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Vážení spoluobčané,
v  době, kdy budete číst tyto řádky, 
již byly podány připomínky za  naší 
MČ k  návrhu nového Územního 
plánu Hl. m. Prahy (Metropolitního 
plánu). Naše připomínky k  tomuto 
dokumentu byly projednávány v po-
sledních letech v  samosprávných 
orgánech MČ i  za  účasti naší veřej-
nosti. Práce to nebyla, není, a  ještě 
nebude vůbec jednoduchá, neboť 
názory na  budoucí podobu území 
Dolních Počernic se liší, a to na všech 
úrovních. Nechci zde hodnotit pří-
stup pořizovatele (Odbor územního 

plánu MHMP) a  zpracovatele (Institut plánování a  rozvoje Prahy), 
kteří nevyslyšeli některé naše podněty a  připomínky, které jsme 
k  tomuto návrhu v  průběhu jeho příprav podávali. V  souvislosti 
s návrhem MP vzniklo ze strany zpracovatele mnoho podkladů, kte-
ré nám, při vší úctě, nebyly při pohledu na území Dolních Počernic 
moc platné. Nový územní (metropolitní) plán je na  první pohled 
složitý, ale po jeho podrobném studiu se v něm lze orientovat. Celý 
proces není zdaleka u konce, podle odhadů může trvat ještě 4 až 5 
let. V rámci projednávání připomínek proběhnou ještě konzultace 
s městskými částmi HMP, a tak věříme, že se většina sporných bodů 
dovysvětlí a v novém Metropolitním plánu budou zakotveny v  té 
podobě, jakou si přeje naše MČ. Na našem úřadu jsou k dispozici 
všechny podklady, spojené s projednáváním tohoto důležitého do-
kumentu a lze je též nalézt na stránkách Hl. m. Prahy: O městě – Bu-
doucnost města – Institut plánování a rozvoje – Územní plánování 
– Metropolitní plán. Veřejnosti je též přístupná prezentace nového 
Metropolitního plánu na  pracovišti IPR, Vyšehradská 57, Praha 2, 
kde bylo zřízeno nové pracoviště s názvem CAMP – Centrum Archi-
tektury a Městského Plánování.
 Zbyněk Richter, starosta
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Zásobník investičních akcí v MČ Praha - Dolní Počernice od roku 1998, 
tj. za posledních 20 let - aktualizováno k 30. 6. 2018

Akce, realizované MČ Praha – Dolní Počernice, ukončené

  1.  Realizace památníku Milénia na Českobrodské ul. 
 Akce byla ukončena včetně slavnostního odhalení v r. 2000.
  2.  Výstavba sportovního areálu v ZŠ Národních hrdinů 70
 Akce byla ukončena v r. 2001–2004 včetně umělého osvětlení.
  3.  Výstavba veřejného sportoviště Svatoňovická
 Akce byla ukončena v r. 2002.
  4.  Rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2 
 Tato akce byla ukončena v r. 2006.
  5.  MŠ Duha – modernizace kuchyně 
 Tato akce byla ukončena v r. 2006.
  6.  Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6 (pošta, knihovna) 
 Tato akce byla ukončena v r. 2007.
  7.  Odstranění ekologické zátěže na levém břehu Velkého 

počernického rybníka 
 Tato akce byla ukončena v r. 2004.
  8.  Výstavba cyklistické stezky podél Počernického rybníka 
 Tato akce byla ukončena v r. 2007.

  9.  Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb 
vodomilných rostlin

 Tato akce byla ukončena v r. 2008.
10.  Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů 
 Tato akce byla ukončena v r. 2009.
11.  Rekonstrukce hřbitova (cestní síť, rozptylová loučka,  

kolumbárium, centrální kříž)
 Akce byla realizována průběžně, byla ukončena v r. 2004.
12.   Rozšíření hřbitova  

(kolumbárium, obřadní síň, plačící skála)
 Tato akce byl ukončena v I. pol. 2010.
13.  Realizace pomníku Obětem II. světové války  

v Dolních Počernicích 
  Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8. 5. 2010.
14.  Realizace novodobé sochy sv. Jana Nepomuckého 
  Akce byla ukončena v  r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo  

26. 10. 2006.
15.  Realizace naučné stezky Dolní Počernice 
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  Akce byla realizována v grantovém systému MHMP v oblasti ŽP 
a ukončena v r. 2008.

16.  Rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp. 3 
  Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří a podzemním pro-

pojením budov pivovaru s ledovými sklepy v r. 2010. 
17.  Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70
 Akce je prováděna průběžně.
18.  Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého 
  Akce je ukončena, socha slavnostně odhalena dne 25. 10. 2010, 

vysvěcena arcibiskupem pražským Dominikem Dukou dne  
11. 6. 2011.

19.  Nový reliéf Mistra Jana Husa 
  Akce je ukončena, nový reliéf byl slavnostně odhalen 1. 9. 2011 

na místě původního reliéfu v areálu základní školy u příležitosti 
zahájení školního roku 2011–2012

20.  Rozšíření sítě cyklostezek – MČ, HMP
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci 

projektů jiných investorů.
21.  Nákup objektu čp. 366
  Nákup objektu byl uskutečněn v r. 2012.
22.  Rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393 
  Účel této akce byl změněn rozhodnutím ZMČ na prodej výše 

uvedených nemovitostí. Akce byla v r. 2013 ukončena.
23.  Nástavba jedné třídy na 1. pavilonu MŠ Duha 
  Akce byla ukončena v lednu r. 2000.
24.  Nástavba jedné třídy na 2. pavilonu MŠ Duha 
  Akce byla ukončena v r. 2006.
25.  Výstavba dětského hřiště u Rokytky 
  Akce byla ukončena v r. 2010.
26.  Rekonstrukce kanalizace v ul. V Pařezinách  

a Národních hrdinů 
  Jednalo se odstranění následků povodně v  r. 2013 akce byla 

ukončena v r. 2013.
27.  Navýšení levého břehu Rokytky v zámeckém parku 
  Akce byla ukončena v r. 2013 jako protipovodňové opatření.
28.   Obnova zděného oplocení zámeckého parku zničeného 

povodní
  Akce byla ukončena v r. 2013 jako odstranění následků povod-

ňového stavu na Rokytce.
29.  Rekonstrukce objektu čp. 11 
  Akce byla ukončena v září 2014, objekt slouží k výchovně vzdě-

lávacím účelům.
30.  Geologická zahrada I. etapa
  Tato akce byla realizována z  grantového systému MHMP pro 

oblast ŽP v r. 2013.
31.  Geologická zahrada II. etapa
  Tato akce byla realizována z  grantového systému MHMP pro 

oblast ŽP v r. 2017.
32.  Jezdecký klub Počin 
  Pozemek je v majetku MĆ, dlouhodobě pronajato, JK Počin vy-

budoval areál na své náklady pro chov huculských koní za úče-
lem práce s mládeží a hipoterapie.

33.  Jezdecký oddíl Vavroušek
  Pozemek je v majetku MČ, dlouhodobě pronajato, areál je vy-

budován na náklady JO za účelem práce s mládeží a chovu par-
kurových a dostihových koní.

34.  Rekonstrukce objektu 312 – Fresco gusto, dlouhodobě 
pronajato

  Majetek MČ, rekonstrukci provedla na své náklady spol. Fresco 
gusto v r. 2012 s využitím provozu kavárny, cukrárny a pekárny, 
později pro účely výchovy a vzdělávání.

35.  Rekonstrukce areálu mlýna čp. 2 – dlouhodobě pronajato
  Majetek MČ, v rámci revitalizace zámeckého areálu byla na ná-

klady spol. Počernický pivovar zrekonstruována hlavní budova 
mlýna v r. 2013 s gastronomickým využitím a hospodářská bu-
dova mlýna v r. 2014 s využitím relaxačního centra.

36.  Vybudování venkovního fit parku
  Akce byla dokončena v r. 2018.

37.  Přemístění kulturní památky Mariánský sloup
  Akce byla ukončena v r. 2017. Sloup byl vysvěcen 16. 6. 2017.
38.  Výstavba parkoviště před základní školou
  Akce byla dokončena v r. 2017.
39.  Vybudování zastávky BUS MHD před zdravotním centrem
  Akce byla ukončena v r. 2018.

Akce MČ Praha – Dolní Počernice, realizované  
ze strukturálních fondů EU v programu JPD pro cíl 2 
– Praha a Operačním programu Praha – Konkurence-
schopnost a Operačním programu Praha – Pól růstu ČR

  1.  Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace 
zámeckého parku v Dolních Počernicích – JPD 2

  Akce byla ukončena v r. 2006.
  2.  Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice 

a Praha 14 – JPD 2
  Akce byla ukončena v r. 2007.
  3.  Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně pří-

stupným internetem – JPD2 
  Akce byla ukončena v r. 2007.
  4.  Revitalizace historického centra zámeckého areálu  

v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, 
zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného 
území – JPD 2

  Akce byla ukončena v r. 2008.
  5.  Revitalizace historicky cenného území zámeckého parku 

v Dolních Počernicích – OPPK
  Akce byla ukončena k 30. 9. 2016.
  6.   Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového  

zařízení „Orangery“, Národních hrdinů 39 – OPPK
  Objekt zámecké oranžérie je majetkem MČ, dlouhodobě 

pronajat. Akce byla ukončena v  r. 2009 s  využitím školského 
a vzdělávacího zařízení, investorem byla spol. Orangery s.r.o. 

  7.  Přístavba 3. pavilonu MŠ DUHA – OP Praha – pól růstu ČR
  Akce byla ukončena v r. 2017.

Akce, realizované MČ Praha – Dolní Počernice  
z Operačního programu Životní prostředí

  1.  Revolvingový fond MŽP
  V rámci tohoto fondu vypracovala v r. 2010 MČ svůj Strategický 

plán rozvoje, Studii regenerace zeleně, umístila 19 odpadko-
vých košů a košů na psí exkrementy a 6 cyklistických stojanů, 
vysadila 27 stromů, v MŠ Orangery bylo osazeno rozárium a ZŠ 
byla vybavena materiálem na výtvarnou výchovu.

  2.  Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284,  
Svornost

  Akce byla ukončena k 30. 11. 2015.
  3.   Nákup samosběrného vozu 
  Samosběrný vůz byl zakoupen a je v provozu od r. 2014.

Akce, realizované hl.m. Prahou v Dolních Počernicích, 
ukončené

  1.  Likvidace skládky u expresního okruhu 
  Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernické-

ho rybníka v r. 2006
  2.  Rekonstrukce čp. 10 (úřad MČ, bytový dům) 
  Akce byla ukončena v r. 2002.
  3.  Zelený ochranný pás proti spalovně TKO 
  Tato akce byla dokončena v r. 2009, zbývá provést pouze lokál-

ní výsadby zeleně.
  4.  Výstavba cyklistické stezky od ul. Národních hrdinů  

k hájovně 
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
  5.  Rozšíření sítě cyklostezek 
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci 
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projektu jiných investorů.
  6.  Kruhový objezd před ZŠ
  Tato akce byla realizována v programu BESIP a ukončena v září 

r. 2015. 
  7.  Výsadba lesoparku „Vinice“
  Akce byla ukončena v r. 2010.
  8.  Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
  Akce byla ukončena v r. 2017.

  9.  Rekonstrukce mostu přes Hostavický potok na ul. Národ-
ních hrdinů

  Akce byla ukončena v r. 2017.
10.  Rekonstrukce ul. Národních hrdinů v úseku od mostu přes 

Rokytku k základní škole
  Akce byla ukončena v r. 2017.

V O L B Y  Z A S T U P I T E L Ů
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 23. 5. 2018  

byly vyhlášeny volby do zastupitelstva Hl.m.Prahy a jeho jednotlivých městských části,  
které se budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018.  

Podrobné informace lze najít na stránkách Ministerstva vnitra ČR -  
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na  svých zasedáních v  období od  12. 4. do  4. 7. 2018   
m. j. projednávala

schválila:
- objednávku pro spol. Schindler CZ, a.s. na zajištění opravy výtahu 
v budově čp. 3, Národních hrdinů za cenu 64.751 Kč (včetně DPH) 
dle předložené nabídky,
- zveřejnění záměru na  změnu stávající nájemní smlouvy se spol. 
Počernický pivovar, s.r.o. spočívající v úpravě výše nájemného v ob-
jektu čp. 2 a 3 v k.ú. Dolní Počernice,
- rozdělení hospodářského výsledku MŠ DUHA za r. 2017 dle před-
loženého návrhu čj. 697/18,
- Smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 1580 o výměře 770 m2 

v k.ú. Dolní Počernice se spol. CR Camping, s.r.o. od 1. 5. 2018,
- vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby „Rehabilitace zámec-
kého parku v Dolních Počernicích – 3. část“ dle předložené doku-
mentace,
- Smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 622 v k.ú. Dolní Počernice 
se spol. JAMI GARDENS s.r.o. od 1. 6. 2018,
- objednávku spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrové-
ho řízení na dodavatele stavebních prací na akci Objekt údržby MČ 
Praha - Dolní Počernice – snížení energetické náročnosti veřejné 
budovy za cenu 24.200 Kč (včetně DPH),
- účetní závěrky za rok 2017 MČ a příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ)
- zakoupení sekacího traktůrku pro potřeby údržby ve  výši 
54.000 Kč, vč. DPH 
- objednávku spol. KMZ invest s.r.o. na zajištění sekání trávy na po-
zemcích v lokalitě Za Luhem za cenu do 32 tis. Kč (včetně DPH),
- znění Výzvy k podání nabídky na stavební práce na akci „Objekt 
údržby MČ Praha - Dolní Počernice – snížení energetické náročnosti 
veřejné budovy“,
- návrh Smlouvy o dílo k provedení stavby „Objekt údržby MČ Praha 
- Dolní Počernice – snížení energetické náročnosti veřejné budovy“.
- Smlouvu s Mgr. Eliškou Richterovou na pronájem radničního klu-
bu v suterénu čp. 10 na provozování letního tábora od 7. 7. 2018 
do 31. 8. 2018,
- Smlouvu s  paní Dagmar Behenskou na  pronájem klubové míst-
nosti v suterénu čp. 10 na provozování hudebních kurzů pro před-
školní děti od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019,
- poskytnutí finančního příspěvku spol. Mladé Běchovice, z.s. ve výši 
1.000 Kč na zajištění cen pro vítěze závodu 53. ročník závodu Mladé 
Běchovice dne 22. 9. 2018,
- podpronájem čp. 312 spol. Základní škola Orangery s.r.o. pro zajiš-
tění výuky v dopoledních hodinách v tomto objektu,
- Memorandum o podpoře osobní železniční dopravy, sepsané sta-
rosty městských části severovýchodní oblasti Hl. m. Prahy,
- uzavření Smlouvy se spol. Triada, spol. s r.o. o zpracování osobních 
údajů k produktům a službám s licenčním číslem 470408,

- Smlouvu s Pavlem Hokrem, IČ 70139661 na pronájem radničního 
klubu a  malé zasedací místnosti v  budově čp. 10 v  k.ú. Dolní Po-
černice, pro účely provozování hudební školy dle předloženého 
návrhu,
- rozdělení mzdových finančních prostředků pracovníkům ZŠ a MŠ 
z rozpočtu MHMP dle předložených návrhů,
- objednávku pro Petra Kloudu, IČ 48458627 na zhotovení nového 
zastřešení studny na nádvoří mezi čp. 5 a 6 za cenu 26.819 Kč (včet-
ně DPH)

bere na vědomí 
- ověřovací studii „Bytové domy Dolní Počernice, území C, lokalita 
Nová Úpická“ – čj. 748/18
- zápisy z jednání výborů ZMČ a komisí RMČ,
- Zprávu o hospodaření MČ a příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) 
za období 1 – 3/2018 bez připomínek,
- Zápis z  prohlídky komunikací v  lokalitě „Za  Luhem“ ze dne 6. 4. 
2018, který obsahuje seznam zjištěných závad na těchto nově zbu-
dovaných komunikacích – čj. 739/18
- Záznam z  jednání se zástupci spol. Atelier projektování inženýr-
ských staveb s.r.o. o požadavcích ZMČ uvedených v usn. č. 22.7 ze 
dne 19. 3. 2018 k PD pro stavbu „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 
511 Běchovice-dálnice D1“ – čj. 753/18,
- informaci o zveřejnění návrhu Metropolitního plánu Prahy a har-
monogramu jeho projednávání,
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní Po-
černice za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
- oznámení o zahájení územního řízení stavby „Doplnění veřejného 
osvětlení v ulici Národních hrdinů a přisvětlení přechodu pro chod-
ce“ – čj.880/18,
- nové pojmenování ulic v severní části Dolních Počernic – Dercse-
nyiho, Matěje Hůlky a U Martiňáku,
- návrh na úpravu Pražských stavebních předpisů, kterým se mění 
nařízení Hl. m. Prahy č.10/2016 bez připomínek,
- Oznámení o předběžných výsledcích a průběhu zápisu dětí do MŠ 
DUHA na  šk. r. 2018/2019, o  výši úplaty za  předškolní vzdělávání 
pro šk. r. 2018/2019 a o uzavření MŠ v době letních prázdnin bez 
připomínek,
- Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly č. 22 v MŠ DUHA, Dolní 
Počernice – čj. 979/18 ze dne 24. 5. 2018 a vyslovila ředitelce MŠ 
DUHA paní Dance Exnerové uznání za práci spojenou s přípravou 
na zprovoznění nového 3. pavilonu MŠ a za pečlivé vedení admini-
strativy MŠ DUHA,
- Informace k realizaci opatření ZŠ na základě dotazníkového šetře-
ní SCIO Mapa Školy.

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

Část rekonstruovaného zámeckého parku pod hrází rybníka.
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Č23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 

DOLNÍ POČERNICE DNE 11. 6. 2018

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo  
následující usnesení:

1. Prezentace Zastavovací studie projektu Nová Úpická,  
lokalita C
bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Bytový dům Dolní 
Počernice, území C, lokalita Nová Úpická“,
- p o v a ž u j e   za přípustné pouze dopravní řešení lokality s pří-
mým napojením ulice Nová Úpická na ulici Národních hrdinů.

2. Záměr na realizaci projektu „Rodinný park“
bere na  vědomí informaci PhDr.  Petra Fejka o  možnosti realizace 
projektu „Rodinný park“ v Dolních Počernicích,
- d o p o r u č u j e   pokračovat v jednání o konkrétnějších podmín-
kách představeného záměru.

3. Návrh nového Metropolitního plánu HMP
- s c h v a l u j e   ustanovení pracovní skupiny za účelem přípravy 
usnesení ZMČ pro projednání návrhu nového Metropolitního plánu 
HMP ve složení: Zbyněk Richter, Ing. Pavel Vermach, Ing. Miloslav 
Král, Bc. Jan Šroubek a Ing. Jiří Falc.

4. Projednání závěrečného účtu MČ Praha – Dolní Počernice za rok 
2017
- u z a v í r á   projednání Závěrečného účtu MČ Praha - Dolní Počer-
nice za rok 2017 vyjádřením souhlasu bez výhrad.
- s c h v a  l u  j e    Příkaz starosty č. 3/2018 - „Opatření k nápravě 
chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za rok 2017“, kterými jsou 
přijímána opatření na  odstranění zjištěných chyb a  nedostatků, 
uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní 
Počernice za rok 2017, 
- bere na  vědomí informaci o  schválení účetních závěrek za  rok 
2017 v hlavní i hospodářské činnosti MČ Praha -Dolní Počernice.

5. Stanovení počtu členů ZMČ na volební období 2018 – 2022
- s t a n o v u j e   počet členů zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počer-
nice pro volební období   2018 - 2022 na 15.

6. Vstup MČ Praha – Dolní Počernice do Sdružení místních samo-
správ ČR
- s ch v a l u j e   přistoupení městské části Praha – Dolní Počernice 
do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 
písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky, 
- u k l á d á    starostovi MČ vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání 

spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samo-
správ ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva MČ.

7. Směrnice o Ochraně osobních údajů pro práci s osobními údaji
- s c h v a l u j e   vnitřní Směrnici pro práci s osobními údaji v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU.

8. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pi-
vovar s.r.o.
- p o v ě ř u j e   radu MČ dopracováním dodatku č. 4 nájemní smlou-
vy se spol. Počernický pivovar s.r.o. tak, aby obsahoval všechny be-
nefity navržené nájemcem.

9. Úplatný převod skladu spol. BeA CS, spol s r.o. do vlastnictví MČ 
Praha - Dolní Počernice
1. s c h v a l u j e   odkoupení objektu skladu bez čp., umístěného 
na pozemku, který je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počerni-
ce parc.č. 370/3 od spol. BeA CS spol. s r.o. za cenu dle znaleckého 
posudku, avšak pouze za podmínky, že MČ Praha – Dolní Počernice 
obdrží od Hl.m.Prahy na nákup skladu potřebné finanční prostřed-
ky,
2. p o v ě ř u j e   RMČ přípravou úpravy nájemního vztahu se spol. 
BeA CS spol. s r.o.  na základě realizace bodu č. 1 tohoto usnesení.

10. Dotace na zakoupení doskočiště na skok vysoký do ZŠ Národ-
ních hrdinů 70
- s c h v a l u j e,  na základě žádosti ředitele ZŠ a usnesení RMČ Praha 
– Dolní Počernice č. 153.17 ze dne 16.5. 2018, přidělení dotace pro 
ZŠ Národních hrdinů 70 ve výši 74 681 Kč na nákup doskočiště typu 
EVROPA 500x300x60 pro skok vysoký.

11. Veřejnoprávní smlouva se Sokol Dolní Počernice z. s. na poskyt-
nutí dotace
- s c h v a l u j e   přidělení částky 108 tis. Kč Sokolu Dolní Počerni-
ce z.s. formou veřejnoprávní smlouvy na opravu havarijního stavu 
oplocení ve sportovním areálu V Ráji z finančních prostředků, získa-
ných z výtěžku loterijních činností.
- u k l á d á   RMČ zajistit veškeré náležitosti k naplnění tohoto usne-
sení.

12. Záměr na odkoupení chaty na pozemku č. parc. 623 v k.ú. Dolní 
Počernice v ul. Ke Hrázi
- s c h v a l u j e   záměr na odkoupení chaty č.p. 666, ležící na pozem-
ku MČ Praha – Dolní Počernice parc,. č. 624 v k.ú. Dolní Počernice 
za cenu dle znaleckého posudku, nejvýše však za cenu 53.800Kč.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písem-
né podobě na úřadě MČ. 
 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Bytové domy Dolní Počernice – jih

VÝLUKA dodávky VODY

V poslední době se naši občané zajímají o podobu a využití nové-
ho bytového souboru, který se rozhodlo město Praha vybudovat 
na svých pozemcích naproti nákupnímu centru Billa.
Tento projekt má platné stavební povolení, v současné době pro-
bíhá změna stavby před dokončením, která se týká polyfunkčního 
objektu. Celý projekt se skládá z devíti bytových domů a polyfunkč-
ního domu, ve kterém bude umístěna veřejná vybavenost a pod-
zemní parkoviště.
Média dala tomuto souboru nálepku „sociální“ byty, což není tak 
úplně pravda. Takových bytů by zde mělo být pouze 10%, ostatní 
byty budou sloužit pro potřeby města (policie, hasiči, zdravotní 
personál, zaměstnanci MHMP, učitelé apod.). Velikost bytů je již sta-
novena:

Ve dnech 25. a 26. dubna proběhla ve východní části Prahy výluka vody č. 45, která se zásadně 
dotýkala i Dolních Počernic. Po přípravách projektového i technického charakteru byla ve středu 
25. 4. ve 3 hodiny ráno zahájena odstávka vodovodního potrubí DN600 v délce cca 8 kilometrů 
od ul. Nedokončená ve Štěrboholech po ul. Barchovickou v Újezdu nad Lesy. Byla tak přerušena 
dodávka pitné vody pro Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice, Újezd nad Lesy, Klánovice, Kolo-
děje a obce mimo Prahu, kam je však pitná voda také dodávána; Šestajovice, Květnice a Stupice.
Po vypuštění potrubí byly v cca 7 hodin zahájeny vlastní práce na výměně dělících armatur DN600 
ve čtyřech uzlech na trase vodovodu DN 600, V Záhorském, Do Říčan, Jana Karafiáta a Ochozská. 
Výměny armatur hradila společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a prováděla je firma D&Z, 
s.r.o. Dále byla realizována i příprava na investiční akci v Újezdě nad Lesy, kterou prováděla firma 
Pragis, a.s. Jednalo se o napojení potrubí DN400 na potrubí DN600 v křižovatce ulic Oplanská x 
Domanovická. Odborný popis prací, které byly provedeny je natolik rozsáhlý, že by nebylo účelné 
je v tomto článku popisovat. V každém případě se jednalo o koordinačně náročnou akci, dalo by 
se říci „dva v jednom“.
V průběhu výluky vody jsem sledoval práce, které byly prováděny v naší MČ a byl jsem ve spojení 
jak se stavbyvedoucím firmy D&Z, s.r.o., která práce prováděla, tak s vedením spol. PVK a.s. Rád 
bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na akci podíleli, za profesionalitu, se kterou byly 
práce prováděny, za vstřícnost k odpovědím na dotazy našich občanů, které zajímal průběh prací 
a jejich dokončení a zejména za zkrácení doby výluky vody. Můj dík patří hlavně Ing. Ondřeji Chra-
mostovi z PVK, který mne o všech detailech probíhající akce informoval.
 Zbyněk Richter, starosta

1+kk 34 bytů, 2+kk 170 bytů, 3+kk 106 bytů. Z toho 24 bytů bude 
řešeno jako upravitelné pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Část bytů by měla být obsazena komerčně. Pro naši MČ bude přidě-
leno 5 bytů o velikosti 2+kk a 3+kk.
V polyfunkčním domě budou preferovány zdravotnické služby, pro-
dejní prostory, klubovny, kavárna, technické a sociální zázemí. Celý 
projekt je řízen Odborem strategických investic MHMP, se kterým 
vedení naší MČ úzce spolupracuje. Podrobnější informace k projek-
tu lze získat na OSI MHMP nebo na stavebním oddělením našeho 
úřadu. Po  dokončení projektových prací bude následovat výběr 
zhotovitele stavby a její následná realizace. Termíny těchto „kroků“ 
budou ještě upřesněny.
 Zbyněk Richter, starosta

UZAVÍRKA BĚCHOVIC PŘERUŠENA
Od 1. listopadu 2018 do 1. července 2019 by se po Českobrodské ul. v Běchovicích mělo jezdit bez dopravních omezení. 
Zkrácení dopravních omezení o 8 měsíců (tzn. z 18 na 10 měsíců) docílily samosprávy městských částí dotčených rozsáhlou rekon-
strukcí a  uzavírkou ul. Českobrodská. Nová předběžná dohoda se zhotovitelem PORR a.s. obsahuje celou řadu změn, zbylé práce 
budou realizovány v průběhu letních prázdnin 2019.

Podzimní termín: 6. 11. 2018
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 

MOBILNÍ SBĚR  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ  
NA OBJEMNÝ ODPAD

v MČ Praha-Dolní Počernice  ve II. pol. r. 2018

STANOVIŠTĚ:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu) 
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště) 

ul. V Čeňku (u úřední desky) 
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263) 

TERMÍNY PŘISTAVENÍ (v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00):
18. 9. 2018 – všechna stanoviště - 4 VOK

13. 11. 2018 – jen stanoviště V Ráji a V Čeňku - 2 VOK
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Veřejné fórum a zdravá výživa

ETUR – Evropský Týden Udržitelného Rozvoje

Ve čtvrtek 24. května se v hotelu Svornost uskutečnilo již 9. setkání zástupců veřejné a státní správy 
s našimi obyvateli – Fórum Zdravé městské části Praha - Dolní Počernice. Letos jsme pro zdárný prů-
běh večera využili služeb Národní sítě zdravých měst – konkrétně paní Ivy Hájkové, která celé fórum 
s panem starostou Zbyňkem Richterem moderovala. Po nezbytném vyhodnocení loňských „10tiP“ – 
nejdůležitějších problémů a potřeb našich obyvatel následovala diskuze u stolů o jednotlivých téma-
tech z oblastí územního plánování, rozpočtu, životního prostředí, dopravy, sociálních služeb a zdraví 
obyvatel a volnočasových aktivit. Také od „dětského stolu“ vzešlo mnoho zajímavých námětů a při-
pomínek k zamyšlení. Letošní novinkou a oživením byl sběr užitečných dat u „Pocitové mapy“ (kde 
se cítíte nebezpečně, kde rádi sportujete, relaxujete apod…), jejichž vyhodnocení najdete na našich 
webových stránkách. Hlasujte i Vy, kdož jste se květnového setkání nemohli zúčastnit, o návrzích vze-
šlých z tohoto fóra prostřednictvím anketního lístku, který naleznete ve své schránce nebo na našich 
webových stránkách. Hlasování bude ukončeno 30. 8. 2018.

29. května, Svátek sousedů

„Prezentace nového Metropolitního plánu“ (starosta Zbyněk Richter)
Mnoha zvědavým dotazům, jak se Metropolitní plán dotkne občanů Dolních Počernic, čelil pan 
starosta po celý večer při každoročně oblíbeném Svátku sousedů. Jaké jsou plány v dopravní 
infrastruktuře, v životním prostředí, kultuře či sportu a jaký vliv a dopad bude mít tento doku-
ment na udržitelnost rozvoje našeho území a zdraví obyvatel…

„Recyklujme“ aneb „Třídím, třídíš, třídíme“ (lesní školka V Hájence)
Hravé úkoly pro děti i dospělé na stále více aktuální téma správného třídění odpadu jste mohli 
plnit na dalším stanovišti, které připravili pracovníci místní lesní školky. Za jak dlouho se rozloží 
různé druhy lidstvem vyrobených materiálů, a jak a s čím si příroda (ne)umí poradit…

2. června, Den bez úrazů - Den dětí

„Včely“ – jak moc jsou pro lidstvo  
užitečné (Petr Bačák)
Ve spolupráci s Českým svazem včelařů a s místním včelařem jsme připravili stanoviště, 
kde jste se mohli seznámit se spoustou zajímavostí ze života tohoto nepostradatelného 
hmyzu. Kdo si neodnesl kromě mnoha užitečných informací příjemnou sladkou chuť 
medu na jazyku z nabízené ochutnávky, dostal s sebou alespoň dárek třeba v podobě 
pexesa nebo pytlíčku semínek svazenky – rostlinky, která přiláká včeličky i na vaši za-
hradu… 

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Kampaň „DNY BEZ ÚRAZŮ“
Současně s dětským dnem v parku proběhla i kampaň „Dny bez úrazů“. Na stanovišti 
Vodní záchranné služby jsme se poučili, jak se především prevencí účinně bránit a vy-
hýbat nástrahám a všelijakým nebezpečným situacím, které na nás v létě číhají u vody. 

A také jak zachovat chladnou hlavu a umět co nejlépe poskytnout první 
pomoc, když už se něco náhodou stane nám nebo ostatním. Na dalším (již 
výše zmíněném) stanovišti jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o živo-
tě včel a jejich přínosu pro naše zdraví, jak se chovat v blízkosti úlu či vče-
lího roje a jak ošetřit případné včelí bodnutí. A také jsme si zopakovali 
důležitá telefonní čísla, kam zavolat o pomoc…



INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST s CLASSIG GYM

Projekt „Zdravější Počernice 2018“ realizuje MČ Praha Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.  
Financován je z rozpočtu MČ a Hl. města Prahy, koná se pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka.

Velké poděkování za pomoc při organizaci jednotlivých akcí patří učitelům i dětem ze ZŠ, MŠ a z dětského domova  
a také dobrovolníkům z úřadu, místních sdružení a spolků. Velmi si také vážíme podpory všech sponzorů.

Udělejte něco pro své zdraví a pohodu. Rozhýbejte své tělo a nastartujte ho k lepší fyzické i psychické kondici. Zacvičte si zdarma 
pod vedením zkušených lektorů. Máme pro vás připraveny tyto další lekce:

 29. 7.   neděle  14–17 hod    FUNKČNÍ VENKOVNÍ TRÉNINK I.
Trénink s fyzioterapeutem a trenéry. Sestavy cvičení s využitím vybavení, které máme k dispozici v zámeckém parku.

 2. 9.   neděle  14–17 hod    FUNKČNÍ VENKOVNÍ TRÉNINK II.
Trénink s fyzioterapeutem a trenéry. Sestavy cvičení s využitím vybavení, které máme k dispozici v zámeckém parku.

 23. 9.   neděle  13–16 hod    ZÁKLADY POHYBU A VÝŽIVY PRO DĚTI
Interaktivní přednáška o podstatě správného pohybu pro děti v kombinaci se správnou stravou. S fyzioterapeutem a trenérem v sále, prak-
tické provedení cviků přímo s účastníky akce. Základy dětské výživy, co je vhodné a co ne.

 23. 9.   neděle  13–16 hod    JAK SPRÁVNĚ CVIČIT - SENIOŘI
Interaktivní přednáška o podstatě správného cvičení ve vyšším věku. S trenérem a fyzioterapeutem v posilovně, praktické provedení cviků 
v posilovně a sálu, přímo s účastníky akce.

Konají se vždy 3 bloky (14-15,15-16,17-18 hod). Prosíme o předběžnou registraci na tel.: 721 777 771.
Sledujte web ÚMČ před každou akcí, ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA. VSTUP ZDARMA!

POČERNICKÝ SENiorský den zdraví
Již podruhé se nám podařilo za příjemného skoro už letního odpoledne 16. června uspořá-
dat v parku setkání pro seniory. Bylo kouzelné pozorovat, jak se babičky a dědečkové sou-
středěně snaží trefit míčem do koše nebo do brány, či jak jim ani větší tělesný handicap ne-
brání si zkusit zahrát kroket či pétanque. Milovníci rychlejšího pohybu se proháněli po parku 
s hůlkami pod dozorem lektorek Nordic Walkingu, na dalším stanovišti pak mohli zklidnit 
své tělo i duši pod korunami stromů při lekci meditace a jógy. Kdo chtěl, nechal si odborně 
posoudit momentální fyzickou kondici dle naměřených tělesných hodnot a vyslechl si rady, 
jak ji případně vylepšit, o kousek dál si zase mnozí s chutí provětrali mozkové závity při hra-
ní deskových her. Hned vedle se mohli naučit, jak zpevnit své vnitřní svaly pomocí cvičení 
na bosu a dalších rehabilitačních cviků. No a kdo by odolal příjemné chvilce na lehátku pod 
rukama šikovných masérek… 
Pro „hladovce a žíznivce“ bylo přichystáno drobné občerstvení, pro soutěživší tombola s věc-
nými cenami a poukazy od místních podnikatelů. Za odměnu si na závěr svého odpoledního 
snažení každý mohl opéct buřt a  svlažit své hrdlo pivem či vodou… K  pohodové náladě 
celého odpoledne nemalým dílem přispěly hned dvě kapely – Derral Gleason z Texasu a Tyg-
řice z Počernic, přičemž hudební produkce té druhé se k nemalé potěše věrných posluchačů 
u plápolajícího táboráku protáhla až do pozdních nočních hodin.

Dvoustránku připravila Markéta Brožová
foto: Tomáš Campr



Návštěva z Polska
V průběhu měsíců května a června navštívili naši MČ zástupci polských institucí, kteří pracují 
v oblasti strukturálních fondů Evropské unie. Po přijetí skupin starostou jsme za doprovodu 
pracovníků Odboru evropských fondů MHMP Ing. Bednářem a PhDr. Hauserem polským přá-
telům ukázali všechny realizované projekty ve všech dosud využitých operačních programech 
– JPD2 pro cíl Praha, Operační program Praha – Konkurenceschopnost a Praha – pól růstu ČR. 
Potěšitelné bylo, že členové delegací nešetřili slovy uznání nad prací naší samosprávy a živě 
se zajímali o detaily, které provázely přípravu, realizaci a administraci všech projektů, které si 
měli možnost prohlédnout. Byli jsme rádi, že pracovníci Magistrátu HLMP vybrali k prezentaci 
právě naši MČ, protože nikde jinde v Praze se nenachází tolik ukončených projektů ve všech 
třech programových období na tak malé rozloze, jako právě v Dolních Počernicích. 
 Ing. Miloslav Král

v sobotu 8. září 2018
od 9.00 do 12.00 od 13.00 do 16.00
ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263) ul. Úpická (u tříděného odpadu)
ul. V Čeňku (u parčíku) ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)  

v sobotu 6. října 2018
od 9.00 do 12.00 od 13.00 do 16.00
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)  ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)
ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)  ul. V Čeňku (u parčíku)

v sobotu 17. listopadu 2018
od 9.00 do 12.00 od 13.00 do 16.00
ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263) ul. Úpická (u tříděného odpadu)   
ul. V Čeňku (u parčíku) ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)  

VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
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!

SBĚR BIOODPADU ve II. pol. 2018
pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne na území naší MČ takto:
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Kdo leží v hrobě s rudou hvězdou?
Chodím kolem toho hrobu dlouhá léta. Pravděpodobně každý, kdo 
delší dobu bydlí v Dolních Počernicích, ho dobře zná – před rokem 
1989 k němu minimálně jednou za rok místní školáci v době květ-
nových výročí pokládali květy. Ten malý hrob, se čtvercovým ná-
hrobkem s rudou hvězdou má na sobě prostý nápis v azbuce „Ivan 
Bakurin pogib pri osvobožděnii Pragi 10. maja 1945“. Hrob Ivana 
Bakurina, vojáka Rudé armády, který zemřel pod pásy tanku těsně 
po ukončení 2. světové války v naší obci. Dokonce se podle něj jme-
nuje i jedna naše ulice, hned ta vedle hřbitova. Vždy mě dojímal ten 
krutý osud – voják projde desítkami válečných útrap a  svoji smrt 
nalezne poté, co vše konečně skončí, a navíc paradoxně pod koly 
vlastního stroje. Mimo jména a data úmrtí na náhrobku nic víc není 
– ani fotografie, ani datum narození. Jak vlastně ten člověk vypa-
dal, kolik mu bylo let, když našel tak daleko od domova svoji smrt, 
kde se narodil? Spousty otázek bez odpovědi, které mi nedaly spát. 
A tak jsem začal pátrat…
Jako prvotní zdroj informací jsem vy-
hledal evidenci válečných hrobů v  gesci 
Ministerstva obrany České republiky. Ta 
obsahuje k hrobu tyto údaje:

Jméno: Ivan
Příjmení: Bakurin
Příslušnost: Rusko / SSSR
Armáda: ruská / Rudá armáda
Hodnost: vojín
Příčina úmrtí: nehoda
Datum úmrtí: 10. 5. 1945
Místo úmrtí: Dolní Počernice

Dále je v databázi MNO ještě poznámka: Dne 10. května 1945 pře-
jet a usmrcen ruským tankem projíždějícím obcí Dolní Počernice. 
V hlášení velitele stanice SNB Dolní Počernice, ze dne 9. 4. 1946, 
je uváděn jako TVAROCUM BAČURIN UBANOBUR. V dalších doku-
mentech, od 10. 10.1947, je již všude uveden jako IVAN BAKURIN.

Tato data nám bohužel ale moc v našem pátrání nepomohou. Navíc 
je zde uvedeno jakési podivné jméno, které do celé věci přináší dal-
ší záhadu. Takže musíme hledat dál …
V současném Rusku, ač to odporuje všeobecnému mínění, jsou vel-
mi pečlivě podchycené válečné hroby. Existuje podrobná databáze 
padlých vojáků Rudé armády, která se neustále doplňuje a upřes-
ňuje. Ruská strana velmi dbá na to, aby se o  tyto hroby pečovalo 
a padlé vojíny dodnes ctí (proto s velkou nelibostí nese jejich ob-
časné poškozování). Databáze hrobů je k dohledání na  internetu. 
Tam vedlo moje další pátrání – co se stane, když do databáze vloží-
me jméno „Ivan Bakurin“ s datem úmrtí „květen 1945“? Nebudu vás 
napínat – vypadnou dva záznamy hrobů s tímto jménem. V obou 
hrobech leží vojín Ivan Bakurin a oba dva Bakurinové shodně pad-
li v květnu 1945. Jenže ten „první“ vojín Ivan Bakurin padl už 2. 5. 
1945 v Barnau a ten druhý je „náš“ Ivan Bakurin z Dolních Počernic, 
s datem úmrtí 10. 5. 1945. Zdroj informací u obou hrobů je pouze 
foto daného hrobu a odkazy na jeho dislokaci. Takže zase nic víc …
Nezbývá než hledat dál – je nutné v ruské databázi příslušníků Rudé 
armády najít osobní data k vojínovi „Ivan Bakurin“. Po velmi prac-
ném hledání se dostávám konečně k osobní (přepsané) kartě „Ivan 
Bakurin, datum úmrtí 10. 5. 1945“. Celý nedočkavý jí otvírám, ale 
vzápětí jsem zklamán. Neobsahuje nic jiného než jméno, příjmení, 
hodnost (vojín) a datum smrti 10. 5. 1945. Zase nic víc a jako zdroj je 
znovu uvedena pouze databáze válečných hrobů. Točím se v kruhu. 
Všechny informace se odkazují pouze a jenom na databázi hrobů. 
Nezbývá než použít poslední možnost a obrátit se na známého, se kte-
rým pracuji na vyhledávání dat přímo z ruských archívů. Je to pracné 
a zdlouhavé. Ale to, co se nakonec objevilo, bylo velmi překvapivé …
V ruských archívech bylo nalezeno originální hlášení o ztrátách 202. 

dělostřelecké brigády a  v  něm je jako ztráta z  10. 5. 1945 uvede-
no jméno Polosin Vasily Ivanovič. Tento příslušník Rudé armády, 
v hodnosti seržant, podle těchto autentických dokumentů zemřel 
při nehodě v Dolních Počernicích, což je jako místo jeho úmrtí v ar-
chivních ruských materiálech doslova uvedeno.
Bojová cesta Vasily Ivanoviče Polosina je rovněž poměrně dobře 
podchycená. Narodil se v roce 1908 ve vesnici Laskovo, v oblasti Ry-
azan, povolán do Rudé armády byl v roce 1942. Jako místo jeho ná-
stupu je uvedena Moskva, což by mohlo znamenat, že zde Polosin 
během války žil a pracoval. Sloužil jako řidič, v srpnu 1943, kdy byl 
příslušníkem 870. lehkého dělostřeleckého pluku, byl vyznamenán 
Řádem rudé hvězdy. Byl to statečný voják, jak dokládá výňatek tex-
tu jeho nadřízených, kterým ho na vyznamenání navrhli: „Během 
bojů od 16. do 19. srpna t. r. v okolí obce Dolgenkaja po masiv-
ním bombardovacím útoku nepřátelských letadel začalo hořet 

auto s munici. Soudruh Polosin, riskujíc 
svůj život, uhasil toto hořící auto a pře-
vezl je na  bezpečné místo. Následně se 
vrátil do  oblasti, která byla stále napa-
dena bombardováním a vyvezl i ostatní 
auta, která se ocitla pod nepřátelskou 
palbou“.
Polosin byl v květnu 1945 příslušníkem 6. 
gardové armády, sloužil u  202. dělostře-
lecké brigády, která do tohoto útvaru pa-
třila. Tato brigáda nebyla plně motorizo-
vaná a pro odvoz svých děl musela občas 
použít i  tanky jiných útvarů. Navíc 202. 
dělostřelecká brigáda nebyla v  prvním 
sledu útoku na Prahu, tu obstaraly tanko-

vé klíny 5. gardového tankového souboru (což ostatně dokladuje 
archivní fotografie jednoho tanku této jednotky přímo z  Dolních 
Počernic ze dne 9. 5. 1945). Vše do sebe začíná zapadat jako sklá-
dačka – 6. gardová armáda dorazila 9. 5. 1945 ku Praze, její tanky 
projely naší obcí kolem šesté hodiny ranní jako první útočný sled 
a teprve 10. 5. 1945 je následovala, jako část zadní sledu, 202. dělo-
střelecká brigáda. Polosin pravděpodobně zajišťoval nějaké úkoly 
ohledně tohoto přesunu. Jelikož byl v akci již od 6. 5. 1945 patrně 
vlivem únavy usnul, a  spadl na  křižovatce, přímo na  hlavní silnici 
pod pásy tanku, na jehož korbě jel. To, že se jednalo o poslední za-
jišťovací jednotky 6. gardové armády, které se v naší obci ubytovaly, 
potvrzuje v popisech květnových dnů i náš historik pan Kašička. 
Mrtvý voják byl slavnostně pohřben na našem hřbitově. Kde se ale 
tedy mohlo vzít jméno Ivan Bakurin? Vysvětlení je asi toto – viz níže 
text v rámečku. V prvním řádku je Polosinovo jméno napsáno dle 
ruských zvyklostí v azbuce (tiskace). V druhém řádku je jeho jméno 
napsáno ručně azbukou. Někdo, kdo neuměl rusky, „otrocky“ ručně 
psanou azbuku přepsal na latinku a co vzniklo? Ono podivné jméno 
„TVAROCUM BAČURIN UBANOBUR“, které je uvedeno v hlášení veli-
tele stanice SNB Dolní Počernice ze dne 9. 4.1946. S tím si ale nikdo 
nevěděl rady, tak jméno někdo následně upravil na „Tovariš Bakurin 
Ivan“ - tedy „soudruh Bakurin Ivan“. 
Velitel stanice SNB z Dolních Počernic ovšem z něčeho musel vychá-
zet. Jako prvotní zdroj omylu je pravděpodobně chybný zápis v Kni-
ze zemřelých z farnosti v Dolních Počernic z května 1945 (o které píši 
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dále), kde je uvedeno jméno TVAROCUM IVANOVIČ (to ale později 
místní farář opravil na Bakurin Ivanovič). Podle mého názoru sku-
tečné pravé jméno mrtvého někdo (pravděpodobně z ruské strany) 
napsal v roce 1945 na papír a z toho zdroje bylo následně zkomole-
no při zápisu do farní dokumentace. Odsud ho převzali v roce 1946 
do svého hlášení příslušníci místní SNB. A tím započal hlavolam se 
zkomolením jména. Jiné vysvětlení pro tuto záhadu nemám.
Určitě mi položíte otázku, jak to, že v roce 1974 pojmenovali v Dol-
ních Počernicích ulici názvem „Bakurinova“ a  na  výše uvedené 
neshody nepřišli? V tu dobu v Praze byly už tři ulice se jmény pří-
slušníků Rudé armády: Koněnova, Jeremenkova, a Gončarenkova. 
Bakurin se stal čtvrtým příslušníkem Rudé armády, po kterém byla 
pojmenována pražská ulice. Byla to tehdy doba normalizace, Dolní 
Počernice se v uvedeném roce staly součástí Prahy. Bylo nutné se 
k normalizaci postavit „politicky“, muselo se to udělat rychle a prav-
děpodobně nikdo nepátral v archívech Rudé armády (ty navíc ne-
byly ještě tolik přístupné). A tak se ulice s původním názvem „V pís-
kovně“ změnila na „Bakurinova“. Možná přeci jen někdo (o čemž ale 
dost pochybuji) vznesl dotaz na ruskou stranu, zda v květnu 1945 
nějaký vojín Bakurin padl. Odpověď mohla znít: „Ano“. On skutečně 
padl, jednalo se ale o výše zmíněného vojína Ivana Bakurina, který 
ovšem padl již 2. 5. 1945 v Barnau. To, že padl už 2. 5. 1945 nejspíš 
nikdo tehdy nebral v potaz nebo přesné datum tehdy ještě neznali 
(„padlého Bakurina z května 1945 měli a to stačilo“).
Když jsem při svém pátrání došel až k tomuto bodu, položil jsem si 
otázku, co s tím dál. Mrtvý sovětský voják by si určitě zasloužil, aby 
na jeho hrobě bylo jeho skutečné jméno. Cesta k tomuto ale není 
jednoduchá. Jak jsem v úvodu uvedl, válečné hroby patří do ges-
ce Ministerstva obrany České republiky. Jenže jakoukoliv úpravu 
na  nich není možné provést bez souhlasu ruské strany. V  tomto 
okamžiku jsem při svém pátrání narazil na novináře Vladimira Po-
mortzeffa. Je to Rus trvale bydlící v Čechách v Praze, který se inten-
zivně zabývá problematikou válečných hrobů sovětských vojáků. 
Jeho znalosti jsou na velmi vysoké úrovni, včetně kontaktů a cest 
do archivních zdrojů (zejména na ruské straně). Tento člověk peč-
livě zkoumá hroby padlých sovětských vojáků na  českém území 
a  snaží se o  jejich identifikaci (včetně hrobů vojáků Vlasovovy ar-
mády). O zkomolení jména Polosin na Bakurin na našem hrobu vě-
děl, a dokonce on sám už začal na ruské ambasádě podnikat kroky 
ohledně opravy jména na náhrobku. Žádost na ruskou ambasádu 
zaslal, ovšem ruská strana váhala se změnou, jelikož padlo pode-
zření, že v hrobě v Dolních Počernicích (mimo samotného Polosina) 
může být pohřben jeden či dva vlasovci, které Rudá armáda někde 
zajala a v Dolních Počernicích je 10. 5.1945 popravila. Ruská amba-
sáda zároveň nastínila možnost, že jeden z těchto vojáků se mohl 
jmenovat Bakurin, a  tak mohlo dojít k  omylu 
u nápisu na náhrobku. 
Muselo tedy nastoupit další detektivní pátrání. 
Tentokrát nám pomohly archivní zdroje z  Dol-
ních Počernic. V  Knize mrtvých, kterou vedla 
farnost Dolní Počernice, byly dohledány zápisy 
úmrtí osob ke  dni 10. 5. 1945. Tyto osoby byly 
čtyři – Marta Dušková (označena jako spolupra-
covnice s okupanty, po ztýrání zastřelena vojáky 
Rudé armády), dva neznámí příslušníci Vlasovo-
vy armády (popraveni na  dvoře usedlosti číslo 
popisné 29 „U  Mařenců“) a  vojín TVAROCUM 
Ivanovič (jako příčina úmrtí je u něho uvedeno 
„rozdrcení tankem Rudé armády“). Jméno „TVA-
ROCUM“ je ale později přeškrtnuto a  opraveno 
na Bakurin (opravu provedl místní farář). Všech-
ny čtyři osoby byly pohřbeny na hřbitově v Dol-
ních Počernicích, což potvrzuje svým zápisem 
ve zmíněné knize mrtvých tehdejší místní hrob-
ník pan František Vencl. Ovšem nejdůležitější údaj je ten, že první tři 
osoby (Marta Dušková a dva popravení vlasovci) byli pohřbeni už 
10. 5. 1945, kdežto Polosin měl pohřeb až 12. 5. 1945. To dokazuje, 
že nemohou ležet ve společném hrobě.
Tento důkaz ruské straně stačil k  uznávání návrhu změny jména 

na náhrobku. Dne 10. 5. 2018, symbolicky po 73 letech od smrtelné 
nehody seržanta Polosina, navštívil náš hřbitov první tajemník ruské 
ambasády pan Valerij Konnoven, který má na ambasádě na starostí 
ruské a sovětské vojenské hroby. Uznal veškeré předložené důkazy 
o zkomolení jména padlého rudoarmějce a slíbil, že zajistí opravu 
jména Vasilije Ivanoviče Polosina na jeho současný náhrobek v po-

době kovové destičky. Realizace bude hrazena 
z prostředků ruské ambasády, v součinnosti s na-
šimi odpovědnými orgány z Ministerstva obrany 
České republiky.
Tím se příběh seržanta Polosina po dlouhých 73 
letech uzavírá. Konečně bude mít na hrobě své 
pravé jméno. Ale záhady zcela nekončí. Zůstává 
otázka, kdo vlastně byla ona zastřelená Marta 
Dušková, kdo byli oni dva neznámí vlasovci a kde 
vlastně všichni tři na našem hřibově leží. Ale tuto 
záhadu si nechám až do některého z příštích čí-
sel Dolnopočernického zpravodaje.
 Martin Šíla

Autor článku děkuje za pomoc při jeho zpracová-
ní panu Vladimiru Pomortzeffovi a Mgr. Markétě 
Stehlíkové. Bez jejich pomoci by tento text ne-
mohl vzniknout.

Prameny a zdroje:
- databáze válečných hrobů MO České republiky
- databáze válečných hrobů příslušníků Rudé armády
- databáze udělených vyznamenání příslušníkům Rudé armády
- Tomáš Jakl: Květen 1945 v českých zemích
- František Kašička – Dolní Počernice – z dějin naší obce
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KLUB důchodců NEZAHÁLÍ
Důležitou složkou činnosti dolnopočernického klubu důchodců je 
krom běžných klubových schůzek a neodmyslitelné účinné pomoci 
při všech kulturních akcích pořádaných naší městskou částí i orga-
nizování poznávacích zájezdů.
Tyto zájezdy až do roku 2012 připravovali manželé Stanislav a Alena 
Kšádovi, posléze pak již jen paní Alena.
Od roku 2013 se této činnosti ujal tandem manželů Miloše a Ma-
rie Konopových (s „pobočnicí“ paní Marií Holdovou). A že si vedou 
opravdu dobře, o tom svědčí vždy vyprodaný autobus do posled-
ního místečka. Konopovi se snaží vybírat zajímavá místa naší vlas-
ti a  to tak, aby vyhovovala i  těm zájemcům, kteří mají pohybové 
problémy. Jedná se proto většinou o návštěvy snadno přístupných 
hradů a dalších míst s možností relaxačního odpočinku (s neodmy-
slitelným restauračním zařízením a cukrárnou). Pro případné další 
zájemce o toto převážně jednodenní cestování i pro oživení paměti 
těm, kteří již s Konopovými cestovali, uvádíme výčet doposud jimi 
organizovaných a klubem navštívených míst.
Byli jimi: Zámky Hrubý Rohozec a Sychrov, zámky Častolovice a Hrá-
dek u  Nechanic, zámek Červená Lhota a  město Běchyně, součást 
Světového kulturního dědictví UNESCO - město a zámek Telč, zámek 

ZÁŘÍ
Jana Taubmanová, Věra Bálková, Marie Langová,  
Pavel Spratek, Věra Holubovská, Jiřina Urbanová, 
Miroslava Richterová, Rudolf Novák, Miroslav Mařenec

ČERVENEC
Olga Jedličková, Milena Kočová, Jiří Urban,  
Zděnka Holubová, Čestmír Nerad, Jaroslav Řízek,  
Eva Bezděková, Marta Vogelová, Olga Severová

Komise sociální, zdravotní a bytová

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

SRPEN
Bedřich Kobrle, Josef Zingl, Marie Karochová,  
Růžena Paloučková, Anna Kvaltínová,  
Bohuslava Marková, Jaroslav Kopecký, Jiří Petrák, 
Miroslava Mládková, Václav Navrátil

Hluboká nad Vltavou a místní zoologická zahrada, zámky Manětín 
a Chyše, hrad Křivoklát, zámek Lednice, zámek Zákupy a Mnichovo 
Hradiště, Moravský kras s jeskyní Balcarkou, hrad Rabí a město Suši-
ce, ZOO Dvůr Králové nad Labem, zámek Bečov nad Teplou, zámek 
Ploskovice a město Litoměřice, zámek Kroměříž s květnými zahra-
dami, hrad Loket, zámek Ratibořice a  Babiččino údolí, Horšovský 
Týn, zámky Veltrusy a Nelahozeves, dvoudenní zájezd do Jaroměřic 
nad Rokytnou, Moravských Budějovic a znojemského podzemí, Bo-
skovské jeskyně, Kuks a město Jaroměř, Ještěd a zoologická zahrada 
v Libereci, třeboňský zámek a Schwarzenberská hrobka, hrad Bou-
zov, Janské Lázně s návštěvou stezky nad korunami stromů, hrad 
Kašperk a město Kašperské Hory.
Výletníky ještě čeká na konci léta (11. září) návštěva zámecké expo-
zice v Kostelci nad Orlicí.
Letošního roku se mnozí z pravidelných „cestovatelů“ účastnili po-
bytového zájezdu v Lázních Mšené (podrobněji popsáno v minu-
lém zpravodaji), i několika „nakupních“ zájezdů do Polska.
Závěrem lze jen konstatovat, že si dolnopočernický klub důchodců 
vede nadmíru dobře a že se již nyní těšíme, jaké lahůdky přichystá 
v roce 2019.  Vlasta Václavková
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Svátek sousedů
Vždy poslední úterý v měsíci květnu oslavujeme Svátek sousedů, letos to bylo 29. 5. 
v Dolních Počernicích již po třinácté. 
Příjemné setkání proběhlo na nádvoří úřadu MČ - Stará obec mezi 19. a 22.00 ho-
dinou. Tradičně se pojídalo do křupava opečené selátko a ochutnávaly se dobroty 
slané i sladké, které přinášeli štědří sousedé. Na letošní ročník jsme se už připravili 
přikoupením stolů a lavic, aby byl dostatek místa pro hodování i odpočinku po tan-
ci, k němuž neúnavně vyhrávali Tomášové z Kutné Hory.
Pan starosta se – po přivítání přítomných – odebral ke stolku s prezentací nového 
Metropolitního plánu a se všemi příchozími probíral témata, která je zajímala.
Letošní setkání využil i místní spolek POČIN, aby vyjádřil uznání osobě, která vý-
znamně přispívá k rozvoji občanské společnosti. Letošní Cenu Tomáše Jirsáka pře-
vzala z rukou Tomáše Jirsáka Havrana paní Vlasta Václavková, bez které se neobejde 
žádná dolnopočernická kulturní akce.
Tak jako v předcházejících ročnících, čekala návštěvníky výstava. Letos to bylo při-
pomenutí 300letého povýšení rodu Šporků do hraběcího stavu a jejich působení 
v naší MČ - Šporkové v Počernicích.
Milé bylo opět vystoupení dívek z  taneční skupiny HIT Hany Jozové – někdo jen 
přihlížel, někoho vydávaná energie nechala v klidu…
Účast byla hojná, a  spokojený výraz ve  tvářích odcházejících byla příslibem, že 

za rok přijdou zase, co víc si přát…
 Světla Parkanová
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Dětská malba 1988–2018 

Kdy Tvůj nápad, ale hlavně jeho realizace, vznikly, co bylo hlav-
ním impulsem?
K  založení dětské výtvarné skupiny při Základní škole v  Dolních 
Počernicích v  roce 1988 mě inspiroval výtvarník a  pedagog Alois 
Toufar (1979–1978) svými myšlenkami 
v  knize Výtvarná výchova a  dítě, v  níž se 
zabýval pravdivostí dětského výtvarného 
projevu, ale inspiroval mě i  jako praktik 
pedagogickými výsledky. Jeho tzv. „brt-
nické děti“ jsou dosud stále nedoceněným 
fenoménem v  oblasti dětského výtvarné-
ho projevu. Toufar byl hlavním impulsem 
mé snahy pokračovat v  jeho započatém 
díle, a  projekt Dětská malba, realizovaný 
v rozmezí let 1988 až 1992, vycházel z jeho 
přístupů a mého cítění. Uvědomil jsem si, 
že o projektu Dětská malba už dnes kromě 
pamětníků nikdo v  obci neví, proto nyní 
ta výstava, kterou realizuji ve  spolupráci 
s místním úřadem, a spolkem Počin.

Honzo, a proč zrovna tvorba dětí?
Děti v sobě mají od pána Boha daný úžas-
ný tvůrčí potenciál nezatížený zkušeností, 
zručností a dovedností získanou školením. 
To mě zajímalo, a to jsem chtěl rozvíjet. Dítě 
se do určitého věku, možno říci do puber-
ty, vyjadřuje naprosto spontánně a upřím-
ně, a já jsem dětem prostřednictvím malby 
velkých formátů jen rozšířil možnosti tvůr-
čího vyjadřování. Umělec často ztrácí au-
tentičnost, či hravost, kterou děti projevují 
přirozeně, pod tíhou řemesla ztrácí umělec 
schopnost vyjadřovat se ke světu vlastní výtvarnou imaginací. Pro 
mě jako umělce je dětský přístup k tvorbě inspirativní, pobízí mě, 
abych neustrnul v naučené manýře.

Jan Paul s dětmi z výtvarné skupiny, 1988

Knuppová – Uher–Podroužková–Vinař,  
Večerníček, akryl 120 x 120 cm, 1989

V rámci Zahradní slavnosti Babí léto 2018 proběhne i výstava s názvem Dětská malba 1988–2018. Proč 
právě dětská malba? Proč takový návrat do historie? Na to jsem se zeptala autora výstavy akademického 
malíře Jana Paula.
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Jaký byl zájem dětí a vlastně i jejich rodičů?
Skupinu tehdy tvořily děti z prvního stupně Základní školy v Dol-
ních Počernicích, a Tomáš Nečesaný z místního dětského domova. 
Snažil jsem se je vést tak, aby se vyvarovaly tradičnímu schematis-

mu typickému při výuce výtvarné výchovy, 
v níž jsou děti zatěžovány jakousi obecnou 
představou výtvarné nauky a  dovednosti, 
která se od nich skrze osnovy očekává. Já 
si vybíral děti anonymně na základě jejich 
školních prací, a pak jsem jim dal nabídku. 
U mne platilo, že v našem ateliéru neplatí 
nic, co platí ve škole. Děti zvyklé na hodno-
cení své úspěšnosti měly problém, protože 
já je totiž nehodnotil. Díky tomu nemuse-
ly soutěžit, což bylo zpočátku pro některé 
obtížné, ale nakonec uvolňující. Postupně 
se vytvořilo základní jádro, skupina, a s tou 
jsem pracoval. Rodiče tušili, že svěřují děti 
něčemu jinému, a novému.  

Ty jsi zmíněná výtvarná setkání dělal 
bez jakéhokoliv finančního ohodnoce-
ní, to je dnes skoro nevídané. Myslíš, že 
doba byla jiná? 
Tehdejší děti neměly tablety s  kreslícími 
programy, neměly mobily, a další možnos-
ti dnešního rozptylování, takže autentická 
výtvarná činnost byla něco exklusivního. 
Byla jiná atmosféra, a peníze až na druhém 
místě. Děti pracovaly v ateliéru jednou až 
dvakrát týdně, někdy i vícekrát. Za projekt 
Dětská malba se tehdy významně zasa-
dil především Jirka Hrdina a  Josef Stříška, 

Národní výbor poskytnul s velkým pochopením materiální zázemí, 
financoval barvy, plátna, dokonce i malířské stojany, a škola nabídla 
prostory jako ateliér. Děti měly možnost malovat na velké formáty, 
používaly velké štětce, nemusely se bát ušpinit lavici, podlahu, měly 
zcela svobodné tvůrčí podmínky, které v běžném provozu školní vý-
uky nejsou možné. Mojí odměnou bylo, že děti zpětně obohacovaly 
moji vlastní tvorbu, a navíc jsem mohl ateliér oficiálně využívat i pro 
sebe. Děti často přišly, a  tvořily jsme současně, já na svém, a ony 
na  svém. Malovaly i  ve  skupině, a  samy měly právo veta, když se 
ovšem mezi sebou domluvily, můj hlas byl jen poradní. Peníze jsem 
nechtěl, abych si udržel nezávislost a  svobodu sám rozhodovat 
o metodice svého působení. Nikdo mi do mé práce s dětmi nemohl 
mluvit. Po revoluci přišly v roce 1992 jiné starosti, a najednou pe-
níze nebyly, a já sám jsem nemohl projekt financovat v tom pojetí, 
v  jakém dosud probíhal. Mám pocit, že v  některých ohledech šla 
řada věcí mnohem snáze realizovat, protože byly založeny na dů-
věře. Dobrá, tvůj nápad ti umožníme zrealizovat, ale ty nás musíš 
přesvědčit, že to nejsou vyhozené peníze. A nebyly.
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Na výstavě budou k vidění obrazy staré třicet let, celou dobu si 
je uchovával, to je skoro záslužný čin . Myslíš, že osloví i dneš-
ní mladou generaci? 
Obrazy „mých“ dětí či „počernických dětí“ oslovily diváky už tenkrát, 
dvakrát jsem je vystavil na akcích Výstava v parku, které jsem orga-
nizoval v  dolnopočernickém parku, a  na  kterých jsem konfronto-
val jejich tvorbu s tvorbou umělců. Psal o tom i odborný tisk. Ten 
potenciál oslovit mají stále. Děti měly i výstavu v Galerii mladých 
v roce 1993. Nebyl problém obrazy uchovat, problém byl uchovat 
je v celku. Rád bych je rozdal autorům, ale mohou být i majetkem 
tehdejšího Národního výboru. Je to otázka autorského práva, kte-
rý tvorbu dětí samozřejmě nezahrnuje, ale eticky to tak je. Ale i já 
mám na nich svůj skrovný podíl. Podstatné je, aby obrazy zůstaly 
i do budoucna jako celek, jako svědectví předrevoluční a porevo-
luční doby, a schopností dětí, které ty obrazy malovaly. Rozdrobit 
tuto sbírku nemá smysl, a ani to neudělám, smysluplnější by bylo 
obrazy někde tady vystavit ve stálé samostatné expozici, která by 
byla přístupná veřejnosti. I  to by mohla být propagace Počernic 
v kulturní oblasti, ale jsme zase u peněz. Navíc prostory nejsou, co 
šlo, je pronajaté. 

Honzo, stýkáš se ještě s  některým, dnes již dávno dospělým, 
účastníkem Tvých „kurzů“? A  doufáš, že třeba někdo přijde 
na výstavu se svým potomkem?
To jsi ťala do živého. To je taková moje malá drobná nepatrná noční 
můrka, že jsem s těmi dětmi ztratil kontakt, a některé jsem se ne-
snažil víc podchytit v životním směřování. Nevím, třeba mohl být 
z některého umělec, ale hlavním smyslem stejně bylo to, že tehdy 
děti malovaly, že tvořily jinak, než ve škole, a ten cíl to splnilo. Co 
v nich z toho zůstalo, vědí samy nejlíp, a doufám, že na vernisáž vý-
stavy přijdou, a snad i s potomkem. „Maminko, to jsi malovala ty?“ 
Každopádně nyní dávám dnes dospělé ženy a muže zase dohroma-
dy alespoň za účelem této výstavy a vernisáže. Dnes už mám po-
tvrzeno, že projekt dětské výtvarné skupiny v Dolních Počernicích 
byl v někdejším Československu a po roce 1989 v České republice 
svým významem jedinečný, dosaženými výsledky zcela ojedinělý, 
a dalece přesahující hranice regionu. Ale to už je spíš jejich zásluha, 
já jsem to jen vymyslel. 

Děkuji za rozhovor a přeji Ti chuť do další tvorby.  Na shledanou  
na XXIII. Babím létě 15. 9. 2018.  Světla Parkanová
Já děkuji za prostor věnovaný dětské výtvarné skupině. 
 Jan Paul

Veronika Knuppová, Cesta, akryl 150 x 150 cm,1989

LÉKAŘI O PRÁZDNINÁCH
Praktický lékař MUDr. Hana Nováková
DOVOLENÁ
•   23. 7. –    3. 8. 2018
•   20. 8. – 24. 8. 2018 
•   17. 9. – 21. 9. 2018

Zástupující lékař: 
MUDr. Viera Zemanová
CURATIO, s.r.o.
Za Poštovskou zahradou 479
190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: 281 930 867 

Pediatrie - prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2018
1/  Za Poštovskou zahradou 588  

(budova nové MŠ v Běchovicích), Praha - Běchovice 
2/  Národních hrdinů 587, Praha - Dolní Počernice

Alergologie-Pediatrie s.r.o., IČO 284 55 711
tel : 723 582 622   www.alergologie-pediatrie.cz

PO 7,00 – 11,00 11,00 – 12,00
Dolní Počernice Pro nemocné Kontroly
MUDr. Radina

ÚT 7,00 –10,00 10,00 – 12,00
Běchovice Pro nemocné OBJEDNANÍ
MUDr. Nožičková

STŘ 7,00 – 10,30 10,30 – 12,00
Dolní Počernice OBJEDNANÍ Pro nemocné
MUDr. Radina

ČT   12,00 – 14,00
Dolní Počernice   Pro nemocné
MUDr. Nožičková

PÁ 7,00 – 10,00 10,00 – 12,00
Běchovice OBJEDNANÍ Pro nemocné
MUDr. Radina

V době prázdnin se MUDr. Radina a MUDr. Nožičková  
vzájemně zastupují.

Alergologie - prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2018
MUDr. Jan Radina
Za Poštovskou zahradou 588, Běchovice, 190 11,  
tel. 723 582 622

PONDĚLÍ  13,30 – 17,00

Konzultace jsou možné i v době dětské ordinace vždy v týdnu 
následujícím po alergologii.

O Z N Á M E N Í
Farmářské trhy  

se během července a srpna nekonají,  

své produkty nabídnou opět  

od pátku 7. září.
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DĚTSKÝ DEN 
v Dolnopočernickém parku
Za  krásného slunného počasí se nám všem opět 
v parku líbilo. Pojďme absolvovat takovou malou procházku 
po  parku a  hrázi. Hned u  vchodů lze vyzvednout kartičky, 
tentokrát s osmnácti „úkoly“ (většina návštěvníků nemine bez 
povšimnutí ani kasičku na dobrovolný příspěvek). Krátce po ofi-
ciálním začátku bylo vydáno více jak 200 kartiček a davy dětí a ro-
dičů se nadále hrnuly do parku. Jednotlivá zastavení byla zamě-
řena na bystrost, rychlost, přesnost, sílu, ale spousta úkolů byla 
i kreativních nebo vědomostních. Děti se s nimi však popasovaly 
výborně, třeba neměly vůbec problém jmenovat barvy na české 
vlajce, či říci, jaké výročí letos slaví naše republika. Děti nadšeně 
malovaly ryby, zkusily i maxi čertí bubliny, nebály se loupežníka… Asi 
největší fronty pak byly u koní a poníků, kde se děti nejen projely, ale 
také se něco o  koních dozvěděly. Ostatně spousta nových znalostí je 
čekala i na břehu rybníka, kde měli své stanoviště členové Záchranné 
vodní služby. Nechyběly ukázky, jak se chovat ve vodě, jak zachraňovat 
tonoucího. Děti si mohly zkusit masáž srdce na figuríně, či umělé dýchá-
ní. Odměnou jim pak bylo svezení na  vodním skútru, či záchranářské 
pramici. Také paddleboarding byl určitě pro mnohé objevem. (Jedná se 
o vodní sport, při kterém jezdec na prkně, podobném surfovému, používá 
k pohybu dlouhého pádla. Rovněž je někdy zkráceně nazýván SUP Stand 
Up Paddle = pádlování ve stoje). No a kdo splnil alespoň 12 úkolů, mohl si 
u společného táboráku opéct buřt.
Potkával jsem sousedy a jejich děti, ale také děti z Černého Mostu, Lysé 
nad Labem a dokonce i z Poděbrad. Celé to dění pak doplňovaly stán-
ky s občerstvením a řada atrakcí jako trampolína, skákací hrad a jiné. 
Snad jen ceny u některých těchto atrakcí mohly být nižší, když už naše 
děti měly svátek.
Celkově však děti byly moc spokojené, jak nám řekla malá Elinka 
upřímně: „A to by se mi líbilo každou sobotu“. No uznejte, není to nej-
lepší uznání pro naši městskou část, jež celý den připravila?
Poděkování za účast patří všem skvělým organizátorů, za mnohé jme-
nujme např. mírové militaristy manžele Mackovi, zkušené buřtopekaře 
manžele Moravcovi, loupežníky – otce a syna Šílovi, včelího odborníka 
pana Bačáka, nikdy nechybějící Hanku Jirsákovou, žáky a učitele ze ZŠ 
(nejvíce pomohli – bylo jich 23), dětský domov za zapůjčení prostor 
i pomoc při jednotlivých zastaveních a restauraci Léta Páně za zajištění 
občerstvení a několika atrakcí pro děti i za pozvání hudebních skupin, 
které po ukončení Dětského dne, vyhrávaly dospělým návštěvníkům 
až do pozdních nočních hodin.
 MUDr. Pavel Boček
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Hodujte, sportujte, bavte se aneb CO JE NOVÉHO  
a na co se můžete těšit:

Vyrážíte na výlet a rádi byste si dobré 
jídlo vychutnali i  pod širým nebem? 
Udělejte si s partnerem či kamarádkou 
piknik a využijte jedinečnou nabídku 
piknikových košů z Al Mulina! Více na:  
www.pddp.cz/pizzerie-al-mulino/ 

Panský dvůr Dolní Počernice

V září na čepu: 
15° POČERNICKÝ MAGNÁT – pivo 
bavorského typu s plným jantarovým 
tělem, vyrobeno ze tří druhů prvot-
řídních bavorských sladů a  tří druhů 
německých chmelů. 

Počernický pivovar

Novinky a změny v rozvrhu:
   „Zdravá záda“ – nová skupinová lekce kaž-
dý čtvrtek od 7:30 do 8:30 s novým trené-
rem Petrem

   „Kruhový trénink s  Ájou“ - každé úterý 
od 18:00 do 19:00 

   „Venkovní běh & cvičení“ – úterní lekce se 
posouvá na 19:05, nově možnost sestavení 
individuálního běhacího plánu! 

   „Kondice pro děti” – středeční lekce se po-
souvá na 16:00 

Víkendový vstup: Každý víkend zvýhodněný jednorázový vstup 
do posilovny za 120 Kč. 
Počernická permanentka: Nabídka permanentek pro občany Dol-
ních Počernic za zvýhodněné ceny!

Fitness centrum CLASSIC GYM 

 Martina Vondřichová

Kulturní program:
31. 7. od 19:00  Jazz and dance 

koncert Steamboat Stompers
28. 8. od 19:00  Jazz and dance koncert Steamboat Stompers 
18. 9. od 19:00   Rangers band a Pacifik koncert
25. 9. od 19:00   Jazz and dance koncert Steamboat Stompers 
  3. 10. od 19:00   Tomáš Linka a přímá linka koncert
13.10. od 18:00   slavnostní koncert 50 let na scéně Steamboat 

Stompers
27. 10. od 19:00   3. ročník festivalu Ježkovy voči  

– 100 let republiky 
13. 11. od 19:00   Hop Trop koncert
20. 11. od 19:00   Malina Brother koncert 

Hotel Svornost

DOUBRAVKA – nová rozhledna na Čihadlech 
V červnu se v lesoparku Čihadla na Černém Mostě otevřela unikátní roz-
hledna Doubravka, která se bez nadsázky stala novou významnou domi-
nantou Prahy 14. 
Vyhlídková věž v podobě tříbokého jehlanu vyniká svou originální kon-
strukcí i  použitými materiály. Tvůrci ze studia Huť architektury použili 
pro její výrobu trvanlivé akátové dřevo, doplněné dubovými, modříno-
vými a ocelovými prvky. Rozhlednu pro městskou část Praha 14 navrhl 
uznávaný architekt Martin Rajniš, který své dílo věnuje experimentální 
architektuře a  spojení člověka s  přírodou. 
K vrcholu ve výšce 20 metrů vystoupáte po 98 
schodech, odkud se naskýtá nevšední výhled 
do okolí. 
Doubravku, první veřejně přístupnu pražskou 
rozhlednu od  dokončení Žižkovského vysí-
lače, můžete navštívit bez omezení a  zcela 
zdarma. Místo je velmi příjemným cílem pro-

cházky pro širokou veřejnost a významně rozšiřuje procházkovou trasu Pavla Rysky z knihy PRAHA NEZNÁMÁ, 
na kterou jsme vás zvali v loňském letním čísle Dolnopočernického zpravodaje (č. 5/6 2017). 

 Martina VondřichováZdroj: MČ Praha 14 a časopis Čtrnáctka č. 2018/7-8
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USPÁVAT či NEUSPÁVAT?
Kdo z  nás si pamatuje na  krásné chvíle před usnutím, když nám 
máma, táta nebo babička četli pohádku, vyprávěli příběhy a zpívali 
písničky, určitě mi dá za pravdu, že jsme se na ten čas před spaním 
těšili. Měly by to být příjemné, klidné chvíle ke konci dne často i pro 
rodiče a byla by škoda se jich vzdát. Večerní „rituály“ v poklidné at-
mosféře večeře, koupání, převlékání a uložení do postýlky je vhod-
né v  přibližně stejnou dobu a  podobným způsobem (je-li to jen 
trochu možné), aby si dítě přirozeně zvyklo na určitý režim a před 
usnutím bylo co nejvíc v pohodě. Můžeme tak předejít případným 
pozdějším bojům, kdy dítě není ospalé, zlobí se, případně pláče, že 
se mu ještě nechce jít spát. Je dobré sledovat, zda není právě příliš 
zaujato rozdělanou činností nebo hrou, od které ho vyrušíme – v ta-
kovém případě nemusíme určitě za každou cenu kvůli pár minutám 
striktně dodržovat přesný čas.
Často se stává, že ukládáme dítě příliš brzy – tím paradoxně mů-
žeme výrazně prodlužovat dobu, než usne, a  i  sebe tak připravo-
vat o čas na svůj večerní klid. Jako všechno ve výchově, je přístup 

P O H L E D E M  P S Y C H O L O G A

k  uspávání velmi individuální, některé dítě usíná snadno, jiné se 
dlouho převaluje s hlavou plnou zážitků. Proto je s blížícím se ve-
čerem dobré zaměřit se na  zklidňující činnosti. Můžeme u  dítěte 
zůstat do usnutí, zvlášť je-li neklidné nebo smutné, určitě se nám to 
vyplatí. Pod výhružkami nebo v nepohodě bude usínat ještě déle, 
případně se v noci probouzet. Je to na nás, na našem vnímání a vcí-
tění se do aktuálního stavu mysli dítěte.
Obecně platí nic extrémně nepřehánět – ani nekonečné uspává-
ní, ani dříve prosazovaný „studený odchov“. Styl, kterým večerní 
program podle věku uzpůsobujeme vypozorovaným potřebám 
a představám dítěte, nám velmi pomůže a usnadní zakončení jeho 
dne. V každém případě teplo náruče, mámin a tátův hlas plně ne-
nahradí žádné médium. V pozdějším věku snad jen klasická kvalit-
ní knížka. Toto všechno většinou alespoň podvědomě víme, jen je 
dobré se tím opravdu řídit.

 PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka

Vítání občánků
První letošní Vítání občanků se stejně tak jako jiná léta, konalo 
na špejchaře restaurace Léta Páně. Stalo se tak ve čtvrtek 3. květ-
na 2018. Opět se nám krásně „urodilo“, takže pan starosta Zbyněk 
Richter mohl uvést mezi občany Dolních Počernic dalších čtrnáct 
dětí. Byli jimi:

Nové občánky přišli také pozdravit i  žáci ze 2. B zdejší základní 
školy, kteří si pro tuto příležitost připravili, pod vedením třídní 
učitelky paní Ivany Hájkové, krásné hudebně - recitační pásmo. 
O organizaci a společenské záležitosti se pak postaraly členky Ko-
mise sociální, zdravotní a bytové při RMČ Praha - Dolní Počernice. 
 Vlasta Václavková

Zoe ZWIENEROVÁ

Valerie Lucie VALO

Sára VALKOVÁ

Klára ŠROUBKOVÁ

Šimon SLÁMA

Matěj VELEBA

David SEDLÁČEK

Václav LANGMAJER

Sofie KŘÍČKOVÁ

Eliáš HUCEK

Albert HOŘÁNEK

Miroslav GOTTFRIED

Emílie BABICOVÁ

Erik AMPAPA
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Jak malovat v krajině
Žijeme v malebné části Prahy, tak proč si nezkusit z ní něco namalovat. Krás-
ných a  zajímavých motivů na  obraz je tady dost, záleží jenom na  nás, jaký 
„kout“ si vyhlédneme. Stačí vyjít na hráz Dolnopočernického rybníku, k Rokyt-
ce, do parku za hřbitov, k pískovně, do Čeňku, pozorovat sluncem nasvícenou 
vegetaci nebo detail historické architektury. Malovat se dá zkrátka všechno, 
jen se naučit dívat a vybrat tu správnou kompozici. 

Kompozice je umístění předmětů ve formátu. Lepší je nezahlcovat plochu drobnými 
předměty a raději se zaměřit na dominantnější prvky. Pro vycvičení oka nám může 
zpočátku pomoci vystřižený rámeček, pro krajinomalbu vhodnější obdélník na dél-
ku, přes který pozorujeme v  různých vzdálenostech od  obličeje vybírané motivy. 
Důležitý je i výběr barevné skladby obrazu. Pro začátek je lepší držet zredukovanou 
barevnost, na obraze nemusí „zářit“ všechny barvy. Je možné ale i využít kontrastů 
komplementárních barev, které položené vedle sebe vytváří iluzi prostoru nebo ob-
jemu, jako červená – zelená, modrá – oranžová, fialová – žlutá. Kdo barvu tolik necítí, 
může se pohybovat třeba jen ve dvou barvách a zlehka domíchávat dalšími tóny.
Pro malbu v plenéru jsou z praktických důvodů nejvhodnější, dnes běžně používa-
né, akrylové barvy. Samozřejmě i akvarelové nebo tempery. Olejové barvy dlouho 
schnou a jejich používání je technologicky náročnější. Rád bych se tedy věnoval ak-
rylové malbě, neboť venku dobře zasychá, je možná rychlá oprava další přemalbou 
a snadno se s plátnem manipuluje a přenáší zpět domů.
K malování nám postačí tři základní barvy (červená, modrá, žlutá) a bělo-
ba, ze kterých snadno namícháme všechny ostatní tóny a  odstíny, a  tak 
i  ušetříme místo v  tašce, batohu pro další nezbytné malířské pomůcky. 
Budeme potřebovat štětce různých velikostí od malých na detail po velké 
na plochy, paletu nebo stačí kus sololitu, podkladový materiál: plátno, kar-
ton, čtvrtky, sololit apod., dále desku na upevnění papíru, lepenku, svorky, 
kelímky na  vodu, sklenici na  štětce, PET lahev s  vodou, hadřík na  štětce 
i na vysoušení a případné stírání barvy z obrazu. V plenéru se používá leh-
ký malířský stojan tzv. trojnožka, ale když fouká vítr, není moc stabilní. Ma-
lovat můžeme i v kleče na zemi, barvy tak alespoň nestékají a všechny věci 
máme hned při ruce.
Nejprve si světlou barvou, třeba tou, která převládá v pozorovaném mo-
tivu, rozvrhneme kompozici. Pozorujeme světlo, z  které strany přichází, 
zpřesníme barevnost jednotlivých prvků obrazu a modelujeme tvar svět-
lými a  tmavými tóny nebo komplementárními barvami. Dbáme zároveň 
na  perspektivu, kdy velké předměty jsou vpředu a  dozadu se zmenšují. 
Perspektivu a hloubku obrazu podpoříme i tím, že vpředu jsou tvary přes-
nější, v detailu konkrétnější, kdy volíme teplejší a sytější tóny. Dozadu se 
postupně tvar rozostřuje a barevné tóny volíme studenější, pastelovější, 
postupně splývající s barevností pozadí. Po-
stupuje od celku, plných ploch až k detai-
lu, nikdy ne naopak, protože když zjistíme, 
že potřebujeme kompoziční prvek obrazu 
posunout, máme už na něm kus práce ho-
tové a pak se nám nechce nic měnit. Přes-
to musíme být u  malování trpěliví, dát mu 
čas…, co se do obrazu vloží, už se z něj ne-
ztratí. 
Představivost obohacuje náš život. Malujte 
venku v  přírodě, ne z  fotografie. To co vidí-
me v reálném prostředí, to oko nemůže vidět 
na fotografiích, jelikož vše je zde zprostředko-
vané a převedené do 2D i světlo a barvy mají 
jiný charakter. V  umění přeci nejde o  pravdu, 
ale o  krásu a  snění. Jen průměrnost má sklon 
k napodobování, tak se není třeba bát malovat 
sám za sebe, vložit do obrazu svou vizi i tempe-
rament. 
 Doc. akad. mal. Roman Franta
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16.30 hod. ZELENINA 
18.00 hod. HOUPACÍ KŮŇ 
19.30 hod. LIKE IT 
21.00 hod. CIRCUS BROTHERS22.30 hod. SEBASTIAN
MIKROPIVOVARY a SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVO 

PROGRAM - Pátek 14. 9.
POČERNICKÉ PIVOBRANÍ

AREÁL ZÁVODIŠTĚ „U KONÍ“ (ul. U Koní)
10.00 hod. JEZDECKÝ PARKÚR

AMFITEÁTR v ZÁMECKÉM PARKU
13.00 hod. DĚTSKÁ DISKOTÉKA DJ GORO
14.00 hod.  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – promluví starosta 

MČ Praha – Dolní Počernice, Zbyněk RICHTER 
a MUDr. Pavel BOČEK, předseda správní rady o.s. 
Sluneční paprsek o charitativním poslání BABÍHO 
LÉTA 

  Host:  HANKA KŘÍŽKOVÁ 
15.00 hod. JANA RYCHTEROVÁ a spol.
16.00 hod. RANGERS BAND
17.00 hod. CZ (CELÉ ZNOVA)
18.00 hod. JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND
19.00 hod. Skupina SIDEREA „CHARLESTON s výukou“
20.00 hod. MEDVĚD 009 
21.00 hod. DISCOBALLS
Přestávky vyplní taneční skupina BHS CHEERLEADERS
Slovem provází bývalý televizní sportovní redaktor a reportér 
Jaroslav SUCHÁNEK

BUDOVA LÉTA PÁNĚ – rodinný klub VESELÝ ČERTÍK
po celé odpoledne  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁMECKÝ PARK
po celé odpoledne      SKÁKACÍ HRAD - KOLOTOČ - AQUAZOR-

BING, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, JÍZDY 
NA HUCULSKÝCH KONÍCH, ČERTÍKOVY 
OBŘÍ BUBLINY

po celé odpoledne a večer STÁNKOVÉ OBČERSTVENÍ

PROGRAM - Sobota 15. 9.
XXIII. Zahradní slavnost BABÍ LÉTO 2018
a pokračování  POČERNICKÉHO PIVOBRANÍ

vás zvou na

XXIII. ZAHRADNÍ SLAVNOST BABÍ LÉTO 2018

3. POČERNICKÝM PIVOBRANÍM
spojenou se

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE 
spolu s PANSKÝM DVOREM,  

DĚTSKÝM DOMOVEM, TJ SOKOL, SLUNEČNÍM PAPRSKEM o.s., POČINEM a r.k. VESELÝ ČERTÍK

BUDOVA ÚŘADU MČ (čp. 10, ul. Stará obec)
od 13.00 hod.  VERNISÁŽ VÝSTAVY „DĚTSKÁ MALBA 

1988–2018“
    Obrazy bývalé dětské výtvarné skupiny 

lektora ak. mal. Jana PAULA

INFORMAČNÍ CENTRUM (čp. 6, ul. Stará obec)
od 13.00 hod. VÝSTAVA ke 100. výročí vzniku ČSR
    DOLNÍ POČERNICE V PROMĚNĚ ČASU  

(foto Iva ČERNÁ) 
od 15.00 hod. (nádvoří)     POHÁDKA PRO DĚTI „O PALEČKOVI“,  

hraje Malé divadélko Praha

REGIONÁLNÍ MUZEUM
po celé odpoledne  SBÍRKY REGIONÁLNÍHO MUZEA 

a „ŠTRÚDLOVÁNÍ“ 

DOPRAVA
Vlak: z Masarykova nádraží ve směru na Kolín
Autobusy MHD: Palmovka č. 109, Depo Hostivař č. 208,  
Horní Počernice 224 a Želivského č. 163 

K O N Á  S E  Z A   K A Ž D É H O  P O Č A S Í
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NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018 v Dolních Počernicích

SVĚCENÍ KŘÍŽE a den farnosti

Letošní Noc kostelů začala v 18,00 hodin večer, kde jinde než v na-
šem kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je nejstarší stavbou 
v Dolních Počernicích. Krátce po zahájení přivítali první návštěvní-
ky místní farář páter Leo Červenka a pan starosta Zbyněk Richter. 
Po uvítaní následovalo hudební vystoupení. Kostelem se rozezněly 
šansony v  podání Michaely Břízové, která bydlí v  naší obci a  díky 
svému vystoupení náš kostelík poprvé navštívila (a moc se jí líbil). 
Pak zazněly spirituály v podání skupiny Šnek a spol. Interpreti po-
sluchače skvěle naladili a sklidili bouřlivý potlesk.
Návštěvníky – jako již tradičně – u  vchodu vítala dvojice Marcela 
Krňávková a  Miroslava Šílová, která rozdávala razítka, brožurky 
o  nástěnných freskách a  jako pozornost podarovala příchozí per-
níčky, které upekla Hana Jirsáková. Technické zázemí měli v kostele 
na starosti paní Anna Kvaltinová a Tomáš „Havran“ Jirsák, kteří záro-
veň poskytovali návštěvníkům informace.
Letos jsme zaznamenali rekordní počet návštěv – celkem do naše-

Roku tohoto dostoupila oprava kříže před naší školou a farou se nacházejícího svého vrcholu posled-
ním, zbožným aktem – svěcením. Ježto kříž, jejž kdys svým nákladem postaviti dal zasloužilý starosta 
zdejší Vojtěch svobodný pán z Dercsényi, a jenž prvně vysvěcen byl spolu se školní budovou 19. dubna 
1896 odpoledne po svatém požehnání, stojí zde již více sta rokův, příčinou povětrnosti došlo k natolik 
značnému poškození samotného dřeva kříže, že nejen již nebyl důstojnou připomínkou umučení na-
šeho Pána, avšak hrozil i pád kříže, případně zranění některého ze zbožných pod ním se modlících. Pří-
činu hledati dlužno v tom, že dřevo kříže nebylo nikterak chráněno a do kamenného soklu, v němž kříž 
jest usazen a jenž kamenosochař počernický mistr Josef Borecký zhotovil, zatékala voda tak, že dřevo 
v něm skryté shnilo. Tu však od veledůstojné obecní rady rozhodnuto bylo, že kříž nahrazen novým má 
býti, kterýžto bude chráněn zejména před deštěm nepatrnými stříškami měděnými a před povětrností 
kvalitním nátěrem, kdežto obraz ukřižovaného Krista po očištění navrácen bude, byv v době nedávné 
již restaurován místním malířem mistrem Václavem Niklem. Též ukotvení dřeva kříže v soklu řešeno má 
býti tak, aby tudy již zatékati nemohlo. Oprav těch ujala se místní firma LP Bau pánů Luďka Lemfelda 
a Petra Procházky. Kříž pak při příležitosti dne farnosti vysvěcen bude. Svěcení to stalo se skutkem dne 
13. května 2018 dopoledne po mši svaté. Nálada zbožného aktu byla slavnostně povznešena přítom-
ností několika vzácných hostí. Účastniliť se slavnosti následující hosté: P. T. zasloužilý starosta zdejší 

pan Zbyněk Richter, veledůstojný pán P. Leo 
Červenka, administrátor dolnopočernické 
farnosti, vážená paní Marcela Krňávková, 
místní katechetka z Černého Mostu a množství lidu domácího i z okolních obcí.
Slavnosť začala mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, při níž několik 
dítek naší farnosti přistoupilo poprvé k svatému přijímání. Odtud šlo se nejprve 
na faru, kdež připraveno bylo drobné občerstvení, načež shromáždil se všecken 
lid za tónů píseň „Ach můj nejdražší Ježíši“ okolo kříže. Na bezpečí shromážděné-
ho zde davu pilně a bedlivě dohlíželi strážníci městské policie, k této službě sem 
povolaní ctěným panem starostou. Ten následně se jako první ujal slova a důmy-
slnou řečí vysvětlil význam kříže pro obec, jeho historii, jakož i předmět a postup 
oprav. Pak přečetl vedoucí ministrantův Tomáš V. F. Jirsák, řečený Havran úryvek 
ze staré školní kroniky pojednávající o vysvěcení kříže a nové školy 19. dubna 
roku 1896. Následovalo vlastní svěcení, na  jehož závěr zazněl památný chorál 
„Hospodine, ulituj nás“. Po ukončení obřadů za přítomnosti všech shora pozna-
menaných hnul se průvod k farní budově, kde sud piva již naražen byl a skvost-
ný hodokvas již stoly prohýbal, kterýž jak z prostředků farnosti, takž i z četných 
a štědrých pokrmů a laskomin od lidu obecného donesených připraven byl. Po-
dél západní stěny farní budovy postaveno bylo několik stolů s lavicemi, nad ni-
miž k ještě většímu pohodlí zúčastněných vztyčeny byly pány Pavlem Herianem 
a Mirkem Bullou lehké přístřešky. K hostině té veselá hudba vyhrávala a svorné 
obcování farníkův jakož i dítek skotačení tak pokračovalo v nejlepší náladě až 
do hodin podvečerních. V průběhu odpoledne ještě mohli zájemci shlédnouti 
v kostele veselý divadelní kus úchvatně sehraný mistrem Janem Horákem a na-
zvaný Tučňáci na Arše, jímž celý slavný den farnosti ještě více se povznesl.
Původní historický zápis o  svěcení kříže a  školy v  roce 1896 ze školní kroniky 
aktualizoval a parafrázoval Tomáš V. F. Jirsák Havran
(Děkuji ZŠ Dolní Počernice za umožnění přístupu ke starým školním kronikám. 
TVFJH)
 Tomáš Jirsák Havran
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ho kostelíka do 22 hodiny, kdy akce končila, dorazilo na prohlídku 
155 návštěvníků.
Letošní noc kostelů byla významná i tím, že jsme se jí účastnili cel-
kem podesáté, a od jejího vzniku jsme nevynechali žádný z ročníků. 
Pořadatel akce – Pražské arcibiskupství – si této věrnosti velmi váží, 
a proto pozvalo naše zástupce na slavnostní setkání s arcibiskupem 
Dominikem Dukou, který nám za naši vytrvalost a propagaci akce 
osobně poděkoval a dolnopočernická farnost od něj obdržela malý 
dárek – sadu čajových hrníčků.
Závěrem lze tedy konstatovat, že tato akce se v naší obci již zařadila 
mezi tradiční, každoročně pořádané akce, našla si své místo a své 
příznivce. Pevně věříme, že o příští Noci kostelů se do našeho sva-
tostánku přijdou opět podívat návštěvníci, a  to jak ti tradiční, tak 
k nám najde cestu i někdo nový. Rádi je všechny uvítáme a určitě 
opět předvedeme a ukážeme něco zajímavého.
 Marcela Krňávková a Martin Šíla
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V  májovém měsíci jsme měli v  ma-
teřském centru napilno s  přípravou 

na představení Divadelní přípravky, Baletní přípravky a Latinohrá-
tek. Děti i  lektorky pilně nacvičovaly, aby na  svých představeních 
mohly ukázat rodičům, co vše se naučily, a jak jsou šikovné. Všechna 
představení měla zasloužený úspěch a nejenom rodiče a prarodiče, 
ale i my v Čertíku jsme na ně moc pyšné. Také už začaly přípravy 
na nový školní rok a s tím spojené novinky, které na naše malé čertí-
ky čekají – kurz Zobcové flétny, Čertovská výtvarná dílna, pokračují 
také novinky z jarního semestru – Latinohrátky a Mini Capoiera.
Červen jsme přivítali opět velmi krásným odpolednem – oslavou 
Dne dětí – bylo to odpoledne plné setkání, jak s dětmi, tak i rodiči 
a samozřejmě také odpoledne plné zábavy s obřími bublinami.
Naplno jsme začali s přípravami na příměstské tábory, které v tuto 

KVĚTNOVÉ A ČERVNOVÉ DNY 
ve Veselém čertíku

Jaro se moc nezdrželo, v Hájence jsme rychle odhodili čepice a šály a zkoumali, co vše nám teplé počasí přináší do pří-
rody. Na louce a v lese to kvetlo, a tak stěžejním tématem května byly barvy kolem nás a léčivé byliny a rostliny. Na ohni 
jsme vařili všelijaké lektvary z léčivek, vyrobili si pampeliškový med, jitrocelový sirup a nasušili bezové květy. Stěžejním 
tématem června byla voda kolem nás. Povídali jsme si, kde se všude kolem v přírodě nachází voda, k čemu je důležitá, 
odkud se bere a scénicky si napodobovali koloběh vody v přírodě. Pozorovali jsme, kdo žije kolem rybníku, a pomocí cedníků vytahova-

li a zkoumali i drobnější obyvatele vod. Malé množství vody ve studni nás nabádalo 
i k tématu, že je třeba o vodu pečovat, nejen s ní šetřit, ale i neznečišťovat. 
Děti v předposledním týdnu zažily Hájenku přes noc při „přespávačce“. V rámci přespá-
vačky jsme si uvařili polévku na ohni, společně zpívali a hráli, podnikli výpravu do lesa, 
kde jsme se setkali se skřítky skrze kresbu a před uložením do hajan jsme zhlédli fire-
show představení. V  rámci dopoledních programů jsme též podnikli výlet za koňmi, 
navštívili představení Malá mořská víla v Divadle v přírodě a školáci se v posledním týd-
nu inspirovali návštěvou komunitní zahrady a oslavili konec roku výletem na parníku.
Školní rok je za námi a společně se všemi přáteli Hájenky jsme ho oslavili při Závěrečné 
slavnosti. Přes léto je provoz školy a  školky přerušen, namísto toho zde budou čtyři 
příměstské tábory. Další aktuality můžete sledovat na stránkách www.vhajence.com. 
Jsme moc vděční za možnost být v Hájence a těšíme se na další Hájenková dobrodruž-
ství v dalším školním roce! 
 Za DLK V Hájence Daniela Dukátová

Ukončení školního roku v Hájence

chvíli mají za sebou první dva 
červencové turnusy a  další 
dva nás ještě čekají v srpnu.
Nastalo také loučení se s dět-
mi před prázdninami, zvláště 
pak dojemné bylo loučení 
s  dětmi, které navštěvovaly 
program „Krůček do  školky“. 
Byla to báječná parta malých 
čertíčků a děkujeme za chvíle, které jsme spolu mohli prožít.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem za  přízeň a  moc se 
na vás těšíme v novém školním roce.

 Za Veselého čertíka Ilona Dušková
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ŠIKANA aneb „Neubližujme si…“ 
Slovo ŠIKANA označuje fyzické i psychické omezování či týrání slab-
šího jedince v  jakémkoliv kolektivu. Dochází k  ní ve  všech skupi-
nách věkových i sociálních...
Již u malých svěřenců na prvním stupni základní školy občas řeší-
me přestupky typu schovávání aktovek, bačkor, penálů, které třeba 
končí v odpadkovém koši... Většina dětí se takovými projevy svých 
vrstevníků baví. Ale právě tady, těmito „srandičkami“ to většinou za-
číná... I naší druhé třídě se tyto situace nevyhýbají...
Proto jsem oslovila tři profesionální herečky: Danu Polákovou, Ga-
brielu Míčovou a  Moniku A. Šabartovou, kterým problém šikany 
není lhostejný. Jsou přesvědčeny, že šikana je rozšířeným jevem a je 
důležité o ní mluvit. Založily „Spolek 2012“ a s interaktivním před-
stavením „Neubližujme si...“ již několik let navštěvují základní školy 
po celé republice.
Formou divadelního představení téma šikany otevírají přímo s dět-
mi ve třídě, která se stává součástí tří modelových situací. Žáci se 
bezprostředně automaticky a  přirozeně zapojují do  děje. Po  pre-
zentaci každé situace, které se svou intenzitou stupňují, si herečky 
s dětmi povídají o tom, co právě viděly a jak se u toho cítily. Také 
si některé děti zkouší zahrát samotnou oběť šikany či přihlížejícího 
šikaně, který jde pro radu za paní učitelkou.
Tento projekt ukazuje žákům drsnou realitu šikany a vede je k uvě-
domění si závažnosti takového chování. Nebuďme k formám toho-
to chování lhostejní ani ve svém okolí.
 Ivana Hájková

Závěr školního roku

Zážitkový pobyt na Lipně

Poslední červnový den je v naší základní škole vždy tak trochu 
výjimečný. Slavnostnímu zakončení školního roku 2017/2018 
bylo přítomno mnoho rodičů a přátel školy. S panem starostou 
Zbyňkem Richterem jsme ocenili studijní výsledky žáků tradič-
ními knižními odměnami a  rozloučili jsme se spolu s prvňáčky 
šerpováním s našimi žáky deváté třídy.
S každou odcházející absolventskou třídou odchází vždy tak tro-
chu něco z Vás, a když se nad Počernicemi objevily symbolicky 
odlétající různobarevné balónky, nezůstalo mnoho očí suchých.
Doufejme, že letošní deváťáci zůstanou co nejdéle takoví správní 
rošťáci jací jsou, a odolají tak tlaku dnešní uspěchané doby a čas 
od času si vzpomenou na svoji základní školu. 
Milí deváťáci HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Stalo se již malou tradicí, že žáci deváté třídy absolvují „Lipenský zážitkový 
pobyt“. V srdci Šumavy vystoupali do korun stromů, zatížili bobovou dráhu, 
rozvířili vlny v  aquacentru i  v  samotné přehradě, na  kolech zvládli 20 km 
okruh včetně přívozu Frýdava – Frymburk a pohledem zavadili i o Lipenskou 
vílu. Rovněž bowlingové kuželky se před jejich výkony třásly, že padaly téměř 
samy a několik utopených golfových míčků v jezírcích mezi jesetery svědčilo 
o nemalé zručnosti našich žáků. Snad se tyto zážitky přenesou i na další třídy 
a budou se na Lipno do velmi příjemného prostředí chaty Lanovka také těšit.

 Jiří Schwarz, ředitel ZŠ
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Výlet na Jedlovou
Poslední dny letošního školního roku jsme si užili v Jiřetíně pod Jedlovou. Roz-
hlednu Jedlová, hrad Tolštejn, štolu Sv. J. Evangelisty, lanové centrum i borůvky 
jsme pokořili. Budeme vzpomínat nejen na školy v přírodě, ale i další zážitky 
čtyř společných let.  žáci 4. A a 4. B

NÁVŠTĚVA U MYSLIVCŮ v Xaverovském háji
Protože jsme na podzim sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka, byli jsme za odměnu pozváni na besedu s myslivci. Šli jsme pěšky Xaverov-
ským hájem a kolem rybníku Eliška. Na besedě nám nejdříve vysvětlili, že myslivec a lovec není totéž – myslivec se o zvířata především 
stará a chrání je, lov je až na posledním místě. Poté jsme se naučili rozlišovat mezi některými druhy zvířat, které se lidem často pletou (jelen 
- srnec; havran - vrána - krkavec). Ukázali nám také obrazy, trofeje a vycpaná zvířata a povídali nám o nich. Dozvěděli jsme se, čím se živi, 
jak žijí či jaké prostředí potřebují k životu. Potom jsme si své znalosti poměřili ve vědomostních kvízech; za odměnu jsme dostávali tužky 
s jezevcem. Na rozloučenou jsme dostali ještě malé občerstvení a krásné dárky (DVD, přívěsky, knížky a omalovánky). V hájovně se nám 
moc líbilo a děkujeme pánům myslivcům za hezky prožité dopoledne.
 Hana Hubáčková a děti 3. třídy 

Tvoříme s rodiči... 
Mám ráda akce, kterých se dobrovolně a rádi zúčastňují děti společně se svými ro-
diči a  přáteli... Jednu takovou jsme zorganizovali v  úplném závěru školního roku. 
S  přicházejícím létem si mohli všichni vlastnoručně 
vyrobit sandály z  provázků a  korálků typu Barefoot. 
K dispozici byl veškerý materiál i odborný lektor. A jak 
se nám tvoření povedlo? Tak to musíte vidět! 
Krásné léto všem. 
 Ivana Hájková
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V květnu proběhl Jarní koncert Rokytky již tradičně v sále Hotelu 
Svornost. Představila se na něm nejen všechna oddělní Rokytky, ale 
i sólisté za klavírního doprovodu Petry Kolátorové. Koncert zahájilo 
nejmladší přípravné oddělení Beránci a zazpívali několik lidových 
písniček. Na závěr svého vystoupení děti zatančily písničku Tanco-
vala žížala. 
Po  vystoupení Beránků se představila sólistka Rokytky Aneta Rö-
mischová, která zazpívala píseň od  Jana Křitele Vaňhala Mýdlová 
bublina. Další sólistkou byla Zuzana Davidová, která předvedla dvě 
písně klasického repertoáru. Obě sólistky diváci odměnili velkým 
potleskem.  
Pramínci se nejprve představili písničkou Mlsoun od  Miroslava 
Raichla, kde divákům sdělili, jak to dopadá, když se člověk nacpá-
vá různými dobrotami. Následovalo pásmo lidových písní v úpravě 
Milana Uherka. Pramínci celé pásmo nejen krásně zazpívali, ale také 
zatančili. 
Na  koncertě vystoupila i  hostující sopranistka Eliška Mervarto-
vá, posluchačka Pražské konzervatoře. Diváci se na  chvíli přenesli 
do světa opery a vyslechli Vendulčiny ukolébavky z opery Hubička 
Bedřicha Smetany. 
Závěr koncertu patřil koncertnímu sboru Rokytky. Sbor se pochlubil 
zlatým úspěchem na sborové soutěži a zazpíval většinu soutěžní-
ho repertoáru, který sklidil velký aplaus. Ale aby koncert nebyl jen 
na vážnou notu, přibyly do programu i dvě odlehčené skladby: la-
tinskoamerické Que bueno a Ježkův Ezop a brabenec. 
Atmosféra celého koncertu byla natolik vřelá, že si diváci vyžáda-
li ještě jeden přídavek. Poděkování patří všem divákům za  přízeň 
a vytvoření krásné atmosféry celého koncertu a také všem pomoc-

níkům z řad rodičů za organizační pomoc.
Poslední akcí byla Rozlučka se školním rokem na  farní zahradě 
v Dolních Počernicích. Možnost setkávání a poděkování dětem a je-
jich rodinám v dnešní době není pravidlem, a proto vedení Rokytky 
takovouto akci pořádá. Je to možnost setkat se a více poznat rodiče 
dětí, opéci si buřta, společně si zahrát hry a  zazpívat si u  ohýnku 
táborákové písničky. Letos byla účast hojná napříč všemi sbory Ro-
kytky.
Za  celou Rokytku přeji všem čtenářům krásné a  pohodové léto. 
V září máme opět otevřené hodiny do všech sborů, kam zapisujeme 
děti od 3 let do 8. třídy. 
 Andrea Čančarová Houfková
 sbormistryně Rokytky

ROKYTKA, počernický dětský sbor
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KROUŽKY PRO DĚTI ve šk. r. 2018/19
V září dětem začíná nejenom škola, ale i volnočasové kroužky. Na-
bízíme vám přehled aktivit a činností v Dolních Počernicích, při kte-
rých děti mohou trávit svůj volný čas a bavit se i po prázdninách 

SPORT
Basketbal
 Hráči v  oddílu získávají kromě fyzické kondice 
řadu pohybových dovedností spojených s košíko-
vou. Zábavnou a motivační formou výuky se vě-
nujeme aktivitám jako jsou ovládání balonu, střel-
ba, dribling, fyzická připravenost, posilování atd.

Kde trénujeme: tělocvična ZŠ Dolní Počernice,  
Národních hrdinů 70

Kdy trénujeme: pondělí a čtvrtek, 17:30-19:00
Určeno pro: chlapce ročníků 2006, 2007, 2008
Kontakt: Sokol Dolní Počernice, Kateřina Kantová,  

sodopo.basket@seznam.cz, www.sodopo.cz

Nohejbal
 Nový mládežnický/žákovský oddíl je určen pro 
začátečníky (max. počet 10 hráčů), kteří se učí 
pravidla a  zásady hry, techniky kopů do  míče, 
počty dovolených dopadů a doteků. Vše směřuje 
ke  zvládnutí samotné hry s  účastí na  turnajích. 
Přijímáme žáky se zájmem o míč a hru nohou…

Kde trénujeme: antukové hřiště v areálu fotbalu Dolní Počernice 
(v létě), Sokolovna, Národních hrdinů 290 (v zimě)

Kdy trénujeme: bude dohodnuto individuálně dle možností 
všech hráčů (plánujeme trénink 1-2x týdně po celý rok), 
zahájení tréninků bude venku na antuce zač. 9/2018. 

Určeno pro: chlapce od 7-10 let
Kontakt: Sokol Dolní Počernice - oddíl nohejbalu, Milan Kaděra, 

tel.: 724 555 617, m.kadera@seznam.cz, 
www.facebook.com/nohejbal.sodopo

Atletika
 Zaměřujeme se na  širokou a  rozmanitou po-
hybovou průpravu dětí napříč celým spektrem 
sportovních aktivit. S  menšími dětmi se mimo 
tréninků účastníme závodů venku tzv. „přespolní 
běhy“, se staršími závodů na dráze a v hale.

Kde trénujeme: atletický ovál u ZŠ Dolní Počernice (v létě),  
Sokolovna, Národních hrdinů 290 (v zimě a za deště)

Kdy trénujeme: středa 18:00–19:00
Určeno pro: děti od 6-12 let
Kontakt: Sokol Dolní Počernice – oddíl atletiky, Michaela Kolcová, 

tel.: 777 137 527, michaela.kolcova@seznam.cz 

Kondice pro děti 
 U  dětí je velmi důležité rozvíjet všestrannost 
a  naučit je správné pohybové návyky. Formou 
her a soutěží se děti seznamují s  různými cviky, 
typy cvičení a sporty. Každá hodina je jiná, aby se 
nenudily. Využívají se různé cvičební pomůcky, 
balanční podložky, míče, švihadla, malé překážky 
a mnoho dalšího. 

Kde cvičíme: Fitness centrum Classic Gym, Národních hrdinů 3
Kdy cvičíme: středa, 16:00–17:00

Určeno pro: děti od 3–10 let
Kontakt: recepce 721 777 771, www.classic-gym.cz,  

www.facebook.com/dolnipocernice.cz
Poznámka: nutná rezervace na každou lekci telefonicky,  

na FB ve zprávách nebo osobně na recepci 

Fit junior
 Zaměřujeme se na  správné techniky cvičení 
a  funkčního posilování, dechová cvičení a  roz-
víjení koordinace a  balancu. Cvičení probíhá 
formou her, soutěží a cvičení ve dvojicích. Využí-
váme různé balanční pomůcky, posilovací gumy 
a  lehká závaží pro nacvičení správné techniky 
cvičení. Celá hodina je pod vedením zkušeného 
trenéra, který si tréninkový plán připravuje vždy 
tak, aby se bral ohled na různé věkové kategorie 
a sportovní zkušenosti dětí. 

Kde cvičíme: Fitness centrum Classic Gym, Národních hrdinů 3
Kdy cvičíme: bude dohodnuto individuálně dle možností  

všech zájemců
Určeno pro: mládež ve věku od 10-16 let
Kontakt: recepce 721 777 771, www.classic-gym.cz,  

www.facebook.com/dolnipocernice.cz
Poznámka: nutná rezervace na každou lekci telefonicky,  

na FB ve zprávách nebo osobně na recepci 

Jezdecký kroužek pro děti a mládež
 V  jezdeckém klubu se učíme pečovat o  koně, 
udržovat pořádek a čistotu kolem, jezdit na koni 
a  ovládat koně ze země, mimo jiné i  vzájem-
né spolupráci. Zkušenější jezdci se pak mohou 
účastnit parkurových závodů a  připravovat se 
na Zkoušky základního výcviku jezdce.

Kde jezdíme: JK Počin, V Ráji, Dolní Počernice/Hostavice
Určeno pro: děti a mládež ve věku 10-18 let
Kontakt: Hana Špindlerová, hankaspindlerova@atlas.cz,  

www.jk-pocin.cz

HUDBA A ZPĚV
První krůčky k hudbě
 Program První krůčky k hudbě vychází z předpo-
kladu, že všechny děti spontánně reagují na zvu-
ky, tóny a rytmus. Obsahem programu jsou jed-
noduché písně, vyprávění, hudebně pohybové 
a rytmické hry, poslech skladeb a hra na rytmické 
hudební nástroje (včetně doplňujících výtvar-
ných a pracovních činností). Maximální počet 12 
dětí ve skupině

Kde se učíme: tělocvična v přízemí budovy úřadu MČ Praha-Dolní 
Počernice, Stará obec 10

Kdy se učíme: úterý, 10:00, začínáme 11. 9. 2018 – zápisy již  
probíhají prostřednictvím mailu nebo telefonu  
uvedeného níže

Určeno pro: děti od 1,5 roku - 3 roky  
(vždy s doprovodem dospělé osoby)

Kontakt: Dáša Behenská, tel.: 777 932 015,  
yamahahudba@seznam.cz,  
www.yamahahudebnikurzy.cz
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Výuka hry na hudební nástroj - klavír,  
kytara, flétna
Individuální výuka, učíme se hrát pro radost, pís-
ničky si sami vybíráte.
Kde se učíme: Radniční klub, Stará obec 10 
 Kdy se učíme: pondělí 13:30–19:00, úterý 
14:00–19:00, pátek 13:00–18:00,  
začínáme 10. 9. 2018

Určeno pro: všechny bez věkového omezení 
Kontakt: Pavel Hokr – hudební škola, info@pavelhokr.cz,  

www.pavelhokr.cz

Sborový zpěv 
 Důraz je kladen na hlasovou kulturu zpěvu, ryt-
mičnost a  celkovou hudebnost. Také se věnuje-
me vícehlasému zpěvu. Děti se v rámci zkoušek 
učí základům hudební teorie a  intonaci. Každý 
rok absolvují víkendové soustředění, účastní 
se festivalů a  mají různá vystoupení a  koncerty 
v Dolních Počernicích a okolí. V  repertoáru jsou 
lidové písně, písničky od  známých skladatelů 
(I. Hurník, P. Eben, M. Raichl, M. Uherek ad.), ale 
i od méně známých autorů.

Kde zkoušíme: atrium 2. stupně ZŠ Dolní Počernice
Kdy zkoušíme: středa v 15:30 – 16:50 
Určeno pro: žáky od 2. třídy (pozn.: přípravné sbory Rokytky jsou 

určeny pro děti již od 3 let – podrobnosti na www.sbor-
-rokytka.cz)

Kontakt: Mgr. Andrea Čančarová Houfková, cancarova@sbor-ro-
kytka.cz

TVOŘENÍ A KREATIVITA
Ateliér Kouzelná zahrada
Naším cílem je pozitivní zážitek z tvorby, rozšíře-
ní kreativních schopností a  dovedností, podpo-
rování spontánního projevu u  dětí a  mládeže. 
Pořádáme příměstské tábory a celoroční kroužky.
 Kde tvoříme: Ateliér Kouzelná zahrada  
a ZŠ Dolní Počernice 

Kdy tvoříme:  Kreativní kroužek - pondělí a úterý  
Kreslení a malování - středa a čtvrtek

Určeno pro: děti od 5 - 12 let
Kontakt: Mgr. Eliška Richterová, atelier.kouzelnazahrada@gmail.cz, 

www.atelierkouzelnazahrada.com

OSTATNÍ KURZY 
 Mateřské centrum a  rodinný klub Veselý čertík 
nabízí široké spektrum aktivit pro děti již od  4 
měsíců do  8 let. V  široké nabídce pravidelných 
kroužků a kurzů pro šk. r. 2018/19 se mimo jiné 
objevuje i  několik novinek, jako např.: Výtvar-
ní dílna, Latinohrátky – tance v  rytmu latinské 
hudby, Capoeira - znamená boj, fyzický pohyb, 
hudbu, akrobacii, tanec. Rozvíjí u  dětí základní 
pohybové aktivity. 

Veškeré informace ke kurzům, včetně popisu najdete na:  
veselycertik.webooker.eu/Courses?semesterID=21233 
Kde působíme: MC a RK Veselý čertík z.s., Národních hrdinů 3
Kontakt: info@veselycertik.cz, www.veselycertik.cz/kurzy

                                                                       (Pozn.: otištěny jsou pouze příspěvky dodané k termínu uzávěrky)        Pro DPZ připravila Martina Vondřichová   

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Vlastimil Vondruška  Jičínské pole mrtvých
  Dračí náhrdelník
Radka Třeštíková  Dobře mi tak
Rober Brynza  Temné hlubiny
  Do posledního dechu 
Elena Ferrante  Geniální přítelkyně díl 4
Jeffery Deaver  Iluze
Jo Nesbo  Mackbeth
Peter May  Běžkyně
Camilla Läckberg  Čarodějnice
Charlotte Link  Na konci mlčení
Shari Lapena  Někdo cizí v domě
Michel Bussi  Nepouštěj se mé ruky
Bruce W. Cameron  Psí cesta + Psí poslání
Helen Pollardová  Hotýlek v údolí Loiry
Jodi Picoultová  Velké maličkosti
Elise Valmorbida  Madona z hor
Barbara Wood  Vzdálená řeka
Jojo Moyesová  Krasojezdkyně
Stern Fischerová  Mengeleho děvče
Conn Iggulden  Válka růží. Trojice
Diana Gabaldon  Bubny podzimu + Mořeplavec
Anne Jacobs  Panský dům 1. + 2. díl

NAUČNÁ LITERATURA
Aleš Palán  Raději zešílet v divočině
Pavel Kovář  Labyrint pohybu
Gabriela Koukalová  Jiná Gabriela Koukalová

Margit Slimáková  Velmi osobní kniha o zdraví
Zach Klein  Cabin Porn. Chaty na konci světa
Christopher Thorpe  Kniha sociologie
Jan Hnízdil  Příběhy obyčejného uzdravení

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Milan Macho  Gerda, příběh velryby
Ivana Peroutková  Valentýnka a narozeniny
Šárka Parkanová  Zora na cestách
Jakub Cenkl   Velké vlakové dobrodružství  

za zajímavostmi světa
Pawel Pawlak  Kostík hledá přátele
Walt Disney  Princezna Locika
W. Awdry   Tomáš a jeho přátelé.  

Od pohádky k pohádce
Gosciny, Sempé  Malý Mikuláš původní komiks
Oldřiška Ciprová  Ema a jednorožec 1. až 4. díl
Annie Barrowsová  Kája + Oliva 1. až 3. díl
Holly Blacková  Magisterium 1. až 4. díl
Různí autoři  Spirit Animals 1. až 7. díl
Rick Riodan  Jackson Percy 1. až 5. díl

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Volker Wollny  Velká kniha techniky

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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KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ navštívila 
Dolní Počernice - pro Sluneční paprsek
Karolína Plíšková věnovala 100 000 Kč charitativní organizaci Sluneční paprsek, vedenou pediat-
rem a onkologem MUDr. Pavlem Bočkem. Díky Slunečnímu paprsku každý rok pobývá u moře sto 
dětí, které prodělaly onkologické onemocnění. 
Jedinečná sportovkyně tak navázala na svoje předešlé charitativní počiny, kdy „svými esy“ podpo-
řila Kliniku dětské onkologie FN Motol. Předání šeku proběhlo v areálu Sokola Dolní Počernice, kde 
je členem i čtrnáctiletý Štěpán. Nejen že překonal nádorové onemocnění mozku, ale hraje tenis, 
a spolu s kamarády z oddílu si s Karolínou „zapinkali“. Byl to pro děti i ostatní přítomné úžasný zá-
žitek. Jen škoda, že ten den nepřetržitě pršelo… Celá akce však nakonec proběhla zdárně ve staré 
sokolovně.
Ze srdce děkujeme!
 MUDr. Pavel Boček
https://sodopotenis.rajce.idnes.cz/K.P._v_Dolnich_Pocernicich/
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Historický TRIUMF dolnopočernického 
BASKETBALU
V  loňském jarním vydání zpravodaje jsem psal o postupu našeho 
A družstva mužů z prvního místa ze základní části do play off nej-
vyšší pražské soutěže přeboru A. Bohužel nakonec to v  loňském 
roce nevyšlo a postup se nám o kousek vybojovat nepodařilo. V le-
tošním roce se situace opakovala. V  základní části naše družstvo 
zářilo. Předvádělo velmi vyrovnané výkony a nebál bych se napsat, 
že herně i  takticky dozrálo. Opět jsme postoupili do vyřazovacích 
bojů z  prvního místa. Po  velmi dramatických utkáních v  nadstav-
bové části, kdy se rozhodovalo v  prodloužení nebo v  posledních 
vteřinách, se vysněný postup podařil.
Dnes se můžeme pyšnit, že jsme poprvé v historii dolnopočernické 
košíkové postoupili do nejvyšší pražské soutěže. Kdo se o basketbal 
zajímá ví, že přebor A je velmi kvalitní soutěž, která mnohdy předčí 
úroveň i krajských soutěží. S výsledky, statistikami, komentáři a prů-
během celého play off se můžete seznámit na  našich webových 
stránkách www.basket.sodopo.cz.
Postup to byl vydřený. Každé play off je jiné a většina družstev posílí 
o hráče z vyšších soutěží. My jsme odehráli všechna utkání ve stan-
dardní sestavě. Nechybělo nám ani trochu pověstného sportovního 
štěstí. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří dolnopočernický bas-
ketbal podporují, organizují a především reprezentují. Je to náš spo-
lečný úspěch, který v 76-ti leté historii našeho oddílu nemá obdoby. 
Užijme si tento historický úspěch a držme palce, ať se našim borcům 
v příštích sezónách povede v nejvyšší pražské soutěži zabydlet.
Ve  stínu tohoto úspěchu nesmím zapomenout zmínit dosavadní 

nejlepší umístění našeho přeborového družstva žen A. Naše hráč-
ky obsadily hezké 6. místo a  zajistily si účast ve  špičce pražského 
ženského basketbalu pro další sezónu. Když k tomu ještě přidám 4. 
místo B družstva mužů, což bylo obhájení historického maxima, tak 
mohu na závěr jen konstatovat: „Velmi vydařená sezóna – zřejmě 
slušnej oddíl“. 
 Za oddíl košíkové Petr Polcar

9. ročník  ATLETICKÝCH ZÁVODŮ
V neděli 24. 6. se na našem útulném stadionku před školou sešlo 
na sedmdesát dětí ze širokého okolí (Říčany, Chuchle, Jižní Město, 
Mladá Boleslav, Zeleneč, Kolovraty), aby poměřilo své dovednosti 
v základních atletických disciplínách.
Úroveň soutěžících byla velice rozdílná. Od  malých dětí, kterým 
pomáhali rodiče při dětské atletice, až po ostřílené závodníky, kteří 
závodili ve čtyřboji. Byly vidět slzičky i radostné úsměvy. 
Záštitu nad závody přijal starosta MČ Zbyněk Richter, který byl své-

ho času dokonce držitelem českého juniorského rekordu ve skoku 
do dálky. 
Myslím, že by z našeho činění měl také velkou radost pan Jindřich 
Dubský, který byl dlouhá léta mezinárodním atletickým rozhodčím 
a hlavním organizátorem atletiky v Dolních Počernicích.
Výsledky a fotky najdete na : www.atletika-dp.cz
 Tomáš Král
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

Dolnopočernický zpravodaj je distribuován zdarma do  každé 
domácnosti a  organizace Dolních Počernic. Pokud o  výtisk ne-
máte zájem, dejte nám, prosím, vědět na  tel. 281  931  553 nebo  
em. zpravodaj@dpocernice.cz. Pokud přečtený časopis předáte dál 
(například lidem, kteří zde dříve žili), nebo odložíte na úřadě, v in-
focentru, či v knihovně, budeme rádi.   Redakce
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kontakt: 721 604 628

DAŇOVÁ PORADKYNĚ  
a CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ  

nabízí služby ve svém oboru

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE, BRIGÁDNÍKA,  

ČI SPOLUPRACOVNÍKA NA ŽIVN. LIST 

MALÁ RODINNÁ FIRMA S VÍCE JAK 20 LET PŮSOBNOSTÍ.
SÍDLO FIRMY V BĚCHOVICÍCH, NESTÁLÁ PRACOVNÍ DOBA 

S KOMPENZACÍ 1 VOLNÉHO DNE , DLE DOHODY.

POŽADAVKY 
  FYZICKÁ ZDATNOST    KLADNÝ PŘÍSTUP K PRÁCI

  ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. B ( NENÍ PODMÍNKOU )

NABÍZÍME
  ZAJÍMAVÉ OHODNOCENÍ    OBĚDY    PITNÝ REŽIM 

  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

V případě vašeho zájmu nám pošlete svůj životopis 
na email: 

víno-viko@seznam.cz

NA ROZVOZ NÁPOJŮ PO PRAZE

BĚŽECKÉ PŘEKÁŽKOVÉ ZÁVODY

Rozhodně nečekej městský běh! 
Bude bahno, voda a spousta zajímavých překážek.

www.gladiatorrace.cz


