKOVÉ HODY

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR
PŘÍJEZD MIKULÁŠE

(15.00 hod.)

POČERNICKÝ PIVOVAR - ŠPEJCHAR
VÝSTAVY A DÍLNY

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ  
Z DĚTSKÉHO DOMOVA,

VIZOVICKÉ TĚSTO, KERAMIKA,  
KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ  a další

(otevřeno od 13.00 do 18.00 hod.)

PROGRAM

PIVOVARSKÉ LEDOVÉ SKLEPY
PEKLO

(od 16.00 do 18.00 hodin)

INFORMAČNÍ CENTRUM  
a REGIONÁLNÍ MUZEUM

ŽIVÝ BETLÉM
Spojeno s akcí Dárky pro Ježíška

(od 16.00 do 17.00 hod.)
KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO  

SBORU ROKYTKA
(od 16.00 hod.)

VÝSTAVA BETLÉMŮ
a STAROČESKÉ VÁNOCE s ŘEZBÁŘEM

(od 13.00 do 18.00 hod.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
Národních Hrdinů č.p.70

VÁNOČNÍ JARMARK
(od 13.00 do 18.00 hod.)
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Poznej svého farmáře

Oblíbenou položkou na nákupním sezna-
mu zákazníků je pečivo. Na  počernickém 
trhu jej nabízí Pekařství Velíšek z  Kame-
nice nad Lipou. Pan majitel – zakladatel, 
hlava a  srdce celého pekařství v  jednom, 

pochází ze 600 let starého mlynářského rodu. Mlynářem byl už jeho 
tatínek i pradědové a stopy rodového mlynářského řemesla vedou 
až do časů husitských válek. Z té doby údajně pochází první zmínky 
o budově mlýna na rybníku Kalich a říčce Včelička, za městem Ka-
menice. Nyní tu bydlí maminka pana Velíška, který současně budo-
vu roky restauruje.
Pan Velíšek absolvoval potravinářskou průmyslovku v Pardubicích, 
po vojně pak potravinářskou fakultu se zaměřením na mlynářství. 
Poté přišla nabídka tehdejšího starosty v Kamenici na provozování 
pekárny a s ní pekařina, se kterou pan Velíšek neměl příliš zkuše-
ností. Od té doby ale uběhl dlouhý čas – tytam jsou začátky 90. let 
v  malé provozovně. V  současné době podnik sídlí na  kraji města 
v budově po bývalé autoopravně nákladních vozidel. Budova pro-
šla kompletní rekonstrukcí, je částečně energeticky soběstačná. 
Za zmínku určitě stojí, že pekárna používá do svých vozů pro rozvoz 
čerstvého pečiva vlastní zemním plyn – metan a  střechu budovy 
pokrývá fotovoltaický systém, který tak pomáhá snižovat nároky 
na spotřebu elektrické energie. V pekárně pracuje 40 zaměstnanců 
– včetně dopravy, kteří se střídají ve třísměnném provozu. 3x denně 
probíhá zavážka pekařských výrobků na  každou z  devíti kmeno-
vých prodejen.  Zákazníci si tak mohou v průběhu dne vždy koupit 
naprosto čerstvé pečivo, kterého pekařství vyprodukuje na 170 dru-
hů ve sladké či slané variantě. 
Vlajkovou lodí pekařství je chléb z čerstvého kvásku. Ten se ve zdejší 
výrobě obnovuje a opatruje nepřetržitě již sedmým rokem. Původ-

Již osmým rokem se v  Dolních Počernicích konají páteční farmářské trhy. Zákazníci si tak mohou před víkendem 
zakoupit čerstvé výrobky nebo produkty, z nichž některé putují na stánek ještě tentýž den přímo ze záhonu, anebo 
rovnou z pece. Kdo je vaším pravidelným prodejcem, pěstitelem či výrobcem kvalitních potravin? Seznamte se s nimi 
v našich článcích „Poznej svého farmáře“.

ně se na  výrobu chleba používal koncentrát již zahuštěný od  do-
davatelské firmy a přidávalo se droždí. Chléb z přírodního kvásku 
je však dle slov pana majitele více prokvašený, obsahuje více žitné 
mouky, je mnohem voňavější a je důstojným reprezentantem této 
bavorsko–rakousko–české speciality, se kterou se můžeme ještě 
vzácně setkat v určitých oblastech Polska nebo na severu Itálie. Tam 
všude je čerstvý kváskový chléb doma. 
I vy jste si oblíbili poctivé čerstvé pečivo a chleba od pekaře? Tak 
na shledanou v pátek na farmářském trhu a dobrou chuť!
 Jitka Langová

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ  
NA OBJEMNÝ ODPAD 

14. 11. 2017 

stanoviště:
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. V Čeňku (u úřední desky)

termín přistavení:

v odpoledních hodinách  
16.00 - 20.00 hod.

PRVNÍ ROČNÍK ZÁJMOVÉHO MALOVÁNÍ  
A KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
v ateliéru v Dolních Počernicích. 

Přijímám přihlášky. 
Začínáme koncem října. 

Olga Stárková, 
mob. 737111482, mail o.star@malir-grafik 



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
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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inzerce

Poradna NATURAPATYKA - Cesta ke zdraví

Irisdiagnostika a aurická typologie

Podolská 23, Praha 4, 
tel. 602 220 503
e-mail: marie.chalupova@seznam.cz  www.glukany.info

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


