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Vážení spoluobčané,

v době, kdy budete číst tyto řádky, již 
budeme znát složení nového zastu-
pitelstva MČ Praha - Dolní Počerni-
ce na období 2018–2022. V  té době 
budu ještě vykonávat funkci starosty, 
neboť ustavující zasedání ZMČ, které 
zvolí nového starostu, jeho zástupce 
a  další samosprávné orgány, bude 
svoláno s největší pravděpodobností 
na přelomu října a listopadu.
Rád bych se v závěru volebního ob-
dobí s  vámi podělil o  úspěchy, kte-
rých jsme v tomto období docílili, ale 
také o to, co se nepodařilo.

Především bych vyzdvihl zahájení projektových prací na výstavbu 
nové základní školy včetně zajištění financování první etapy této 
akce. Dokázali jsme totiž přesvědčit vedení Hl. m. Prahy o potřeb-
nosti této akce v návaznosti na demografický vývoj v Dolních Po-
černicích.
Dalším významným úspěchem byla výstavba 3. pavilonu MŠ DUHA, 
který byl 3. 9. letošního roku slavnostně otevřen a uveden do pro-
vozu. Stavba byla realizována za finanční pomoci Operačního pro-
gramu Praha – pól růstu ČR. Za třetí nejvýznamnější úspěch pova-
žuji realizaci 2. etapy rehabilitace zámeckého parku, který slouží 
od r. 2015 naší veřejnosti a který byl též spolufinancován z finanč-
ních prostředků EU v  Operačním programu Praha – Konkurence-
schopnost.
Dalšími stavbami, které jsme v  tomto období úspěšně dokončili 
bylo zateplení objektu čp. 284 – Svornost za  pomoci Operačního 
programu životní prostředí a v tomtéž programu se nám podařilo 
získat dotaci na zateplení objektu čp. 25, ve kterém bude umístěno 
sídlo údržby naší MČ. V programu OPPK byla též zahájena výstavba 
rekreačního parku U Čeňku, který se nachází v severní části území 
Dolních Počernic. V úterý 25. 9. 2018 se uskutečnilo slavnostní ote-
vření další etapy tohoto rozsáhlého projektu.
Svým významem je nutno též vyzdvihnout opravu ul. Národních hr-
dinů v historické části obce, rekonstruk-
ci mostu přes Rokytku a přes Hostavický 
potok na ul. Národních hrdinů a výstav-
bu kruhového objezdu před základní 
školou. Byla dokončena též výstavba 
kanalizačního sběrače H v ul. Národních 
hrdinů a  Nad Rybníkem. Abychom se 
však nechlubili cizím peřím, tak investo-
rem stavebních akcí, uvedených v tom-
to odstavci, bylo Hl. m. Praha, avšak 
s velkým podílem zainteresovanosti ve-
dení naší samosprávy na jejich přípravě 
a realizaci.
V  souběhu s  těmito akcemi jsme vy-
budovali parkovací stání před základní 
školou a zrekonstruovali větší část Pod-
krkonošské ul. Zde ale musíme sebekri-
ticky přiznat, že kvalitu této stavby jsme 
neuhlídali a v záruční době reklamuje-
me zjištěné závady.
V r. 2017–18 se nám podařilo realizovat 
II. etapu geologické zahrady za místním 
hřbitovem, dále dlouho připravovanou 
a  našimi seniory očekávanou výstavbu 
zastávky BUS MHD před zdravotním 
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střediskem ve směru do centra obce. Pro všechny věkové kategorie 
jsme vybudovali nový venkovní fitpark ve štěpnici zámeckého par-
ku a podařilo se nám přemístit ze soukromého pozemku kulturní 
památku Mariánský sloup včetně krajinářských úprav na  veřejný 
prostor před budovu úřadu MČ. 
Vcelku odvážným rozhodnutím naší samosprávy bylo vypsání vý-
běrového řízení na pronájem kulturní památky pivovar a mlýn, kte-
ré jsou součástí areálu zámku. Zda bylo toto rozhodnutí prozíravé 
a úspěšné, můžete posoudit sami, kdo zámecký areál navštěvujete 
a využíváte jeho nabídky.
V  současné době probíhá oprava povrchů cyklistických stezek 
na  našem území a  zřejmě bude v  těchto dnech probíhat i  akce 
na doplnění veřejného osvětlení na ul. Národních hrdinů od zdra-
votního centra po Rtyňskou ulici.
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo ve spolupráci s organizací RO-
PID optimalizovat vedení autobusových linek MHD a jejich jízdních 
řádů ke spokojenosti našich občanů.
V právě končícím volebním období jsme nezapomínali ani na orga-
nizování kulturních, sportovních a společenských akcích a jsme veli-
ce rádi, že se do těchto aktivit zapojily i některé organizace a spolky 
v naší MČ. Zde je nutno jmenovat především hotel Svornost, Sokol 
Dolní Počernice, Dětský domov, Počin, ZŠ, MŠ, Klub důchodců, spol. 
Orangery, Veselý čertík, pěvecký sbor Rokytka, Jinotaj, fitcentrum 
Classic Gym, spol. Počernický pivovar, farnost v Dolních Počernicích 
a další subjekty, které nabízejí pestré využití volného času pro naši 
veřejnost.
Jistě jste si všimli, že v posledních letech nastává intenzivní rozvoj 
bytové zástavby v naší MČ. Poslední taková vlna nové výstavby na-
stala ve 30. letech minulého století a je na naší samosprávě, jak se 
s  tímto, pro starousedlíky možná nepříjemným jevem, vyrovnat. 
Nebudu zde hodnotit již nově realizovanou výstavbu, ani přípravu 
dalších záměrů v této oblasti. Jejich dopad na život v Dolních Počer-
nicích ukáže až čas.
Je všeobecně známo, že jednou z největších zátěží pro nás je dopra-
va. V současné době nemůže naše samospráva zajistit její omezení. 
Jsou připravovány nové dopravní stavby a pouze po jejich dokon-
čení v rámci celého města budeme moci hodnotit jejich vliv na kva-
litu života nejen u nás v Dolních Počernicích, ale i v celé Praze.

Prozatím byly mé řádky optimistické, ba 
možno si myslet, že i vychloubačné.
Jsou však i záležitosti, které se nám ne-
podařilo nebo dlouhodobě nedaří vyře-
šit. Jednou z nich je vymáhání pohledá-
vek, které stále řešíme soudní cestou. 
Máme problémy s  nekvalitním povr-
chem páteřních komunikacích Česko- 
brodská a  Národních hrdinů, na  kte-
rých probíhají opravy pouze nárazově. 
Zde musíme zlepšit spolupráci s  TSK, 
která je správcem těchto hlavních ulic 
v  naší MČ. V  posledních letech vázne 
komunikace mezi naší MČ a  odborem 
technické vybavenosti MHMP. Příčin 
je více a  já doufám, že se tato situace 
do  příštích let obrátí k  lepšímu. Jedná 
se zejména o akce rekonstrukce pěších 
lávek u mostu přes Rokytku, rekonstruk-
ce části ul. Nad Rybníkem a Národních 
hrdinů, ul. Úpická a dokončení chodní-
kového programu.
Jedním z  největších našich problémů 
je nemožnost realizace ul. Nová Úpická 
v úseku mezi ul. Národních hrdinů a Čes-
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kobrodská, která je velmi důležitým dopravním propojením nově při-
pravovaných bytových souborů, a její realizací by se odlehčilo zatíže-
né světelné křižovatce na Českobrodské ul. Bohužel v tomto případě 
nemáme jinou možnost, než vyčkat na vyřešení několika probíhají-
cích soudních sporů, které, jak doufáme, tuto situaci vyřeší.
Je zcela normální, že prakticky každý den řešíme podněty občanů, 
které směřují k vylepšení podmínek života v naší MČ. Bohužel jsou 
však i  takové, jejichž splnění je nereálné nebo není v kompetenci 
naší samosprávy ani úřadu. S tím vším je nutno se vyrovnat a oprav-
du mě mrzí, když nelze některým podáním vyhovět.
Závěrem mi dovolte, abych zhodnotil vlastní činnost naší samo-
správy. Sebe jako starostu hodnotit nebudu, to musí udělat jiní.
Rada MČ pracovala ve  složení Zbyněk Richter, starosta, Ing.  Milo-
slav Král, zástupce starosty, Bc.  Milan Nedvědil, zástupce starosty, 
JUDr. Petr Kšáda, radní, Mgr. Jan Šroubek, radní. V závěru volebního 
období vystřídala Bc. Nedvědila Ing. Hana Jaklová – radní. Rád bych 
všem členům rady poděkoval za jejich práci, kterou po celé 4 roky 
vykonávali ve prospěch Dolních Počernic. Počet schůzí rady se blíží 
k číslu 170, což znamená, že po odečtení svátků se konala zasedá-
ní rady prakticky každý týden. Drtivá většina rozhodnutí rady byla 
jednohlasná, ale nezřídka jsme v některých případech obšírně před 
hlasováním diskutovali a rozhodovali bez ohledu na politickou pří-
slušnost jednotlivých členů rady. Z mého pohledu zasluhují všichni 
členové rady plné uznání.

Poněkud jinak se musím vyjádřit k práci zastupitelstva MČ. Po celé 
volební období jsme se potýkali s absencemi některých jeho členů, 
což v jednom případě hrozilo zrušením jednání ZMČ z důvodu jeho 
neusnášeníschopnosti. Hlavními důvody absencí bylo pracovní 
vytížení v zaměstnání, dovolené, nemoci a další. Termíny zasedání 
ZMČ byly včas jeho členům oznámeny, takže si pro svoji účast mohl 
každý zastupitel vyhradit čas. 
V rámci složení ZMČ nebyly ustaveny žádné koaliční dohody a jeho 
členové mohli hlasovat dle svého názoru a svědomí. Přesto téměř 
na každém zasedání bylo zřejmé, že se vytvořily dvě skupiny s odliš-
nými názory. Mojí snahou bylo, aby předkládané body jednání byly 
jasné a srozumitelné a zastupitelé měli k dispozici ke svým rozhod-
nutím relevantní podklady s cílem většinového hlasování. I přes ně-
které neshody pří jednání ZMČ musím konstatovat, že v uplynulém 
období odvedla naše samospráva dobrou práci, za což si členové 
ZMČ zaslouží poděkování.
Na závěr mi dovolte vyjádřit naději, že nově zvolené zastupitelstvo 
naší MČ bude pracovat a rozhodovat ve prospěch udržitelného roz-
voje Dolních Počernic. K tomu účelu máme zpracovaný Strategický 
plán, který je zásadním dokumentem a  vodítkem pro práci nově 
zvolené samosprávy. Té přeji v nastávajícím volebním období samé 
úspěchy a neutuchající elán při práci pro naše občany.

 Zbyněk Richter, starosta

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice
Volební účast 60,52 %

Občanská demokratická strana   6 mandátů (strana získala 5 310 hlasů)
1. Zbyněk Richter, 2. Petr Stránský, 3. Ing. Miloslav Král, 4. Ing. Tomáš Jílek, 5. Danka Exnerová, 6. Mgr. et Mgr. Petr Hartoš

DOLNÍ 2018   4 mandáty (strana získala 4 074 hlasů)
1. Ing. Pavel Vermach, Ph. D., 2. Ing. Jiří Falc, 3. Dagmar Wittbergerová, 4. Ing. Martin Sládek

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ   2 mandáty (strana získala 2 360 hlasů)
1. MUDr. Pavel Boček, 2. JUDr. Petr Kšáda

PRO Dolní Počernice   2 mandáty (strana získala 1 918 hlasů)
1. Mgr. Jan Šroubek, 2. Štěpánka Kratochvílová

KDU - ČSL   1 mandát (strana získala 1 075 hlasů)
1. Mgr. Tomáš Jirsák
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na  svých zasedáních v  období od  11. 7. do  12. 9. 2018  
m. j. projednávala

schválila:
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2018
- návrh KSZB, aby v rámci Vítání občánků byla každému novorozen-
ci věnována kniha Z dějin naší obce
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč spol. Svornost 
spol. s r.o. na pořádání festivalu Ježkovy voči dne 27. 10. 2018 v ho-
telu Svornost, který bude pořádán v rámci oslav 100. výročí vzniku 
Československého státu
- projektovou dokumentaci ve  stupni územního řízení na  stavbu 
„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ 
- vítězného dodavatele stavebních prací „Objekt údržby MČ Praha 
- Dolní Počernice - snížení energetické náročnosti veřejné budovy“ 
kterým se stala firma MARKO PLUS s.r.o., IČ: 250 60 708 s nabídnu-
tou částkou 2 524 054 Kč (včetně DPH)
- nákup přívěsného vozíku pro potřeby údržby ÚMČ ve  výši 
do 20.000 Kč z rezervy RMČ
- objednávku pro spol. Finanční poradenství s.r.o. na zajištění admi-
nistrace a monitoring projektové žádosti – projektu č. CZ.05.5.18/0
.0/0.0/17_070/0006273 „Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice 
- snížení energetické náročnosti veřejné budovy“ za cenu 750 Kč/
hod. (bez DPH) dle předložené nabídky
- Smlouvu se spol. KONE a.s. na zajištění servisu výtahu v budově 
MŠ DUHA s účinností od 1. 9. 2018
- objednávku v rámci projektu „Objekt údržby MČ Praha - Dolní Po-
černice - snížení energetické náročnosti veřejné budovy“
 1. pro Ing. Františka Smetanu na zajištění technického dozoru 
investora (TDI) v ceně 350 Kč/hod. (bez DPH) v rozsahu 120 hodin
 2. pro Ing.  Zdeňka Stojana na  zajištění autorského dozoru 
(AD) v ceně 721 Kč/hod. (včetně DPH)  v rozsahu 10 hodin 
- vítěze VŘ na  realizaci projektu „Rehabilitace zámeckého parku 
v Dolních Počernicích – 3. část“ spol. INGBAU CZ s.r.o., IČ 25941127 
s cenou 31.824.407,28 Kč
- objednávku pro spol. BonSoft s.r.o., IČ 45272301 na  realizaci 
projektu „Úprava okolí sochy Immaculaty“ u domu čp. 11 za cenu 
98.995,53 Kč (včetně DPH)
- Zápis z  jednání likvidační komise MČ Praha - Dolní Počernice ze 
dne 13. 8. 2018 ohledně vyřazení majetku MČ
- zveřejnění záměru na pronájem Radničního klubu předem urče-
nému zájemci v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019
- bezplatné zapůjčení zámeckého parku ve dnech 8. 9. 2018 a 8. 12. 
2018 Dětskému domovu v Dolních Počernicích za účelem pořádání 
akcí Běh Babího léta a Předvánoční běh
- Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti č. 
107135-000-000 se spol. T-Mobile Czech Republic a.s. na pozemku 
parc.č. 1522 v k.ú. Dolní Počernice
- pronájem zámeckého parku spol. Film Makers s.r.o. dne 20. 9. 2018 
za účelem natáčení reklamního spotu za cenu 20 tis. Kč
- ukončení nájemní smlouvy k části pozemku parc.č. 24/1 v k.ú. Dol-
ní Počernice se spol. M.C.STAV ART s.r.o. k 31. 12. 2018
- zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 2/1 v k.ú. 
Dolní Počernice od 1. 1. 2019
- poskytnutí finanční podpory z výtěžku z provozování výherních 
hracích přístrojů a loterií ve výši 5 tis. Kč pro tenisový oddíl Sokola 
Dolní Počernice, z.s.  na uspořádání turnaje mládeže v r. 2018
- pronájem garážového stání v  suterénu čp. 10 Stará obec paní 
Haně Jakoubkové na dobu od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019 
- Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k po-
zemku parc.č. 1595/2 v k.ú. Dolní Počernice, se spol. PREdistribuce, 
a.s., IČ 27376516, v rámci stavební akce „Rozšíření distribuční sou-
stavy kNN, Praha - Dolní Počernice, V Padolině, parc.č. 81“

bere na vědomí 
- rezignaci Bc. Nedvědila na funkci zastupitele MČ a tím i na funkci 
radního a místostarosty
- zprávu o  hospodaření MČ a  příspěvkových organizací (ZŠ a  MŠ 
DUHA) za 1. pol. 2018
- zápisy z jednání komisí RMČ

- nesouhlasné stanovisko MHMP k  instalaci závory na  pozemku 
parc. č. 1448/89 – čj. 1530/18
- Zprávu o výsledné činnosti Městské policie HMP za období od 1. 1. 
2018 do 27. 8. 2018
- Rozhodnutí ÚMČ Praha 14 o umístění stavby „Doplnění veřejného 
osvětlení v ul. Národních hrdinů a přisvětlení přechodu pro chodce“ 
v úseku mezi ul. Svatoňovická a Rtyňská – čj. 1514/18

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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24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE DNE 23. 7. 2018

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo  
následující usnesení:

1. Dovolba člena Rady MČ Praha - Dolní Počernice
- v o l í   člena Rady MČ Praha - Dolní Počernice Ing. Hanu Jaklovou

2. Projednání návrhu nového Územního plánu Hl. m. Prahy (Metro-
politní plán)
- v y d á v á   k návrhu nového Územního plánu HMP (Metropolitního 
plánu) následující stanovisko:

1)  V území východně od Pražského okruhu mezi obytnou zástavbou 
MČ s názvem „Vinice“ a Xaverovským hájem požadujeme odstranit 
funkci produkce (413/623/2326) a  nahradit funkcí „les na  lesních 
pozemcích“ a to v celém rozsahu dosud nezastavěného území mezi 
VÚ Běchovice, Vinicí, Xaverovským hájem a Pražským okruhem s cí-
lem rozšíření PP Xaverovský háj, Natura 2000, ptačí oblast: evropsky 
významná lokalita: CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

2) Oblast severně od Štěrboholské radiály v k. ú. Dubeč a Dolní Po-
černice požadujeme řešit jako zastavitelné území výhradně v soula-
du s Urbanistickou studií Dolní Počernice - jižní část (US DPJ), tj. pro 
bydlení a  občanskou vybavenost. Požadujeme, aby v  této oblasti 
nebyla ÚP resp. MP stabilizována funkce produkce. Základní výkres 
US DP přikládáme v  příloze. Pro novou obytnou zástavbu a  ob-
čanskou vybavenost požadujeme zachovat obslužné komunikace 
v souladu s ÚP a US DPJ, zeslabený zelený pás odcloňující Štěrbo-
holskou radiálu od jižní části Dolních Počernic požadujeme doplnit 
minimálně v rozsahu platného územního plánu.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.

3) Sportovní areál Sokol Dolní Počernice z.s. mezi ul. V Ráji a tokem 
Rokytky řešit jako „nezastavitelná rekreační lokalita“. 

4) Lokalitu Padolina (pozemky parc. č 25 a 26 v k. ú. Dolní Počernice) 
při ul. Nad Rybníkem požadujeme řešit jako zastavitelnou v souladu 
s platným usnesením ZMČ Praha – Dolní Počernice, které v této lo-
kalitě souhlasí s velmi řídkou zástavbou rodinných domů. 

5) Obytnou zástavbu „Vinice“ požadujeme odclonit zeleným pásem 
s funkcí parkový les, a to na části pozemků parc. č 1448/98 a parc. 
č. 1448/108 v k.ú. Dolní Počernice, která umožňuje stávající využití 
pro zahrádky. 
 
6) V  současné době nezastavěné území západně od  Pražského 
okruhu mezi ul. Národních hrdinů a Nad Rybníkem řešit jako „zasta-
vitelnou rozvojovou plochu“ v kombinaci s funkcí „zastavitelná re-
kreační lokalita“. Požadujeme v tomto území odstranit oba segmen-
ty (413/225/2081 a 413/225/2327) s navrženou funkcí produkce. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

7) Pozemek parc.č. 944 v k ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská 
požadujeme řešit jako „parkové prostranství“.
8) Oblast vymezenou pozemky parc.. č. 1328/2, 1326, 1328/12 
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a 1328/13 při ulici Národních hrdinů požadujeme v MP stabilizovat 
pro občanskou vybavenost. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

10) Na části pozemku parc.č. 24/1 a 23 v rozsahu současných zahrá-
dek požadujeme v Metropolitním plánu stabilizovat plochu nesta-
vebních bloků a otevřené krajiny „Zahrádková osada“. 

Další poznámky k návrhu nového MP: 

1P - v návrhu MP považujeme za pozitivní odstranění křižovatky „Vi-
nice“ typu diamant na Pražském okruhu; odstranění této křižovatky 
oproti platnému ÚP nadále požadujeme, jestliže by v připomínko-
vém řízení byla její instalace obnovena. 
Tuto poznámku považujeme za zásadní. 

2P – doporučujeme zvážit rozsah vymezeného koridoru pro stavbu 
511 SOKP s ohledem na možnosti omezení tranzitní kamionové do-
pravy přes obytná území východní části metropole vedením jinou 
trasou. 
Tuto poznámku považujeme za zásadní. 

3P - doporučujeme zabývat se nejasným barevným značením funk-
cí v legendě a případným označením těchto funkcí odpovídajícími 
identifikační symboly. 

4P - namítáme některé nelogicky označené lokality, které považuje-
me za zavádějící, např. 
944 – Dolní Počernice - Horní Měcholupy 
901 – Dolní Počernice - Dubeč 
945 – Kyje - Horní Počernice

3. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pi-
vovar s.r.o.
bere na vědomí informaci o doplnění znění dodatku č. 4 na základě 
připomínky JUDr. I. Baladové  
- s c h v a l u j e  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě MČ Praha – Dolní 
Počernice se spol. Počernický pivovar s.r.o.

4. Provozování polyfunkčního domu v souboru Bytové domy Dolní 
Počernice - jih
- p o ž a d u j e  informaci o způsobu provozování celého polyfunkč-
ního objektu vzhledem k  jeho propojeným funkcím, které není 
možno v rámci objektu oddělovat. Pro MČ Praha - Dolní Počernice 
je obtížné zavázat se v  tuto chvíli pouze k provozování 1. NP bez 
potřebných informací.

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE DNE 17. 9. 2018

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo ná-
sledující usnesení:

1. Návrh na změnu územního plánu na pozemcích parc.č. 25 a 26 
v k.ú. Dolní Počernice
- s o u h l a s í   s návrhem na změnu územního plánu SÚHMP na po-
zemcích parc. č. 25 a 26 v k.ú. Dolní Počernice zkráceným postupem 
podaným Ing.  arch. Vítem Čermákem ze spol. ORESTA spol. s  r.o., 
v zastoupení vlastníka pozemků – Saint Tropez Productions s.r.o.,
- s c h v a l u j e   návrh Dodatku č.1 k Dohodě o poskytnutí příspěvku 
na rozvoj infrastruktury MČ Praha – Dolní Počernice, uzavřené mezi 
MČ Praha – Dolní Počernice a spol. Saint Tropez Productions.s.r.o.

2. Žádost o  svěření pozemku parc.č. 1345 v  k.ú. Dolní Počernice 
(mezi tratěmi) do správy MČ
- s c h v a l u j e   podání žádosti na Hl. m. Prahu o získání pozemku 
parc.č. 1345 v k.ú. Dolní Počernice do svěřené správy MČ Praha – 
Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e   starostu MČ Praha – Dolní Počernice realizací tohoto 
usnesení.
3. Provozování polyfunkčního domu v  rámci stavby Bytové domy 
Dolní Počernice – jih
vzalo na vědomí Zápis z jednání STAVBA Č. 8613 – BYTOVÉ DOMY 
DOLNÍ POČERNICE ze dne 5. 9. 2018,
- z a v a z u j e   s e   ke spoluúčasti na dalších koordinačních jedná-
ní, která budou vedena ve věci tohoto projektu, zejména o náplni 
a  funkčnosti Polyfunkčního objektu s  možným výhledem na  pře-
vzetí tohoto objektu, případně jeho části, do  svěřené správy MČ 
Praha – Dolní Počernice,
- p ř e n e c h á v á   další rozhodování, související s tímto projektem 
nově zvolenému zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Počernice na ob-
dobí 2018 – 2022.

4. Kupní smlouva – chata v zahrádkářské kolonii v ul. Ke Hrázi čp. 
666
- s c h v a l u j e   Kupní smlouvu, uzavřenou mezi Martou Gvuščovou 
a MČ Praha – Dolní Počernice za účelem odkoupení zahradní chatky 
– objekt k bydlení č.p. 666, stojícím na pozemku MČ Praha – Dolní 
Počernice parc. č. 623 v k.ú. Dolní Počernice o výměře 20m² v za-
hrádkářské kolonii v ul. Ke Hrázi za cenu 50 300 Kč dle znaleckého 
posudku č. 1028 – 22/18, zpracovaného Ing. Františkem Smetanou.

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

Oprava cyklostezek 
v Dolních Počernicích

Městská část Praha - Dolní Počernice zahájila opravy cyklostezek 
na  sklonku minulého roku opravou cyklostezky podél Rokytky 
a  chodníku ke  koním. Tato oprava je již dokončena.  V  současné 
době - po obdržení dotace MHMP ve výši cca 1 494 000 Kč - zahaju-
jeme opravy dalších cyklostezek: cestu podél Počernického rybní-
ka, dále stávající cyklostezku 
v  úseku Národních hrdinů - 
Xaverovský háj (okolo bývalé 
hájovny) a následně cyklistic-
ké stezky podél Hostavického 
potoka. Dohotovení celého 
komplexu oprav je plánová-
no do konce letošního roku.
 Hana Venclová

O Z N Á M E N Í

Myslivecký spolek Horní Počernice oznamuje,  
že v měsíci listopadu a prosinci budou probíhat společné 

HONY 
NA POLNÍ ZVĚŘ 

Katastrální území: 
Běchovice a Horní Počernice 
Dolní Počernice a Praha 14 
Běchovice a Horní Počernice 
Dolní Počernice a Praha 14 
Náhradní termín

Termín honu
3. 11. 2018

17. 11. 2018
1. 12. 2018 

15. 12. 2018
29. 12. 2018
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PORAŽENÝ TOPOL
Vážení spoluobčané,

při nedávné vichřici spadla jedna z  hlavních větví topolu při 
vchodu do areálu hřiště kopané v ul. V Ráji. Naše MČ měla z mi-
nulých let k  dispozici dendrologický průzkum tohoto stromu 
od renomované společnosti Sylva Taroucy z Průhonic, který ne-
určoval tento topol přímo pokácet, ale pouze redukovat jeho 
korunu. To se také stalo, ale přesto v poslední době ze stromu 
spadlo několik větví, které ohrozily návštěvníky hřiště kopané 
a  hráče, zejména z  řad mládeže. Naše MČ si byla plně tohoto 
stavu vědoma a  zajistila pro úplné odstranění topolu na  den  

Rekonstrukce čp. 25 pokračuje
MČ Praha Dolní Počernice zakoupila v  minulosti menší rodinný 
domek čp. 25 v ul. Nad Rokytkou. Tato stavba se nachází v samém 
centru historické části Dolních Počernic v těsné blízkosti úřadu MČ 
Praha - Dolní Počernice. Kromě vlastní stavby domu se na pozemku 
nachází samostatná garáž a sklad, které byly v roce 2016 opraveny 
a jsou již využívány jako technické zázemí pro naši údržbovou četu. 
Hlavní budova s podkrovím je určena k celkové rekonstrukci.
V  letošním roce jsme využili možnosti získání dotačního titulu 
z OPŽP na celkové zateplení a snížení energetické náročnosti této 
nemovitosti. I přesto, že byl na zpracování projek-
tu a žádosti o dotaci krátký čas, RMČ Praha - Dolní 
Počernice se rozhodla nabízenou možnost využít. 
Bylo nutné zpracovat projekt včetně rozpočtu, žá-
dost o přidělení dotace, stavební povolení, vyčkat 
na rozhodnutí o přidělení dotace a v neposlední 
řadě zajistit financování stavby,
Díky zapojení samosprávy MČ a pracovníků ÚMČ 
se podařilo s  naší žádostí uspět a  získat dotaci 
na zateplení objektu ve výši 623.000 Kč. V září le-
tošního roku jsme již přistoupili k vlastní realizaci 
stavby.
Na  základě veřejné soutěže byl vybrán dodava-
tel stavby Marko plus s.r.o. s nejnižší nabídkovou 
cenou 2.085.995 Kč (bez DPH), který celý objekt 
dle stavebního povolení upraví na „Objekt údrž-
by MČ Praha - Dolní Počernice“. Získáme tak nově 
zrekonstruovanou budovu o pěti místnostech se 

1. 10. 2018 společnost s montážní plošinou, bez jejíhož použití 
nebylo možno strom pokácet. 
Bohužel, v tomto případě byla příroda rychlejší a vykonala polo-
vinu díla za nás. Je velikým štěstím, že v této souvislosti nedošlo 
k žádnému úrazu a větve se nedotknuly zaparkovaných vozidel. 
Škody byly zaznamenány pouze na kontejnerech pro tříděný od-
pad a na okrasné jabloni, která bude též odstraněna. 
Nastalá situace nás poučila, že nelze za  každou cenu zachovat 
byť jeden z největších stromů v Dolních Počernicích, ale je nutno 
předpokládat možná rizika a tento stav pečlivě ověřovat.
 Zbyněk Richter, starosta

snížením energetické náročnosti veřejné budovy. Hlavním cílem 
k rozhodnutí o rekonstrukci objektu bylo získání kvalitního zázemí 
pro údržbu naší MČ včetně garáže, skladových prostor, sociálního 
zázemí a  též úpravu přilehlé zahrady. Po  dokončení stavby bude 
odstraněn dosud nevábný vzhled objektu, bude zajištěno jeho 
smysluplné využití a vylepší se podoba historické části Dolních Po-
černic. Rozhodnutí o realizaci celé akce je v souladu se Strategickým 
plánem, schváleným ZMČ Praha – Dolní Počernice v prosinci r. 2016. 

 Petr Stránský, vedoucí stavebního oddělení 
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Park u Čeňku
Dne 25. 9. 2018 byl slavnostně zahájen provoz druhé části I. etapy 
Rekreačního parku U Čeňku.
Tohoto zahájení se zúčastnila radní HMP Jana Plamínková, starosta 
Dolních Počernic Zbyněk Richter a další hosté, kteří se na přípravě 
a realizaci tohoto celopražsky významného projektu podíleli. Park 
bude sloužit převážně obyvatelům sídliště Černý Most, ale i našim 
občanům, neboť jeho většinová část se nachází na území Dolních 
Počernic. 
My se můžeme těšit, že v r. 2019 bude zahájena realizace III. etapy, 
která bude vymezena zástavbou Dolních Počernic, rybníkem Marti-
ňák, přírodní rezervací V Pískovně a golfovým hřištěm.
 Redakční rada

personální změny od 1. 10. 2018
P E D I AT R I E

V dětské ambulanci dochází od 1.10.2018 ke změně ordinujících lékařů. Po letitém působení MUDr. Jany Nožičkové nastupuje do am-
bulance MUDr. Oldřich Páv.
MUDr. Oldřich Páv absolvoval 2. LF UK v Praze v roce 2013, nyní dokončuje povinné stáže a praxi na školícím pracovišti u MUDr. Němeč-
ka v Mělníku. Dva roky pracoval na dětské klinice na Vinohradech a dojíždí také příležitostně sloužit do Olivovy léčebny v Říčanech. 
Plánovaný termín atestace z praktického lékařství pro děti a dorost má v prosinci 2018.
Prozatím bude ordinovat v čase, ve kterém ordinovala MUDr. Nožičková, a v pondělí dopoledne.
Aktivity MUDr. Radiny se nemění, ordinační hodiny zůstávají stejné jako dosud včetně alergologie.
 Martina Vondřichová

PROSINEC
Miloslav Kolář, Miloslav Král, Marie Bašková, Zdeňka 
Petráňová, Alena Urbanová, Miloslav Pařízek,  
Ladislav Šejnoha

ŘÍJEN
Ludmila Cikánková, Věra Vondráková, Svatoslav 
Polášek, Miloslav Kaucký, Jana Ridvanová, Věra 
Nováková, Květoslava Müllerová, Josef Bouška, 
Bohuslava Jechová, Vladimír Musil, Marie Jelínková, 
Jiří Vitinger, Blanka Mulačová, Marcela Petráková, 
Jaroslav Vojáček, Jan Modr, Jiří Karban

Komise sociální, zdravotní a bytová

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

LISTOPAD
Martin Sládek, Hana Hadačová, František Vrbenský, 
Zdeněk Terber, Anežka Horčáková, Evžen Smrkovský, 
Jaroslav Pařízek, Zdeňka Dolečková, Eva Jelínková, 
Vlasta Keclíková
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Krátká úvaha   KE STOLETÉMU VÝROČÍ  
Československé republiky
Když jsem chodila do školy, vždy mě trochu fasci-
novalo, že najednou, poté, co jsme jako Češi byli 
po staletí součástí Rakouska-Uherska, a přestože 
jsme občas nadávali a sem tam se vzbouřili (vět-
šinou v tu dobu jako i  jiné národy), jsme najed-
nou přes noc měli republiku. Nic ale nevzniká ná-
hodou, a  i  školní dějepis uměl mnohé vysvětlit. 

Tak se hovořilo o vlivu 1. světové války, vlivu hospodářského (prů-
myslového) rozmachu českých zemí v 19. a poč. 20. století, mluvilo 
se o emancipaci obyvatelstva, poukazovalo se na vliv starších a po-
kračujících obrozeneckých snah, na vzrůstající napětí mezi národy 
habsburské monarchie. 
Vše se ale tak nějak ještě před 1. světovou válkou dálo v „rozum-
ných“ mezích, k  nimž patřila samozřejmost, že jsme součástí Ra-
kouska-Uherska… Pár snílků se sice obracelo směrem k  východu 
a apelovalo na slovanskou vzájemnost, fakticky však nemohlo do-
jít k ničemu jinému než ke sbratření několika intelektuálů z obou 
stran. Nejschůdnější se tak jevila snaha po  dosažení autonomie 
Čech a Moravy v rámci Rakouska-Uherska a dosažení rakousko-čes-
kého vyrovnání, jak se stalo v uherském případě v r. 1867. Čeští po-
litici si ale takové Rakousko-Uhersko představovali v dosavadní po-
době a síle jako určitého protihráče sousedního převážně pruského 
Německa. Proto se změnou postavení monarchie, zvláště zřejmé 
od počátku první světové války, české snahy stále více směřovaly 
k prosazení plné samostatnosti českých zemí a ke státní suverenitě 
Čech a Moravy. Svůj postoj výrazně změnila naprostá většina domá-
cího i zahraničního odboje. Například i Masaryk před válkou prosa-
zoval spíše federalizaci monarchie…

Ale jak se již před válkou silně prosazoval vliv Německa na monarchii 
a pokračoval za války, začínali si naši politici uvědomovat, že by moh-
lo být hůř, dokonce že bychom se mohli stát nějakou formou sou-
částí poválečného Německa, ať už by válečný výsledek byl jakýkoli. 
V situaci, kdy bylo jasné, že Rakousko-Uhersko je politicky a vojen-
sky ve vleku Německa, začali Masaryk, Beneš a Štefánik organizovat 
ve  Francii první československé jednotky po  boku armád Dohody. 
O  ohromném (a  možná přeceňovaném) vlivu legií na  vznik samo-
statného Československa v roce 1918 se v posledních letech hodně 
hovoří a píše. Jejich úloha, ať už demonstrativní, národně-uvědomu-
jící, ale nakonec i vojenská je nesporná, přesto je nutné si uvědomit, 
že nebýt Francie, Anglie a USA, jejichž cílem bylo oslabit Německo 
i do budoucna, nové státy ve středoevropském prostoru by nemuse-
ly mít šanci na úspěch. Nejen tehdy vše souviselo se vším…
Stejně tak první republika, kterou považujeme v našich dějinách 
za jedno z nejlepších období, jakýsi vzor, ke kterému se – i přesto, 
že je známo, že ne vše bylo ideální jak v politické, tak ve společen-
ské či hospodářské situaci – můžeme vracet, by nezaznamenala 
tak výrazný rozmach, kdyby ideje zahraničního i domácího odboje 
nenalezly živnou půdu u poměrně vzdělaného obyvatelstva v ze-
mích s hospodářským potenciálem, které se ne neúspěšně a od-
vážně chopilo příležitosti. Jak s touto příležitostí dnes nakládáme 
my, je otázkou vyžadující si mnohem více prostoru, než poskytuje 
rozsah tohoto článku, a hlavně otázkou schopnosti a vůle pojme-
novat a pak postavit se tomu, co se příčí prvorepublikovým zása-
dám demokracie.

 Mgr. Markéta Stehlíková

VE ČTVRTEK 25. ŘÍJNA V 18.00

MČ Praha - Dolní Počernice  
Vás srdečně zve na oslavu

SPOJENÉ S VÝSADBOU LÍPY REPUBLIKY, 
LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM PŘES ZÁMECKÝ PARK

A OHŇOSTROJEM NA HRÁZI RYBNÍKA

Sejdeme se u místního hřbitova  
(Bakurinova ul.)

VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
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K článku  „Kdo leží v hrobě s rudou hvězdou“
Pan Jaroslav Novotný, který zažil příjezd Rudé armády do Dolních Počernic jako malý kluk, mě osobně vyhledal a doplnil článek „Kdo leží 
v hrobě s rudou hvězdou“ z Dolnopočernického zpravodaje 5-6/2018 o následující vyprávění:

„Smrt toho rudoarmějce si velmi jasně pamatuji. Viděl jsem ji na vlastní oči. Bylo to 10. května 1945, někdy dopoledne. Dolními Počernicemi pro-
jížděla tehdy další tanková kolona Rudé armády. Mohlo mi být tak sedm let, chodil jsem buď do první, nebo druhé třídy obecní školy na Jahodnici. 
Táta mě vzal s sebou, abych se podíval na projíždějící válečnou techniku a společně zamávali 
našim osvoboditelům. Stáli jsme tehdy na ulici Českobrodská, přesně na místě, kde je dnes au-
tobusová zastávka směrem do Běchovic. Projížděl tank za tankem. Pomalu se vynořovaly ze 
zatáčky směrem od Barborky a pokračovaly ku Praze. Lidé z Dolních Počernic stáli na krajích 
u  silnice a  mávali na  projíždějící techniku obsazenou vojáky. Na  každém tanku seděla vždy 
skupina rudoarmějců. Najednou se vynořil další tank se sedícími vojáky. Jak vyjel ze zatáčky, 
tak jeho řidič pravděpodobně před sebou uviděl rovinku směrem dolů k Jahodnici a přidal vyš-
ší rychlost. Tank typu T-34 sebou prudce škubl (což byla jeho běžná vlastnost při zařazení vět-
ší rychlostního stupně) a v tom okamžiku se to stalo. Na předním blatníku ocelového kolosu, 
po levé straně před věží z pohledu jízdy, tedy na straně blíže ke kraji silnice, seděl ruský voják. 
Buď usnul únavou, nebo se málo držel, ale jak sebou tank při zařazení vyšší rychlost prudce 
trhnul, najednou spadl přímo před něj, udělal kotrmelec a v tom okamžiku se jeho hlava ocitla 
těsně před levým pásem tanku. Ozval se krátký nepříjemný zvuk a ve vteřině byla hlava rudo-
armějce rozdrcena. Zbytek těla zůstal nedotčen. Neozval se žádný výkřik, spadlý voják neměl 
vůbec čas zareagovat. Pamatuji se dokonce, že jeho samopal zůstal ležet na tanku. Zbylí vojáci 
na korbě tanku zakřičeli do útrob věže na řidiče tanku, ten zastavil, ale již se nedalo 
nic dělat. Vzpomínám, že vzali polní lopatku a rozdrcenou hlavu položili na zbytek ne-
dotčeného těla. Kolona na okamžik zastavila, přišel nějaký vyšší velitel, nařídil ostatky 
vojáka uložit stranou a za chvíli se proud vojenské techniky valil dál ku Praze. Jasně si 
vzpomínám, jak námi všemi tato událost otřásla, ale rudoarmějci si z toho moc nedě-
lali. Asi již viděli tolik mrtvých, že jeden navíc pro ně nic neznamenal.“ 

Tolik vyprávění pana Jaroslava Novotného, které doplňuje článek o seržantu Polo-
sinovi, neboť to byl ten nešťastník, který 10. května 1945 skončil pod pásy tanku. 
Vyprávění je zajímavé v  několika směrech. Tak předně přesně určuje místo, kde 
k tragické nehodě došlo (ulice Českobrodská, u autobusové stanice U váhy smě-
rem z Prahy) a dále nám dokládá, že seržant Polosin zahynul přímo při přesunu, 
takže událost neproběhla tak (jak se někdy traduje), že spadl pod kola tanku, když 
procházel opilý kolem něho. Že se jednalo o přesun, dokládá i to, že voják měl s se-
bou služební zbraň (samopal). Toto vyprávění nám zase pomohlo upřesnit událost 
z dějin naší obce. Zaznamenal Martin Šíla

H
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Ivanka Devátá  Kde spí lufťáci 
Josef Pánek   Láska v době globálních  

klimatických změn
Zdeněk Hanka  Severně od šedesáté páté 
Alena Zemančíková  Příběh v řeči nepřímé 
Fredrik Backman   A každé ráno je cesta domů  

delší a delší
  Medvědín 
Anthony Doerr  O dívce Grace 
Sidney Sheldon  Odhalená tvář
Gemma Livierová  Zlomení andělé 
S. J. Bolton  Má ji rád, nemá ji rád 
  Tak to je, tak to bude
Hanya Yanagihara  Malý život 
Kamin Mohammandi   Bella Figura: Jíst, milovat a žít  

po italsku 
Daniel Cole  Hadrový panák 2: Loutkář 
Oldham Ashcraft Tami  Než přišla bouře 
Barbara Erskine  Spáčův hrad 
Ng Celeste  Ohníčky všude kolem
T. Oldhamová Ashcraftová Než přišla bouře

NAUČNÁ LITERATURA
Radkin Honzák  Všichni žijem v blázinci

Jaroslav Kmenta  Svědek na zabití 
Jiří Anderle  Láska za lásku - Cesty

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
J. K. Rowlingová   Harry Potter a vězeň z Azkabanu - 

ilustrované vydání
   Harry Potter a Tajemná komnata - 

ilustrované vydání 
L. Frank Baum  Čaroděj ze země Oz 
Przemyslaw Liput  Rok ve školce 
Marianne Dubuc  Pošťák Myšák doručuje 
Chris Priestley  Příšerné příběhy z temného tunelu
  Příšerné příběhy z Černé lodi 
J. Štejnar, M. Široký   Medvěd Wrr - Po přečtení zavřít! 

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Jindřich F. Bobák   Dávné pověsti národa českého / Doba 

královská

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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DETEKTIVOVÉ na faře

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE

Už po třetí se na faře v Dolních Počernicích pořádal příměstský tá-
bor pro děti ve věku od 5 do 12 let. Na přelomu července a srpna 
byl pro 15 účastníků po  dva prázdninové týdny připravený pro-
gram na  téma detektivové. Ráno přišel Sherlock Holmes a  zadal 
dětem detektivní úkol, který měly rozluštit. Pátraly po koši Dalibo-
ra, kterému v něm do věže posílali lidé jídlo, nebo zjišťovaly, co se 
stalo s Golemem. Objevovaly zajímavá místa nejen v Dolních Po-
černicích a okolí, vystoupaly na nedalekou rozhlednu Doubravku. 
V  centru Prahy putovaly ke  kostelu sv. Ludmily na  Náměstí Míru, 
kde hledaly šálu sv. Ludmily a vitrážová okna s jejím vyobrazením. 
Pátraly po bibli v kostele Cyrila a Metoděje v Karlíně dále zavítaly 
do  Emauzského kláštera a  putovaly do  Staré Boleslavi ke  kostelu 
sv. Václava. Ve výtvarné dílně pod vedením ak. mal. Olgy Stárkové 
a  ak. mal. Jana Paula děti ztvárnily na  velké archy papíru zvířata 
v ZOO, po kterých pátral Sherlock Holmes a dále něco, co by si Hol-
mes ve volném čase rád namaloval. Ještě spoustu dalších úkolů děti 

Od  října probíhá výuka náboženství na  faře pro první stupeň 
a předškolní děti. Náboženství pro druhou, třetí a čtvrtou třídu 
je naplánováno na úterý od 13.30 do 14.30 hod., výuka pro další 
ročníky bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí a domluvě 
s rodiči. Své děti můžete přihlásit na emailové adrese 
farnost.dp@atlas.cz.  Marcela Krňávková

dostaly a vypátraly, ale to se můžete zeptat přímo jich samotných.
Milí rodiče, pro vaše děti ve věku 5–12 let, připravujeme na příští 
rok 2019 již čtvrtý ročník našeho příměstského tábora. Všechny 
podrobnosti najdete od  dubna na  našich webových stránkách:  
www.farnost-dolni-pocernice.cz.
 Marcela Krňávková

FA
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Ovlivňování či manipulace
Poslední dobou poměrně často zmiňovaný fenomén. Mezi mani-
pulací a vlivem je třeba rozlišit. Vliv používáme k  tomu, abychom 
(ve společnosti, rodině, na pracovišti, ve třídě…) prosazovali své cíle 
a  je to jeden z  charakteristických znaků zdravého fungování. Vliv 
uznává práva a  hranice jiných lidí a  je založen na  přímé a  upřím-
né komunikaci. Manipulace je naopak charakteristická otevřeným 
nebo skrytým nucením, šikanou, pomluvami, vydíráním či hraním 
na city a mnoha dalšími obdobnými nefér projevy.
Samozřejmě, drobné prvky manipulace jsou (vedle ovlivňování) 
běžné i ze strany rodičů ve výchově dítěte, v rozumné míře a inten-
zitě jsou pochopitelné a přijatelné, nic se však nemá přehánět. Zcela 
jistě je vhodnější, mnohem účinnější a i s trvalejší hodnotou uplat-
nění svého vlivu (tedy ovlivňovat, nikoli manipulovat). Manipula-
tivní rodiče totiž paradoxně mohou nechtěně vychovat budoucího 
malého manipulátora nebo tyrana.
Člověk, který manipuluje, tím často řeší a kompenzuje nedostatek 
adekvátních argumentů pro prosazení svého cíle.
Většina z nás zná ze života řadu případů či osob, které mají manipu-
lativní tendence, a naopak lidi, kteří jsou snadno manipulovatelní. 
Děti nejčastěji mezi vrstevníky v tzv. období konformity (kdy se ne-
chtějí lišit) v předpubertálním až pubertálním období. Stačí mnoh-
dy „silný“ a obratný jedinec-manipulátor a ve skupině vrstevníků či 
např. školní třídě se může objevit šikana i ze strany dětí, které by 
ani ve snu nenapadlo ostatním ubližovat. Svého vlivu nemusí vždy 
využít pouze k šikaně, ale obecně k využívání druhých ve svůj pro-
spěch. Není však ojedinělé ani to, že z  manipulovaného se stane 
manipulátor. (Dalším klasickým případem bývaly projevy mnohdy 
až drastické během základní vojenské služby.)

S manipulací se setkáváme i v partnerských vztazích – zde je třeba 
se účinně bránit konfrontací, aby mohl vztah zůstat rovnocenným, 
tzn. neustupovat donekonečna „aby byl klid“. Možná překvapivě se 
tento fenomén může vyskytnout i  mezi dospělými lidmi v  rámci 
náhodně vytvořených skupin – ať už se jedná o sousedské vztahy, 
sportovní týmy, pracovní či zájmové útvary apod. V  takovýchto 
případech se v dnešní době stále častěji stává, že skupina (jedním 
nebo více lidmi) zmanipulovaných osob dokáže odstranit např. 
člověka s  dosavadní autoritou, který se stane z  nějakého důvodu 
pro manipulátory nepohodlným. Na jednu stranu je pozitivní, že se 
na rozdíl od dob minulých nemusíme autorit tolik obávat, na straně 
druhé mnohdy absolutní nedostatek respektu k  tradičním autori-
tám (učitel, lékař…) není vždy zcela na místě.
Zcela univerzální radu na obranu proti manipulátorům nelze vzhle-
dem ke  specifičnosti jednotlivých případů udělit. Každopádně 
v případech, kdy se cítíme pod tlakem druhých, je dobré včas rozli-
šit mezi přijatelným ovlivňováním a nepřijatelným manipulováním, 
abychom se nedočkali nepříjemných konců, že budeme litovat 
svých rozhodnutí nebo ústupků. Ale určitě je třeba být velmi obe-
zřetní ve všech situacích, které jeví známky nátlaku ze strany další 
osoby bez dostatečné a opodstatněné argumentace a vybízejí nás 
k chování i proti naší vlastní vůli. V případě dětí je třeba být opatrný 
a při náznacích, že by mohlo jít o šikanu, situaci citlivě řešit. Je však 
vždy nutné rozlišit, zda se jedná skutečně o  šikanu nebo naopak 
o  „spravedlivé rozhořčení“ ostatních jako reakci na  nepřijatelné 
chování daného jedince. Závěr: Ovlivňujme, ale nemanipulujme. 
Nechme se ovlivňovat, ale nenechme sebou manipulovat.
 PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka

P O H L E D E M  P S Y C H O L O G A
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
ve spolupráci s 

PANSKÝM DVOREM s.r.o.
ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

DĚTSKÝM DOMOVEM

SDRUŽENÍM POČIN

r.k. VESELÝ ČERTÍK

a místními podnikateli

vás zvou na 

PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR
PŘÍJEZD MIKULÁŠE

(15.00 hod.)

PIVOVARSKÉ LEDOVÉ SKLEPY
PEKLO

(od 16.00 do 18.00 hodin)

INFORMAČNÍ CENTRUM a REGIONÁLNÍ MUZEUM
ŽIVÝ BETLÉM

Spojeno s akcí Dárky pro Ježíška
(od 16.00 do 17.00 hod.)

KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
 ROKYTKA

(od 16.00 hod.)

VÁNOČNÍ VLÁČEK
 a  STAROČESKÉ VÁNOCE s ŘEZBÁŘEM

 (od 13.00 do 18.00 hod.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
NÁRODNÍCH HRDINŮ č.p.70

VÁNOČNÍ JARMARK
(od 13.00 do 18.00 hod.)

LÉTA PÁNĚ - venkovní prostoryZABÍJAČKOVÉ HODY

LÉTA PÁNĚ - ŠPEJCHAR
VÝSTAVY A DÍLNY

 VÝTVARNÉ PRÁCE  DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA,
  VIZOVICKÉ TĚSTO,  KERAMIKA,
 KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ a další
 (otevřeno od 13.00 do 18.00 hod.)

LÉTA PÁNĚ - DIVADLO

ZIMNÍ POHÁDKA  

hraje divadlo 100opic Praha

(14.00 hod.) P R O G R A M

SOBOTA  1. 12. 2018
v době od 13.00 do 18.00 hod.
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NEW YORK City a Dolní POČERNICE v paralelách

New York City má přes 8 miliónů obyvatel a skládá se z pěti částí; 
Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Staten Island a Queens. A právě 
v Queensu, kam se dostanete z Manhattanu metrem přes řeku East 
River, se téměř na konečné, vedle depa metra, nachází rozlehlý te-
nisový areál J. B. Kingové s centrálním dvorcem Arthur Ashe pro 24 

tisíc diváků. Strávil jsem tady dva 
dny, viděl čtvrtfinálové a  semifi-
nálové zápasy a  měl možnost 
zblízka fandit i našim tenistkám 
Siniakové a  Krejčíkové o  po-
stup do  finále ve  čtyřhře, 
které jim nakonec, bohužel, 
uniklo. Vzpomněl jsem si 
na  tenisové kurty v  Dol-
ních Počernicích, kde 
se hraje mnoho utkání 
a turnajů a z centra Prahy 
je sem možné přijet přes Depo 
Hostivař „208ičkou“. Vedle tenisových 
kurtů máme fotbalový stadion, v  New 
Yorku mají vedle tenisového areálu arénu 
City Field, kde hrají baseball NY Mets.  
Dolní Počernice se v  podstatě skládají 
také z  pěti částí, Vinice, Vinohrady, Stará 
obec, V Ráji a V Čeňku. Celým Manhatta-
nem se úhlopříčně táhne BRODway a dělí 
ho na dvě poloviny tak, jako Dolní Počer-
nice protíná a  rozděluje ČeskoBRODská. 
Manhattan je známý luxusními butiky, 
zvlášť na 5. Avenue, i mi tady máme pří-
mo na  hlavní ulici „Prodejnu textilního 
zboží“. Američani jsou velice věřící, a  tak 
celý Manhattan je prosetý malými i  vět-
šími kostely, i my zde máme dominantní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na  západní straně Manhattanu 
ústí řeka Hudson do Atlantského oceánu, v Dolních Počernicích ústí 
rameno Rokytky do Velkého rybníka. My máme rybník, na Manha-
ttanu v Central Parku je vodní rezervoár Jacqueline Kennedy Ona- 
sissové, okolo obou je možné běhat a jezdit na kole po zpevněných 
cestách. Tam se smí chytat ryby, u nás se provádí výlov. V Počerni-
cích máme ostrov, New York má slavný Coney Island, kam dojedete 
za 40 minut metrem. Na konečné, připomínající staré nádraží, pře-
jdete ulici a  před Vámi se otevře bizarní zábavní park plný nervy 
drásajících atrakcí, horské dráhy, lodě, přehupovačky, kolotoče s le-
tadly kroužícími v mnoha směrech ve výšce i těsně nad zemí. Odtud 
hned přejdete na dlouhou pláž u Atlantiku lemovanou pěší zónou 
plnou občerstvení a Fast Foodů, kam jezdí Newyorčané relaxovat 
po práci. I my máme pláž, dokonce nudistickou a za „pěší zónou“ 
hráze rybníka najdeme občerstvení ve mlýně a v Léta Páně i drob-

né atrakce pro děti. U vstupu do par-
ku byla vytvořena malá botanická 
zahrádka. New York má svou Botanic-
kou zahradu vybudovanou v  Bronxu, 
stejně tak, jako zoologickou. V Dolních 
Počernicích máme stáje koní. Manha-
ttan, protože je v  podstatě ostrov, je 
spojen s přilehlými částmi New Yorku 
krásnými, železnými mosty, z nichž asi 
nejznámější je Brooklyn Bridge, ze kte-
rého je nejmalebnější pohled na mra-
kodrapy spodního cípu - Downtownu, 
kde byla situována „Dvojčata“ Trade 
World Centra a  v  dálce zahlédneme 
sochu Svobody. Také my se můžeme 
pyšnit nově zrekonstruovaným mos-

tem přes Rokytku, ze kte-
rého vidíme na věž místní-
ho úřadu, před kterou stojí 
u  křižovatky dvojčata – 
dvě dřevěné plastiky a na-
pravo vzhlížíme na  sochu 
Sv. Jana Nepomuckého. 
Uprostřed Počernic, v části 
Staré obce, máme poštu, 
V  NewYorku je honosná 
budova Generální (hlavní) 
pošty uprostřed Manha-
ttanu v  Midtownu. Máme 
i  Muzeum historických 
předmětů, oni na  Upper 
West Side naučné a  roz-

sáhlé American Museum of Natural His-
tory. Pak ale mají ještě další velká muzea, 
jako je Metropolitní, MoMA (Museum of 
Modern Art), Whitney Museum of Ame-
rican Art, New Museum a  Guggenhaim 
Museum, kde právě probíhá, v  architek-
tonicky točitých patrech, retrospektivní 
výstava jednoho z  nejrespektovanějších 
moderních sochařů Alberta Giacometti-

Asi už po páté jsem se vypravil do New Yorku, vždy z jiného důvodu; výstava, prohlídka muzeí a galerií… a naposledy 
návštěva tenisového turnaje US Open ve čtvrti Flushing Meadows. Až nyní jsem si uvědomil, kolik má společného 
New York s Dolními Počernicemi…



ho (1901-1966), kterým se inspiroval například náš sochař Olbram 
Zoubek. V Počernicích máme i galerii současného umění „U koní“, 
Na  Manhattanu jsou galerie rozeseté na  mnoha místech, ale nej-
rozsáhlejší galerijní oblast se současným uměním se přesunula ze 
známého SOHO do západní části, čtvrti Chelsea, mezi 19. a 26. ulici. 
Při troše štěstí zde v galeriích narazíme i na takové práce umělců, se 
kterými se setkáváme u nás pouze v publikacích světového umění. 
V sousedství železniční stanice Pennsylvania rail station na 34 ulici 
a 7. avenue můžeme zajít do populární haly Madison Square Gar-
den, kde hrají basketbal NY Knicks, hokej New York Rangers nebo se 
zde konají koncerty. V Dolních Počernicích můžeme vidět basketba-
lovou soutěž v hale - tělocvičně základní školy a nechat se odvézt 
vlakem z železniční zastávky Českých drah. Ulice v New Yorku jsou 
většinou jednosměrné a velmi přehledné, nelze zabloudit a řidič se 
dobře orientuje při jízdě autem, ulice jsou kolmé na avenue a chro-
nologicky číslované. V Počernicích je to také přehledné, dobře se tu 
řídí, jen domy nejsou za sebou postupně číslované.
V New Yorku jsou řidiči velmi ohleduplní, pustí Vás i na červenou, 
u nás, obecně, se na přechodu řidič snaží projet skulinou mezi lidmi. 
Dokonce se mi v newyorském metru stalo, že při přestupování, kdy 

už byla souprava zavřená a připravená k odjezdu, mi ještě otevřeli 
dveře, abych mohl nastoupit.
Lidé, zvláště ženy, chodí v New Yorku velmi upravené, dbají hlavně 
na vlasy a nehty a je zde mnoho kosmetických studií. I u nás chodí 
dámy upravené, kadeřnictví máme pod úřadem a na ČeskoBROD-
ské ulici. Američané dbají i  na  svou fyzickou stránku, tak sportují 
a navštěvují četná Fitnescentra vestavěná v honosných budovách, 
třeba i na Wall Street. Dobře vybavené posilovny máme i my na ně-
kolika místech Dolních Počernic.
Newyorčané jsou velmi ohleduplní, omlouvají se Vám i  při sebe-
menším střetu na ulici, ač to ani není jejich vinou. Jsou také důsled-
ní ve své práci, neoblomní, nikam Vás nepustí, kam nemáte přístup, 
stojí si za svým názorem a za stanovenými pravidly. Někdy to vyzní 
až moc mechanicky, trochu bez „srdíčka“. Ale jsou komunikativní, 
většinou se při setkání na něco zeptají, jsou sebevědomí… Je zde 
mnoho nejrůznějších podivínů, exhibicionistů, pouličních umělců, 
to rád pozoruji. Tady je máme taky, ale ne v takovém množství a ku-
mulaci. New York musíte mít rádi nebo ho nenávidět. Já mám rád 
New York i Dolní Počernice.
 Roman FRANTA, září 2018

13

Dětský domov Dolní Počernice

vás zve na

20. 10. 2018 od 9:00 hod.
na hřištích v areálu Dětského domova

Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9, tel./fax: 281 930 129, 281 930 525
ředitel: Martin Lněnička (602 873 693), zástupkyně: Hana Jedelská (723 083 832)

e-mail: martin.lnenicka@dddp.cz

Hrací systém bude určen podle přihlášek  
– prosíme o zaslání do 18. 10. 

Kategorie: ženy, muži, děti do ročníku nar. 2003

TĚŠÍME SE NA VÁS, TAK SE PŘIHLASTE

15. ROČNÍK PÉTANQUE JEDNOTLIVCŮ

Občerstvení bude zajištěno,  
možnost dobrovolného příspěvku.

Předpokládaný konec v 19:00 hod.
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KDYŽ SE RUKA K RUCE…
V  pátek 14. a  v  sobotu 15. září 2018 se v  zámeckém parku uskutečnil velkolepý 
projekt dvou subjektů. Naší MČ, která pořádala XXIII. Zahradní slavnost Babí léto 
a Panského dvora (Počernického pivovaru), který připravil 3. Počernické pivobraní.
Celé akci přecházely horečné přípravy a program, alespoň za naši MČ, se měnil 
den ze dne. Ale, konec dobrý - všechno dobré. Odstoupivší „Medvědy 009“ nahra-
dila výborná kapela „Viktor Dyk &WAW“ a za (na plakátech avizované tanečníky) 
„zaskočila“ taneční skupina ATS DOMINO Ivy Bičišťové. Její svěřenci, mnozí jsou 

mistry Evropy i světa, doslova uchvátili svými tanečně - akrobatickými výkony.
Páteční program „Třetího počernického pivobraní“ se nesl ve znamení dobrého jídla a piva 
z  místních i „došlých“ zdrojů. Ale, nejen dobrý mok přilákal do  zámeckého parku spousty 
lidí. Byly to i kapely: ZELENINA, HOUPACÍ KŮŇ, LIKE IT, CIRCUS BROTHERS a SEBASTIAN, které 
vyhrávaly návštěvníkům až do pozdních večerních hodin.
Sobotní program - XXIII. Zahradní slavnosti Babí léto začal již v deset hodin dopoledne Ma-
lým, velkým parkúrem v areálu „U Koní“. Závodilo zde přes dvacet jezdců a koní. Soutěž, do-
tovaná cenami MČ Praha - Dolní Počernice trvala až hluboko do odpoledních hodin. Dopole-
dne se také rozbíhaly i sportovní soutěže ve volejbale a tenisu. 
V jednací síni našeho úřadu se konala vernisáž výstavy DĚTSKÁ MALBA 1988 - 2018, při které 
se spolu s návštěvníky setkali malí, dnes již dospělí autoři velmi zajímavých děl. Přítomný, 
tehdejší lektor ak. mal. Jan Paul byl na své bývalé svěřence i po letech oprávněně hrdý. Jedna 
z návštěvnic výstavy chtěla své potomky do výtvarného kroužku přihlásit, byla však zklamá-
na, že lekce pro děti nemají pokračování…Později odpoledne se uskutečnila i vernisáž výsta-
vy Krajiny (duše) Jakuba Marka v „Galerii U Koní“ - umění pod širým nebem. Prodejem obrazů 
byly získány prostředky na zaplacení osmi účinkujících lidí bez domova na akci „Noc venku“.
V prostorách informačního centra se konala výstava ke 100. výročí založení ČSR, kterou naše 
MČ pojala po svém, a to prostřednictvím zvětšených pohlednic nápadité a neúnavné foto-
grafky Ivy Černé. Zprostředkovala tak návštěvníkům pohled na Počernice z doby První re-
publiky v konfrontaci se současnem.
V předsálí výstavy se se svými precizními výtvory - dokonalými replikami známých kostelů 
a chrámů pochlubil modelář pan Jiří Topinka.To, že sousední regionální muzeum i infocent-
rum provoněly amatérské (ale zkušené) pekařky tradičním štrúdlem, snad nemusím ani do-
dávat. Pro nejmenší obecenstvo byla připravena na dvoře mezi muzeem a knihovou pohád-
ka O Palečkovi v podání Malého divadélka.
Mezitím se na venkovním amfiteátru střídala diskotéka DJ Goro s kapelami známých a zvuč-
ných jmen. 
Slavnostní zahájení, kterým pan starosta otevřel po třiadvacáté Babí léto, měla opětně hu-
manitární podtext. Pan MUDr. Pavel Boček, předseda o.s. Sluneční paprsek, převzal z rukou 
pana starosty finanční příspěvek naší MČ ve prospěch dětí nemocných krvetvorbou. K slav-
nostnímu aktu přispěla i patronka o.s. Sluneční paprsek paní Hanka Křížková, která návštěv-
níky potěšila směsí písní ze svého bohatého repertoáru.
Pak se již uchopil slova spíkr, známý bývalý televizní redaktor a  reportér, pan Jaroslav Su-
chánek, který byl skvělým průvodcem programů na přírodním amfiteátru. Vedl rozhovory 
s panem starostou i tanečníky. Moderoval vystoupení jednotlivých kapel kterými byly: JANA 
RYCHTEROVÁ A SPOL., RANGERS BAND, CZ(CELÉ ZNOVA), JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND, 
VIKTOR DYK&WAW a DISCOBALLS.
V programu bylo též dvojí taneční vystoupení skupiny SIDEREA, které bylo zakončeno vý-
ukou charlestonu. Parket zaplnily zájemci do posledního místečka. Díky výuce víme, že leta-
dlo není jen to, co nad námi lítá, ale také jeden z důležitých prvků chaarlestonu. 
Nemohu vynechat i dvě perličky nakonec. Při výměně kapel Rangers band a CZ došlo k malé-
mu „extempore“ - na jeviště přišel jeden z návštěvníků a spolu s malým synkem se dožadoval 
na skupině Rangers band písně Jede, jede mašinka. Přání pak vyhověli rockeři, kteří tak svoji 
produkci otevřeli opravdu nevšedním způsobem. Dalším zákulisním zpestřením byl odjezd 
pana Jaroslava Suchánka. Ukázalo se, že nechal v autě cosi svítit a nemohl tudíž nastartovat. 
Ihned se akce ujal p.  starosta, Karochovi a  nakonec pan Josef Vích. Prostě ... když se ruka 
k ruce....
Na další setkání při XXIV. Zahradní slavnosti Babí léto 2019 a 4. Počernickém pivobraní se těší 
všichni, kteří rádi přispěli ke zdaru toho letošního. 
 Vlasta Václavková
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Koně po téměř tříměsíční pauze nabrali mnoho sil a s chutí se pus-
tili do práce. Na zápis přišlo hodně dětí a všechny naše aktivity: hi-
poterapie, jezdecké kroužky i  paravoltiž už jsou v  plném proudu. 
Tábor letos proběhl s rekordním počtem dětí ve velmi přátelském 
duchu. Všichni jsme si ho užili a na konci byli značně znaveni. Čtr-
náct dní her, putování, spousty různých dovedností ale hlavně jež-
dění na koních. Měli jsme jich k dispozici deset a všechny je poctivě 
využívali a střídali. 
Jakých akcí jsme se účastnili? Hlavní událostí podzimu bylo 6. a 7. 
10. Mistrovství ČR v paravoltiži, které letos proběhlo v Brně. Za Po-
čin jelo závodit 6 nominovaných účastníků, jedna dvojice a  jedna 
skupina. Všechny vezl kůň Šibal pod vedením Radky Smyczkové. 
Povozili jsme děti na pochodu „14 km kolem Prahy 14“.
O víkendu 20. a 21. 10. mohou děti z našeho klubu vyjet s koňmi 
do Extreme trail parku Hošťka – Ježkův Mlýn, kde se naučí zacházet 

Letošní rok je plný připomínek. Hodně se mluví o výročích různých 
osmičkových předělů historie naší země, ale jsou tu i  jiná výročí. 
Před dvaceti lety jsme se s  tatínkem rozhodovali, co si tak počít 
v Dolních Počernicích, kde jsme tehdy už žili 6 let a považovali jsme 
se za téměř místní. V hlavách se nám honily dva nápady. Jedním byl 
internetový vyhledávač, který jsme chtěli nazvat le’Goog, a druhým 
bylo oslovit v Počernicích občany, kteří jsou ochotni se angažovat 
pro veřejné blaho a spojit je do občanské iniciativy. 
Nápad s vyhledávačem se zdál dobrý, ale bylo zřejmé, 
že by v případě úspěchu (a ten byl velmi pravděpo-
dobný) přinášel obrovské finanční zisky. A  s  penězi, 
jak známo, jsou vždycky starosti. Přenechali jsme ho 
tedy pánům Pageovi a Brinovi, kteří trochu pozměnili 
název a 4. září 1998 si zaregistrovali společnost Goo-
gle. Od  té doby mají spoustu starostí s  obrovským 
množstvím peněz. My jsme naopak dali přednost počernické inici-
ativě, která nám peníze nevynáší, ale spotřebovává, a 1. října téhož 
roku jsme zaregistrovali občanské sdružení Počernická iniciativa 
– POČIN. Stejně jako Google tedy v těchto dnech slavíme 20. výročí 
založení, ale na rozdíl od Page a Brina nemáme starosti s hromadou 
peněz. Zato jsem přesvědčen, že náš nápad přinesl Dolním Počer-

Počin OPĚT V POČERNICÍCH

POČIN slaví 20 let od založení

s koňmi, překonávat přírodní překážky, 
mosty, řeky, lávky, náspy, bludiště, lavič-
ky. Je to velká zkušenost a děti si odve-
zou mnoho nových dovedností.
A  ještě jedna historická událost, člen-
ka našeho klubu Petra Bacílková bude 
skládat cvičitelské zkoušky, klub tak zís-
ká dalšího trenéra, zatím pravidelně skládáme zkoušky základního 
výcviku jezdců, ale na cvičitelák to chce mnohem více úsilí, doved-
nosti ale hlavně trpělivosti a trénování. Všichni Petře držíme pěsti, 
ať jí přeje štěstí a v prosinci zdárně složí zkoušky. 

Všem starým i  novým členům JK Počin přejeme úspěšnou jez-
deckou sezónu a ať jim koně přináší radost.
 
 Hanka Špindlerová

OBJEDNÁNÍ NA TELEFONU 

NABÍZÍME HNŮJ ZA ODVOZ 
(případně něco dobrého pro koně nebo děti)

P R O  V Š E C H N Y  Z Á J E M C E

605 285 426
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nicím mnohem více než nějaký ten Google. Dovolím si u příležitosti 
tohoto kulatého výročí malým výčtem hlavního, co se nám za těch 
20 let podařilo, vydat účet z naší dosavadní činnosti:
Vybudovali jsme a asi pět let provozovali tzv. nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Klub 26, který v neziskové čajovně a klubovnách 
poskytoval mladé generaci útočiště, prostor k setkávání, ale i k pro-
vozování různých zájmových aktivit – scházely se zde kroužky ka-

retních her, hrál se zde ping-pong a kulečník, konalo 
se zde několik diskoték, srazů tříd, narozeninových 
oslav, schůzí, probíhala zde výuka hry na hudební ná-
stroje a v neposlední řadě zde zkoušelo několik kapel 
(z nichž jedna zkouší v bývalých prostorách Klubu 26 
dodnes).
Z  posledně jmenovaných aktivit se zrodila další čin-
nost POČINU, a  to pořádání multižánrového výtvar-

ného, divadelního a  hlavně hudebního festivalu FEST 26, jehož 
se uskutečnilo 25 půlročníků, čímž byl svého času v celé republice 
jedním z festivalů, které se dočkaly nejvíce opakování. FEST 26 dával 
příležitost zejména začínajícím a méně známým kapelám představit 
svou tvorbu veřejnosti a stát se také vzory váhavějším vrstevníkům. 
Na svém vrcholu hostil dvoudenní festival několik set diváků.
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u koní také uspořádal benefiční prodejní výstavu malovaných pod-
kov a účastní se i akcí neziskových organizací v okolí.
POČIN také založil tradici několika dnes již zcela zavedených akcí 
dolnopočernického kulturně společenského života jako jsou Babí 
léto, Připomínka vzniku republiky (lampiónový průvod), Sva-
toštěpánské koupání v Počernickém rybníce aj., stál u zrodu dol-
nopočernického masopustu, netradiční vánoční nadílky, výstavy 
Velikonoční inspirace a dalších a podílí se na personálním či tech-
nickém zajištění i dalších akcí, například ozvučení Malého parkúru 

nebo koncertů dětského sboru Rokytka atd. Uspořádali 
jsme i řadu jednorázových akcí jako například výlet pro 
děti do Toulcova dvora, bazárek dětského oblečení aj.
Díky podávání žádostí o  granty v  různých oblastech 
spadajících do působnosti POČINu se podařilo od rozlič-
ných státních institucí pro Dolní Počernice, zdejší mládež, 
zeleň aj. získat v  součtu velké finanční prostředky v  řá-
dech mnoha stovek tisíc až milionů.
Už dva roky udělujeme na  připomínku ideálů našeho 
zakladatele a  prvního předsedy cenu Tomáše Jirsáka 
za přínos k rozvoji občanské společnosti v Dolních Počer-
nicích. 
Když se tak ohlížím za  těmi dvaceti lety, je to příjemný 
pohled na dlouhou řadu drobných i větších úspěchů. Ne, 
že by vždy vše běželo hladce, ne, že bychom nemuseli 
překonávat mnohé překážky, ne, že bychom se nikdy ne-
dočkali neúspěchů a nezdarů a že bychom všechno udě-
lali dobře a správně, ale celkově mám snad právem pocit 
z dobře vykonané práce. Kde bych byl dnes, kdybychom 
před 20ti lety místo POČINu založili le’Goog?
Moc a moc srdečně děkuji všem, kteří se k nám během 

těch dvaceti let dočasně nebo trvale přidali a  většinou nezištně 
a  s  velkým osobním nasazením pomohli či pomáhají naplňovat 
náš cíl deklarovaný i  ve  stanovách, totiž „spoluvytvářet občan-
skou společnost zejména tím, že [POČIN] bude podporovat akti-
vity ke zlepšení kulturního a společenského klimatu městské části 
Praha – Dolní Počernice, se zvláštním zaměřením na práci s dětmi 
a mládeží ve volném čase“. Jsou to zejména vedoucí klubů a  je-
jich pomocníci, ale i řada dalších. Děkuji také všem jednotlivcům 
i institucím, bez jejichž podpory jak finanční či materiální, tak i du-
chovní a morální bychom nikdy nebyli schopni fungovat tak, jak se 
zatím daří. Speciální dík patří vedení Dolních Počernic, ať už jeho 
složení za ta léta bylo jakékoli, za spolupráci, ochotu a pochopení 
v případě těžkostí, vstřícnost při jednáních a v neposlední řadě vše-
možnou podporu.
Věřím, že se nám podaří si udržet veškerou dosavadní přízeň i vlast-
ní nadšení a odhodlání, abychom i v dalších desetiletích mohli být 
v Dolních Počernicích dobrým POČINem.
 Tomáš V. F. Jirsák Havran

které každoročně připravuje pro dolnopočernické občany MČ Praha – Dolní Počernice se uskuteční

v neděli 2. prosince 2018 od 10.00 hod. 
v sále hotelu Svornost.

PROGR AM:
1. Přivítání přítomných panem starostou 

2. Vystoupení taneční skupiny  „HIT Hany Jozové“

K tanci i poslechu bude hrát kapela TOMÁŠOVÉ.
Jako vždy bude připraveno i malé občerstvení.

A D V E N T N Í  S E T K Á N Í  S E N I O R Ů

Uspořádali jsme kulinářskou show s čínskými kuchaři, což dalo vznik-
nout myšlence prezentovat v  Dolních Počernicích gastronomické 
speciality z celého světa a spojit to vždy se zajímavým vyprávěním 
o té které oblasti. Tak vznikl náš cyklus cestopisných besed „Kaž-
dý poslední čtvrtek novou zemi“, který probíhá v poslední čtvrtky 
v měsíci dodnes a v rámci nějž jsme mohli vyslechnout již více než 
150 poutavých vyprávění cestovatelů, dobrodruhů, účastníků expe-
dic apod., doprovázených promítáním fotografií, diapozitivů nebo fil-
mů, leckdy doplněných i hudbou nebo malou výstavkou a vždy zpes-
třených ochutnávkou lahůdek s tématem souvisejících.
Založili jsme Okrašlovací spolek, který uspořádal již 
několik velice zajímavých výprav za  pražskými památ-
kami s tím, že díky vzácným osobním kontaktům zavedl 
účastníky do míst běžně nedostupných. Mimo to vyhlásil 
Okrašlovací spolek několik sbírek ve prospěch okrášlení 
Dolních Počernic – například na osvětlení kostela. S Ga-
lerií u koní také uspořádal fotografickou soutěž na téma 
Krásy Dolních Počernic.
Galerie u koní je produktem další činnosti POČINU, a to 
petiční iniciativy, díky níž se například urychlilo vybu-
dování komunikace propojující Černý Most a  Dolní Po-
černice, ale došlo také k pojmenování do té doby beze-
jmenného apendixu Bakurinovy ulice jménem U Koní. Při 
slavnostním odhalení tohoto názvu se zrodila myšlenka 
zřídit v  nově vzniklé ulici open-airovou galerii. Galerie 
u koní, jak byl tento počin logicky pojmenován, již od té 
doby uspořádala celou řadu výstav, z nichž většina se ko-
nala na domácí půdě (rozumějte: zdi) galerie, ale některé 
i na dolnopočernické radnici, v čínské restauraci Smarag-
dová zahrada v centru Prahy nebo i v zahraničí – konkrét-
ně v monstrózním Centru aktivit dětí a mládeže v čínském městě 
Zhongjie. Posledně jmenovaná výstava byla dosud nejnavštíveněj-
ším počinem Galerie u koní, když ji jen při vernisáži zhlédlo na 500 
návštěvníků. 
Nejkrásnějším klubem POČINU jsou Krásná těla – dámy, které se 
pravidelně scházejí k udržování zdravého spiritu ve zdravém těle, 
ale zpestřují také dolnopočernický masopust vždy nějakým skupi-
novým převlekem.
Na samostatnou kapitolu by vydal popis aktivit a Jezdeckého klubu 
POČINu. Stručný výčet musí zahrnovat minimálně aktivity s využitím 
koní pro nejmenší děti, jezdecké kroužky pro děti a  dorost, oddíly 
voltiže a paravoltiže, letní „koňský“ tábor a ve spolupráci s projektem 
Paraple, chráněnou dílnou Sv. Prokop nebo sdružením dobrovolníků 
Hestia také hipoterapii pro lidi s různým postižením a další. Členové 
Jezdeckého klubu jsou trvale velmi úspěšní na závodech ve voltiži, 
paravoltiži nebo parkúru. Jezdecký klub také zajišťuje vožení dětí 
na  tradičních akcích, jako je Babí léto nebo Dětský den, účastní se 
masopustního průvodu a vynášení Morany aj. Ve spolupráci s Galerií 
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Rozmarné léto v Orangery

Základní škola Orangery a první školní den

Co je nového v Mateřské škole DUHA…

Ke  každému správnému létu, na  které každý rád vzpomíná, patří 
pohoda, trocha lelkování, vůně dálek a objevování nepoznaného. 
Nebylo tomu jinak ani v Orangery. Během prázdninových měsíců 
pronikly děti do tajů a krás podmořského světa, kde je nejvíce asi 
zaujal žralok se svými zuby. Následující týden využily krás, co viděly 
a snažily se je převést na papír či své tělo prostřednictvím různých 
výtvarných technik. Objevování nepoznaného si užily do  sytosti 
v tématu život ve vesmíru, kde se „potkaly“ nejen se všemi plane-
tami, ale i jejich obyvateli. Dostaly se tam samozřejmě vlastnoruč-
ně sestavenou raketou. Ve  zdravém těle zdravý duch, rovnováha 
musí být, takže i  na  tělo si děti v  Orangery posvítily a  to během 
letní Olympiády. Jsou již zběhlé v symbolech, znají různé maskoty 
a  i  trocha praxe byla, takže každý už má na poličce první medaili 
do sbírky. Lelkování proběhlo především v rámci tématu Z pohádky 
do pohádky, kde je potřeba se správně naladit a ponořit do světa 
fantazie, každý den patřil jedné pohádce a děti nejvíce zaujala ex-
pedice ke včelce Máje, která jim ukázala, jak se dělá med a jaké „po-
tvůrky“ vůbec můžeme v našem okolí vidět. Závěrečný týden se už 
nesl v duchu nových začátků…a budeme o něco starší a větší a… 
Tudíž byla potřeba to prověřit a vyzkoušet u vaření a pečení. Celý 

Základní škola Orangery po  úspěšném roce činnosti přesídlila 
do nových prostor bývalé cukrárny a přivítala nové prvňáčky. První 
školní jsme uvítali v  nové budově školy jedenáct nových prvňáč-
ků společně s  jejich rodiči a  dalšími rodinnými příslušníky. Milým 
zpříjemněním pro všechny přítomné byla návštěva pana Richtera 
- starosty Dolních Počernic.
Každý nový žáček obdržel balíček s učebnicemi a pracovními sešity 
včetně výtvarných a psacích potřeb a na závěr celého ceremoniálu 
dostaly děti šerpy s nápisem „Školáček“. Celé dopoledne bylo zavr-
šeno divadelním představením pro děti.
Základní škola Orangery je škola, která se snaží o co nejpříjemněj-
ší klima, které je založeno na přátelském přístupu, vstřícnosti a re-

Mateřská škola DUHA zdraví všechny čtenáře Dolnopočernického 
zpravodaje a s radostí oznamuje, že dne 3. 9. 2018 byl slavnostně 
zahájen provoz MŠ spolu s  novou přístavbou. Nové prostory se 
během léta vybavily novým nábytkem, hračkami a  učebními po-
můckami pro děti. Chodby se zútulnily krásnou výmalbou dětských 
motivů. 
Děti se velmi rychle adaptovaly na  prostředí nových tříd, a  spolu 
s učitelkami si užívají krásného výhledu na školní zahradu. Rozšíře-
ním MŠ jsme získali do svého kolektivu nové paní učitelky – Hanu 
Markovou, Jitku Tesaříkovou a Mgr. Evu Nožičkovou. Mateřská škola 
se rozšířila nejen o nové třídy, ale zároveň se plně zrekonstruovala 
školní kuchyně MŠ a  její prostory, kde kralují naše paní kuchařky 
s šikovnou vedoucí školní jídelny Jiřinkou Vachutkovou. 
Velké díky patří všem učitelkám, které se přímo podílely na vybavo-

vání tříd – p. Lence Kymrové, zástupkyni MŠ, Lucii Duškové, Hance 
Mentlíkové, Bc.  Renátě Sazamové, Bc.  Radce Táborské. Mateřská 
škola musí splňovat náročné hygienické podmínky na čistotu pro-
středí, ve kterém se děti pohybují a toto nám pomáhají zajišťovat 
naše provozní pracovnice – Iveta Rathouská, Alžběta Kábeleová, 
Veronika Vlasáková a patří jim také poděkování za práci, kterou od-
vedly, aby nové prostory byly připravené k zahájení provozu.
 Kapacitně se MŠ navýšila na 164 dětí. Teď již nezbývá nic jiného, 
než si popřát, aby se dětem a nám všem v naší mateřské škole líbilo 
a pěkně žilo, děti k nám chodily s radostí a úsměvem. K tomu nám 
bezpochyby přispívají i rodiče dětí, kteří jsou velmi vstřícní a pomá-
hají nám. Závěrem chci popřát všem krásný podzim a úsměv na tvá-
ři, kdykoliv projdete kolem naší krásné mateřské školy.
 Za všechny zaměstnance Danka Exnerová, ředitelka MŠ

týden se linuly kouzelné vůně 
a malí kuchtíci si vyrobili pizzu a sladký koláč.
Se zářím se pojí začátky i nové zážitky a určitý postup obecně, a my 
nemůžeme stát stranou a  i svou troškou jsme „přispěli do mlýna“. 
Ve  školním roce 2018/2019 se otevřela 1. i  2. třída ZŠ Orangery 
v nově zrekonstruovaných prostorech i nová třída Delfínků neboli 
předškoláčků.
V novém roce se těšíme i na pár stálic, abychom se v těch novinkách 
neztratili. Koloběh akcí nového roku odstartovala tradiční oslava 
dne otců, která proběhla 20. 9. v blízkém okolí MŠ Orangery. Tatínci 
odměnu v podobě špekáčků a piva neměli zadarmo, nejdříve bylo 
zapotřebí splnit několik úkolů, které testovaly všechny správné ta-
tínkovské zdatnosti – věšení prádla, překážková dráha s dítkem (kdy 
měli k sobě přivázány nohy), či přenášení vody do kelímku po lžič-
kách a  mnohé další. Uznejte, za  to si opravdu odměnu zasloužili. 
Stejně tak, jako malířka na  obličej, Karen, která měla frontu za  tři 
rohy, a i přesto stihla všechny představy namalovat. Až do večera se 
linula hudba, smích, vůně špekáčků a pečeného chleba…
Nejen „našim“, ale i ostatním dětem přejeme příjemný školní rok.
 Za tým Orangery Mgr. Hana Weiserová

spektu. Jde nám především o  to, aby se žáci ve  škole cítili dobře 
a spokojeně, aby školu navštěvovali rádi a těšili se do ní. Zajišťujeme 
co nejvyšší úroveň výuky nejen v českém, ale i v anglickém jazyce, 
a  to za  přítomnosti rodilého mluvčího. Výhodou nové budovy je 
i možnost využívat venkovní učebnu. V případě hezkého počasí tak 
žáci tráví výuku na čerstvém vzduchu.
V  odpoledních hodinách je pro žáky ZŠ Orangery, ale i  jiných zá-
kladních škol z  blízkého okolí, možnost navštěvovat družinu tzv. 
Afterclub. Zde se dětem nabízí různé další aktivity, jako je například 
jóga, anglické čtení nebo experimenty, a to vše za přítomnosti ro-
dilého mluvčího.
 Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph. D., ředitelka ZŠ Orangery
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Prázdniny velmi rychle utekly, a  to 
i díky našim příměstským táborům. Dva 
turnusy jsme s dětmi prožili v červenci 
a  dva v  srpnu. V  prvním turnusu jsme 

pátrali po keškách nejenom v okolí Dolních počernic, ale i v Kláno-
vickém a Hostivařském lesoparku. Děti byly velmi úspěšné, a proto 
jsme si mohli zalogovat 12 nalezených keší. Druhý turnus jsme pu-
tovali po Praze. Navštívili jsme Zemědělské muzeum, kde děti nejví-
ce zaujala krásná vyhlídka na část Prahy. Na výstavě v České televizi 
od Čertíka Bertíka po Déčko, jsme si zavzpomínali i my na naše dět-
ství a pohádkové postavičky 
s ním spojené.
V  srpnu jsme na  třetím tur-
nusu protáhli tělíčka při ka-
ždodenním cvičení jógy, kdy 
se děti učily různé jógové 
pozice. Jeli jsme se podívat 
za  zvířátky do  Radonického 
zooparku a do Geosvěta vní-
mat sílu kamenů. Ve čtvrtém 
táborovém turnusu jsme se 
vypravili kousek za  Prahu, 
kde naší první zastávkou 
bylo Terárium – Dubeč. Zde 

jsme viděli mnoho zajímavých cizokrajných zvířat a  dětem se asi 
nejvíc líbil pásovec. Všechny táborové turnusy jsme si s dětmi užili 
a zažili mnoho zajímavého.
V  září provoz centra již tradičně začal „Týdnem otevřených dve-
ří“, kdy si mohli všichni přijít pohrát do herničky a vyzkoušet naše 
kurzy, které ve  Veselém čertíku nabízíme. Taktéž proběhla první 
pyžámková noc v tomto školním roce.Bylo to opět fajn noční dob-
rodružství a těšíme se s dětmi na další. 
Přejeme všem hezké podzimní dny.
 Za Veselého čertíka Ilona Dušková

Letní dny s Veselým čertíkem

Prázdniny utekly jako voda a máme tady zase nový školní rok – bo-
hatší o nové kamarády,  zázemí i zahradu. O prázdninách V Hájence 
proběhly nejen velké změny, ale také si to užily děti na  příměst-
ských táborech. V červenci si s Toníkem vyzkoušely stará řemesla, 
např. jak se tkalo kdysi plátno nebo pekl chleba. S liškou Tuláčkem 
pak objevovaly krásy lesa. V srpnu se děti vydaly s oblíbenou po-
hádkovou postavou Zdeňka Milera na  různá dobrodružství nebo 
pátraly v lese a objevovaly ukrytá tajemství v něm.
Nový školní rok jsme přivítali 19. 9. 2018 na  Zahajovací slavnosti, 
kde jsme se seznámili s novými dětmi a jejich rodiči, poděkovali pří-
rodě za letošní sklizeň, která byla opravdu bohatá. Také jsme na za-
hradě společně s  rodiči, dětmi i  průvodci vystavěli ozdravné kolo 
pro Hájenku, její okolí, naši zemi i planetu, a tak zahájili téma Vesmí-
ru, které děti ve škole i školce bude provádět celý tento školní rok. 
Další slavnost je naplánovaná na 7. 11. 2018 od 15:00 hod. V sou-
vislosti s  dušičkami vzpomeneme na  naše kořeny a  oslavíme 100 
let od vzniku Československé republiky. Pokud jste zvědaví, jak to 

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE
u  nás chodí, využijte této příležitosti a  přijďte 
na slavnost! Nezapomeňte na dobové oblečení, 
dobrůtku typickou pro dobu před 100 lety nebo 
doplněk či dobový artefakt. Jste srdečně zváni!
Od října 2018 se můžete opět těšit na náš hájenkový Klubík. Je ur-
čen pro děti od 1,5 roku a  jejich rodiče. Cena 150 Kč/dopoledne/
rodina.
Bližší informace o dalších plánovaných aktivitách najdete na:  
www.vhajence.com nebo na FB.
Kapacita našeho DLK V Hájence je téměř naplněna. Poslední volná 
místa ve školce máme v pondělí a pátek.  V případě zájmu nás mů-
žete kontaktovat na našem emailu: vhajence@email.cz nebo na tel. 
737 705 219 – kontaktní osoba: Anna Ondriášová. Skupina domá-
cích školáků je již obsazena. Děkujeme za Váš zájem!
Těšíme se na Vás V Hájence!
 
Krásné podzimní dny za tým DLK V Hájence přeje Anna Ondriášová
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Letošní školní rok jsme zahájili opět se dvěma prvními třídami. Počasí nám však nepřálo, a tak jsme spolu s žáky devátého ročníku 
a panem starostou přivítali naše prvňáčky v jejich kmenových třídách. Pro aktuální školní rok máme 15 tříd, 4 oddělení školní družiny 
a 332 žáků.

V tomto školním roce předpokládáme výuku následujících 
volitelných předmětů  
(pro žáky 8. a 9. tříd) s časovou dotací 1 hod týdně:
a)  Seminář z matematiky (SM) – Jan Hovorka
b)  Seminář z českého jazyka (SČj) – Mgr. Hana Beránková
c)  Základy společenských věd (Zsv) – Š. Kratochvílová

Školní rok začal v pondělí 3. září, vyučování v 1. pol. bude 
ukončeno ve čtvrtek 31. 1. 2019,  
vyuč. 2. pol. bude ukončeno v pátek 28. 6. 2019 rozdáním 
vysvědčení.

Srdečně vás zveme na oslavu  
100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY 
ve čtvrtek 25. 10. od 16:00 v hotelu Svornost

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU proběhne ve čtvrtek dne 4. 4. 2019. 
Přeji všem, aby se jim ve  škole líbilo, nalezli zde příjemné 
zázemí a prostředí a školní rok 2018/2019 pro ně byl úspěšným 
nejen školním rokem.  Mgr. Jiří Schwarz

DNY VOLNA

Pátek 28. září 2018 – státní svátek (Den české státnosti)
Neděle 28. října 2018 – státní svátek (Den vzniku samostatného 
českosl. státu)
Pondělí a úterý 29. a 30. října 2018 – podzimní prázdniny
Sobota 17. listopadu 2018 – státní svátek (Den boje 
za svobodu a demokracii)
Od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019 – 
„vánoční prázdniny“
Ředitelské volno – čtvrtek 3. a pátek 4. ledna 2019
Pátek 1. února 2019 – pololetní prázdniny

V týdnu od 18. do 24. února 2019 – jarní prázdniny
Ve čtvrtek 18. a v pátek 19. dubna 2019 – velikonoční 
prázdniny
V pondělí 22. dubna 2019 – Velikonoční pondělí
Středa 1. května 2019 – státní svátek (Svátek práce)
Středa 8. května 2019 – státní svátek (Den vítězství)
Od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019 – hlavní 
prázdniny
Ředitel školy může udělit ředitelské volno dle aktuální potřeby 
i v jiném termínu.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Ředitel školy: Mgr. Jiří Schwarz 
Zástupce ředitele: Mgr. Alena Kubelková
1. A: Mgr. Nataša Heráková 1. B: Mgr. Jolana Lukášová
2. A: Mgr. Eva Dědková  2. B: PaedDr. Eva Drnková  
3. A: Mgr. Kateřina Kracíková 3. B: Ivana Hájková 
4. A: Mgr. Hana Hubáčková 4. B: Mgr. Michaela Pospíšilová
5. A: Ilona Bradáčová 5. B: Ing. Alena Vyskočilová  
6. A: Hana Pulcová  6. B: Mgr. Hana Beránková
7. třída: Mgr. Eva Beránková
8. třída: Jan Hovorka 
9. třída: Štěpánka Kratochvílová
Bez třídnictví: Michaela Zimmermannová, Mgr.Věra Burdová,  
Mgr. Jitka Priknerová
Speciální pedagog: Mgr. Zorka Hemzová
Výchovný poradce: Ing. Alena Vyskočilová
Školní družina: Martina Zdychová, Gabriela Heralová, 
Renata Koczková, Monika Šípová
Ekonomka: Ing. Libuše Ondrušková
Hospodářka: Zdena Buchtová
Úklid: Jiří Baudisch (ved.úklidu), P. Hájková,  
V. Kratochvílová, M. Černá
Školník: Jaroslav Švarc
Školní jídelna: Jana Chylíková, Petra Havlíková,  
Eva Kůrková, Věra Kratochvílová, Dagmar Jarošová

Běželi jsme  
PRO DOBROU VĚC
Na  začátku školního roku 2018/2019 jsme se zúčastnili charitativního běhu Teri-
bear 2018. Všichni si zasportovali a ještě jsme přispěli na dobrou věc.

 Kateřina Kracíková, tř. uč. a třída 3. A
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Škola v přírodě – MONÍNEC 
Letošní léto bylo zcela výjimečné stálými vysokými teplotami, které přetrvávaly i  po  návratu 
dětí do školních lavic za povinnostmi nového školního roku. Asi nikdo nevítal tuto změnu lo-
gicky s nadšením. V měsíci září ale většinou krásné počasí přetrvává... I vlivem jiných okolností 
jsme těchto statistik využili a po krátké adaptaci vyjeli v třetím školním týdnu do školy v přírodě. 
Týden plný neopakovatelných zážitků nám poskytl areál hotelu Monínec a penzion Čertovka. 
Zdánlivě krátké období jsme maximálně využili. Užívali jsme si každodenní pobyt v hotelovém 
bazénu a vířivce, překonávali překážky v korunách stromů v lanovém parku, mnozí poprvé vy-
zkoušeli tubingovou dráhu, soutěžili ve všem možném i nemožném, chodili na výlety, ale přede-
vším si trochu prodloužili léto a lépe se poznali v jiných podmínkách. Teď se už vracíme opravdu 
do školy a budeme se těšit zase na něco dalšího... 
 Ivana Hájková, tř. uč. 3. B

MAPUJEME  
Dolní Počernice
Společně jsme tvořili plán Dolních Počernic s topo-
grafickými značkami, s  domy, kde děti žijí a  s  pří-
rodními památkami. Děti vlastní zkušeností získaly 
schopnost orientace v plánu a v mapě. Předvedli jsme zručnost v hodinách pracov-
ních činností, a navíc jsme se báječně bavili při společné práci.
 Kateřina Kracíková, tř. uč. a třída 3. A

Nový školní rok jsme zahájili hned první zářijový týden, jelikož v prvním pololetí náš čeká několik akcí, na které se sbor připravuje. V po-
lovině října vystoupí komorní sbor Rokytky na Vítání občánků v trámovém sále. Na konci října můžete Rokytku slyšet zpívat českou státní 
hymnu na oslavách 100. výročí vzniku republiky. 
V prosinci nás opět čeká vánoční maraton zpívání na Mikulášské na-
dílce v Dolních Počernicích, Adventních trzích v Horních Počernicích 
a také Vánoční koncert Rokytky. Ten se bude tentokrát konat v pá-
tek 14. prosince v Kulturním domě Kyje. Všechna oddělení Rokytky, 
kromě svých vánočních písní, pilně nacvičují divadelní vánoční hru 
– Hru o jesličkách. 
Celé vánoční zpívání zakončí v lednu naše přípravná oddělení - Be-
ránci a Pramínek - Zavíráním Vánoc na Chvalské tvrzi v Horních Po-
černicích.
Čekají nás tedy krásné akce, na které se s dětmi velmi těšíme a dou-
fáme, že i divákům se naše zpívání bude líbit. 
  Andrea Čančarová Houfková
 sbormistryně

R O K Y T K A , počernický dětský sbor
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Malé ohlédnutí za letní TENISovou sezónou 2018

Dospělí B – smíšené družstvo – 4. tř. D  
– 2. místo
Čapek Jan, Brejcha Tomáš, Dočekal Pavel, 
Neřold Tomáš, Černý Vlas-
tislav, Zoubek Antonín, Zá-
horský Petr, Mansfeld Petr, 
Brejcha Jiří, Dedera Milan, 
Richter Zbyněk, Záhorský 
Jakub, Havlová Radka, Karo-
chová Petra, Mikušková Na-
tálie, Böhm Milena, Beitlová 
Markéta, Hurtová Dominika

V závodním tenise nás v soutěžích pořádaných ČTS reprezentovala 
následující družstva :

Dospělí A – smíšené družstvo – 3. tř. C  
– 3. místo
Mráz Jan, Tichý Miroslav, Franta Roman, 
Richter Jan, Černý Vlastislav, Dočekal 
Pavel, Brejcha Tomáš, Čapek Jan, Neřold 
Tomáš, Richter Zbyněk, Dedera Milan, 
Záhorský Petr, Hárovníková Iva, Čížko-
vá Martina, Havlová Radka, Karochová 
Petra, Mikušková Natálie, Böhm Milena

Letní sezóna dospěla ke svému závěru a každý tenista si stejně jako každý rok říká, jak to zase strašně rychle uteklo. Kouzlo hry pod ši-
rým nebem se skutečně nedá nahradit a je právem tenisty považováno za každoroční vrchol sezóny. To letošní léto nám opravdu přálo 
a umožnilo nám tak bezproblémově odehrát všechna soutěžní utkání, zrealizovat všechny plánované klubové akce včetně celosezónní 
interní klubové ligy a ještě zbylo dost času na rekreační hru. Dovolte mi, abych se s vámi prostřednictvím obrázků podělil o nejzásadnější 
momenty a události letošní sezóny. 

Mladší žáci – smíšené družstvo  
– 3. tř. B – 6. místo 
Záhorský Jakub, Schwab Martin, Pope-
lák Petr, Skůpa Lukáš, Neřold Mikoláš, 
Hátle Tadeáš, Dočekalová Anna, Prá-
dlerová Jorika (H), Bočková Pavlína, Bě-
hounková Andrea

Během letní sezóny se nám podařilo uspořádat několik turnajů ur-
čených jak závodním, tak rekreačním hráčům. Tyto turnaje kromě 
svého sportovního poslání plní vždy i  svoji společenskou stránku 
a jsou tak příjemným a vítaným zpestřením celé letní sezóny.

Prvním turnajem letní sezóny 
byl již tradičně tzv. OTVÍRÁK, 
což je soutěž náhodně losova-
ných deblových dvojic. 
Následoval V. ročník turnaje 
NAZDÁREK, během něhož le-
tos změřilo své síly 15 hráčů a 2 
hráčky.

Na  přelomu července a  srpna se koná jeden z  největších vrcholů 
sezóny – Turnaj pro SLUNEČNÍ PAPRSEK, jehož hlavním smyslem 
je charitativní podpora sdružení Sluneční paprsek. 
Vzhledem k významu této akce jsme připravili samostatný článek 
o poslání, průběhu a výsledcích tohoto turnaje – viz níže.

V  první polovině září organizujeme poslední turnaj letní sezóny 
určený pro dospělé hráče. MEMORIAL ONDRY LUKEŠE je každo-
ročním zakončením letní tenisové sezóny a  rovněž symbolickou 
vzpomínkou na našeho tragicky zesnulého kamaráda. 
Výsledky: 1. Mirek Grygar, 
2.–3. Jirka Velička, 2.–3. Jura 
Bašista

Pod hlavičkou Pražského tenisového svazu nás v seniorské soutěži 
reprezentovali následující hráči:

Veteráni – smíšené družstvo – 3 tř. A – 3. místo
Pavel Dočekal, Antonín Zoubek, Miroslav Grygar, Milan Dedera, Pa-
vel Boček, Jiří Velička, Jan Kolečko, Josef Havlík, Martin Udržal, Petr 
Polcar, Jiří Brejcha, Zbyněk Richter, Petr, Beneda, Iva Hárovníková, 
Klára, Havlíková, Markéta Brožová

Soutěž družstev z Prahy východ  
– BUĎ FIT:

Družstvo BUĎ FIT C – 1. třída – 7. místo
Jan Šnajdr, Petr Bartoníček, Mirek Gry-
gar, Ondřej Lukáš, Jiří Velička

Vedle závodních utkání družstev výkonný výbor TO již tradičně po-
řádal během celé letní sezóny amatérskou ligu jednotlivců, určenou 
pro klubové hráče. Této soutě-
že se letos aktivně zúčastnilo 
41 hráček a hráčů, rozdělených 
do 8 výkonnostních skupin.

Amatérská liga – výsledky:  
1. Jiří Brejcha, 2. Luděk Friedl, 
3. Tomáš Neřold

Družstvo BUĎ FIT A – 3. třída 
– 5. místo
Matouš Sova, Michal Víšek, Petr 
Beneda, Libor Studený, Martin 
Udržal, Jakub Král, Tomáš Král

Družstvo BUĎ FIT B – 3. třída  
– 2. místo (postup do 2. třídy)
Štěpán Lukeš, Antonín Melč, Josef 
Javornický, Pavel Boček, Petr Polcar, 
Jan Kolečko
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TENISOVÝ TURNAJ PRO SLUNEČNÍ PAPRSEK
Za velmi horkého počasí, ale bez horkých hlav se uskutečnil další 
ročník tenisového turnaje pro Sluneční paprsek, organizovaný od-
dílem tenisu Sokola Dolní Počernice. 
Pro velký zájem se účastníci rozdělili do několika skupin, ženy hrály 
svoji skupinu, deblisté také, a konečně část „mistrovská“, jež měla 
opravdu vysokou úroveň. Velkým oživením byla účast známého 
fotbalisty Honzy Kollera, jenž do dražby věnoval nejen svůj dres 
a míč, ale zároveň se i dražby aktivně účastnil. Dražba probíhala 

v uvolněném duchu za skvělého komentování sourozenců Gon-
díkových. Adéla i Dalibor dokázali vtipně a mile ceny dražených 
předmětů vyhodnocovat, a  tak celkový výtěžek nakonec dosáhl 
částky 97 700 Kč. Kurtům opět vládla výborná atmosféra a všichni 
odcházeli spokojeni. Naše díky patří všem, jež věnovali do dražby 
hodnotné dresy, či poukazy a nemalé díky těm, co dražili.
Velké díky a za rok snad pokoříme i tu stotisícovou hranici.
 MUDr. Pavel Boček

V  úplném závěru sezóny 
a  současně se začátkem 
nového školního roku jsme 
uspořádali již 3. ročník 
TURNAJE NADĚJÍ, určené-
ho pro naše nejmladší hrá-
če. Velice nás těší, že se ho 
letos zúčastnil rekordní po-
čet 17 hráček a hráčů, kteří 
se utkali ve dvou věkových 
kategoriích.

Výsledky – kategorie mladších nadějí: 1. Kateřina Rathanová,  
2. Kuba Dočekal, 3. David Šnajdr

Hrajeme NOHEJBAL
Když se v dubnu 2016 konal v Dolních Počernicích nábor do nově vznikajícího mládežnického 
oddílu nohejbalu Sokol Dolní Počernice nikdo netušil, jaký to bude mít další vývoj. Do té doby 
se totiž v Počernicích hrál nohejbal jen rekreačně. Založení mládežnického družstva odstarto-
valo i rozšíření družstva mužů a přihlášení registrované soutěže. Zájem o nohejbal rostl a po-
dařilo se sestavit i družstvo žen, kterých v ČR není tolik, a když,  tak je vytváří většinou ligové 
oddíly s širokou základnou. 
Oddíl je organizovaný pod Sokolem Dolní Počernice a má celkem 30 členů. Nezbytné zázemí pro tréninky 
a zápasy poskytuje oddílu nové antukové hřiště v areálu fotbalu. V zimním období se trénuje v Sokolovně 
v Dolních Počernicích. 
Aktuálně má nohejbalový oddíl celkem 5 družstev (2 mužská, 1 ženské, 2 mládežnická). Muži A hrají  4. třídu 
a s přehledem ji vyhráli, stejně tak se dařilo i mužům B v 6. třídě. V příštím roce tedy obě tyto družstva po-
stoupí o soutěž výš. Ženské družstvo se poprvé účastnilo seriálu  letních turnajů, které jsou součástí poháru 
Českého nohejbalového svazu, konečné třetí místo je hezký úspěch a motivace do další práce. Starší žáci 
v turnajové soutěži jejich kategorie obsadili také celkové třetí místo v Praze, a v této kategorii budou hrát 
ještě jeden rok, na příští sezonu mají tedy ambici soutěž vyhrát.
Naší snahou je orientovat se na budování mládežnické základny a z toho těžit v budoucnu. Z provedených 
náborů si odnášíme zajímavou zkušenost, že nohejbal je pro děti velmi atraktivní a zajímavý. 
Není to kontaktní sport, což dětem v mladším věku vyhovuje a naopak je náročný na tech-
niku kopu do míče, schopnost pracovat s dopady míče a orientaci v prostoru. Každé překop-
nutí sítě nebo dobrý míč přináší dětem upřímnou radost a zvyšuje zájem o hru. Jako oddíl 
jsme pořádali několik celorepublikových turnajů mládeže, kterých se účastnily i ligové oddíly 
s reprezentačními výběry ČR. V nohejbalové komunitě nás tedy vnímají jako perspektivní od-
díl a to jak z pohledu rostoucí členské základny, tak orientací na práci s mládeží.
Především do družstva mladších (8-12 let) a starších žáků (13-15 let) hledáme nové zá-
jemce, může se klidně jednat i o začátečníky. V případě zájmu nás kontaktujte na m.ka-
dera@seznam.cz, nebo přes Facebook viz níže.
Na příští rok připravujeme do soutěže smíšené C družstvo, které se bude skládat z žen 
a vybraných žáků. Pokud příprava proběhne dle našich představ, přihlásíme 6. třídu. 
Nohejbal se tak v Počernicích zařadil mezi tradiční sporty a důstojně reprezentuje měst-
skou část ve všech kategoriích. Věříme, že se nám postupem času podaří proniknout v ně-
které z kategorií i na celorepublikovou úroveň.
Více o oddílu najdete a této adrese https://www.facebook.com/nohejbal.sodopo/

Milan Kaděra

Výsledky – kategorie starších nadějí: 1. Kuba Záhorský, 2. Áňa Doče-
kalová, 3. Adam Král
Kromě výše uvedených akcí se na  našich kurtech opět konal pří-
městský tenisový tábor, probíhaly tréninky mládeže, průběžně se 
organizovaly členské brigády. 
A i přes všechny výše uvedené aktivity zbylo dost prostoru pro běž-
nou rekreační hru tak, aby v rámci našich možností byly uspokojeny 
potřeby hráčů všech výkonnostních úrovní. 
Na závěr bychom rádi poděkovali za podporu MČ Praha - Dolní Po-
černice, jakož i našim sponzorům, společnostem PHILIPS a ORESTA. 
Zvláštní poděkování náleží společnosti DOSTAV, která letos oblékla 
do krásných nových klubových dresů naše malé hráčky a hráče.
 Za VV TO Jan Kolečko
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dětský domov v Praze - Dolních Počernicích vás zve na

8. 12. 2018 v zámeckém parku od 9:30 hod.
Předem do 7. 12. - 12:00 hod. na email martin.lnenicka@dddp.cz nebo tel. 281 930 129 
Osobně v den konání od 9:30 hod., nejpozději 10 min. před startem dané kategorie.
Drobnost pro každého, kdo dokončí běh. První tři obdrží medaile, diplomy a cenu.

PŘIHLÁŠKY: 

Kontakt: Martin Lněnička 281 930 129, 602 873 693

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční příspěvek,  
restauraci Léta Páně za vouchery, MČ Dolní Počernice za poskytnutí parku.

20. ROČNÍK PŘEDVÁNOČNÍHO BĚHU

ČAS  
STARTU KATEGORIE DÉLKA TRATĚ 

(m)

10:00 dívky 2013 a mladší dívky 2011 – 2012 60

10:15 chlapci 2013 a mladší chlapci 2011 – 2012 60

10:30 dívky 2009 – 2010, dívky 2007 – 2008 200

10:50 chlapci 2009 – 2010, chlapci 2007 – 2008 400

11:10 mladší žákyně 2005 – 2006, starší žákyně 2003 – 2004 850

11:25 mladší žáci 2005 – 2006, starší žáci 2003 – 2004 850

11:40 dorostenky 2001 – 2002, juniorky 1999 – 2000, ženy A 1998 – 1979, ženy B 1978 a starší,  
ženy - přebor Dolních Počernic, ženy soutěží o putovní pohár 1250

12:00 dorostenci 2001 – 2002, junioři 1999 – 2000, muži A 1998 – 1979, muži B 1978 – 1969, muži C 1968 – 1959, 
muži D 1959 a starší, muži – přebor Dolních Počernic, muži soutěží o putovní pohár 3700


