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Vážení členové Zastupitelstva, vážení spoluobčané,
Rada městské části Praha – dolní Počernice si vám dovoluje předložit programové prohlášení, na jehož základě bude v ná-
sledujícím volebním období městskou část řídit a vykonávat svoji činnost.  Věříme, že během následujících čtyř let se nám 
většinu stanovených úkolů povede uvést do života dolních Počernic a naše práce bude veřejností dobře hodnocena.

ÚZemnÍ roZVoJ
–  sledovat proces tvorby nového Územního plánu hl. m. Prahy (Me-

tropolitního plánu) a aktivně se zapojovat do jeho příprav a pro-
jednávání

–  v případě schválení nového Územního plánu hl. m. Prahy iniciovat 
dopracování Urbanistické studie dolní Počernice – sever 

–  umožnit pouze takové změny a  úpravy, které by nenarušovaly 
koncepci rozvoje dotčeného území MČ a  nepřipustit rozvojové 
záměry, které by zatížily životní prostředí kamionovou dopravou 
na ul. Českobrodská a národních hrdinů v dolních Počernicích

–  prosadit zalesnění území mezi Vinicí a Xaverovským hájem
–  nepřipustit navýšení míry využití území nad rámec platného 

územního plánu bez souhlasu ZMČ
–  vypracovat nový Strategický plán MČ Praha – dolní Počernice pro 

období 2015-2020, popř. stávající Strategický plán aktualizovat

BeZPeČnoST
–  dbát na důslednou kontrolu městské části strážníky městské po-

licie 
–  udržovat pravidelné kontakty mezi vedením MČ a všemi složkami 

policie s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel, zkvalitnění stavu ve-
řejného pořádku a potírání vandalismu

–  využívat možností kamerového systému v  kritických lokalitách 
dolních Počernic

–  zajistit bezpečné prostředí v  těsném okolí základní školy v  uli-
cích národních hrdinů a nad Rybníkem a v okolí mateřské školy 
ve Svatoňovické ulici

–  aktivně spolupracovat s  krizovými štáby hlavního města Prahy 
a MČ Praha 14

–  aktualizovat Povodňový plán a  složení povodňové komise MČ 
Praha – dolní Počernice

DoPraVa
–  dokončit rekonstrukce komunikací v MČ ve spolupráci s hlavním 

městem Praha
–  rozšiřovat a zkvalitňovat síť pěších, cyklistických a koňských ste-

zek
–  úzce spolupracovat s Technickou správou komunikací při údržbě 

komunikací ve správě TSk
–  zabezpečit letní i zimní údržbu komunikací ve správě MČ
–  vytipovat nové možnosti parkovacích stání v MČ (např. v okolí zá-

kladní školy, lékárny a zastávky Čd) a v rámci finančních možností 
je i realizovat

–  těsně spolupracovat s  organizací RoPId na  zlepšení podmínek 
MHd pro obyvatele MČ

–  podporovat tzv. Regionální variantu okruhu kolem Prahy
–  zajistit realizaci kruhového objezdu před Zš na křižovatce ul. ná-

rodních hrdinů a nad Rybníkem
–  prosadit dodržení hygienických limitů z  provozu na  Pražském 

okruhu
–  nepřijmout souhlasné stanovisko ke stavbám 510 a 511 Pražské-

ho okruhu, pokud nebude prokazatelně deklarováno dodržení 
hygienických limitů z jejich provozu

–  realizovat zastávku MHd před zdravotním střediskem ve  směru 
do centra MČ včetně jejího zastřešení

–  zastřešit zastávku MHd „ke Hrázi“ a dle možností i další zastávky 
MHd

–  zajistit pěší a cyklistické propojení prodloužením ul. Hruškovská 
přes Rokytku k nově budovanému parku U Čeňku za použití de-
montovaného mostku ze zámeckého parku

–  v rámci stavby 510 na Pražském okruhu (pokud bude realizována) 
prosadit výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Pražský okruh (vý-
chodní spojka), vedoucí do Xaverovského háje

–  v rámci stavby 511 Běchovice – dálnice d1 prosadit přeložku ul. 
I/12 – Českobrodská dle platného Územního plánu hl. m. Prahy

ŽiVoTnÍ ProSTŘeDÍ
–  trvale iniciovat realizaci opatření vedoucích ke zlepšování životní-

ho prostředí v dolních Počernicích
–  spolupracovat s vedením základní a mateřské školy při výchově 

žáků v oblasti environmentálního vzdělávání
–  zajistit dostatečné množství a distribuci materiálů propagujících 

ochranu životního prostředí
–  důsledně spolupracovat s  policejními složkami a  občany MČ 

na ochraně životního prostředí
–  podporovat projekt hl. m. Prahy na revitalizaci Hostavického po-

toka a aktivně se zúčastnit průběhu realizace projektu

mĚSTSKÁ ZeLeŇ
–  trvale zabezpečovat finanční prostředky na  tvorbu a  údržbu 

městské zeleně v rozpočtu MČ
–  využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti životního pro-

středí a městské zeleně
–  spolupracovat s  Magistrátem hl. m. Prahy při zalesňování ploch 

v MČ, určených k tomu územním plánem
–  pokračovat v postupné rehabilitaci zámeckého parku dle schvále-

né projektové dokumentace
–  vytvořit kvalitní veřejný prostor v místech bývalého zahradnictví 

(zámecké štěpnice)
–  osvětově působit na obyvatele MČ a žáky našich škol se záměrem 

vypěstovat kladný vztah k veřejné i soukromé zeleni
–  zapojovat obyvatele MČ do péče o veřejnou zeleň formou „kula-

tých stolů“
–  upravit zázemí pro údržbu městské zeleně a zámeckého parku 
–  organizačně se podílet na výstavbě Rekreačního parku U Čeňku

VeŘeJnÝ PoŘÁDeK
–  zajistit dostatečný počet finančních prostředků a lidských zdrojů 

pro docílení čistoty komunikací a veřejných prostranství v MČ
–  formou prevenčních opatření spolupracovat s občany, organiza-

cemi a  podnikatelskými subjekty v  MČ za  účelem udržitelnosti 
a zlepšování stavu veřejného pořádku v MČ

–  pravidelně zabezpečovat monitorování a  odstraňování černých 
skládek v k.ú. dolní Počernice

–  zajistit dostatečný počet odpadkových košů na  veřejných pro-
stranstvích v MČ

Programové Prohlášení 
rady mČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2014–2018

rada mČ Praha – Dolní Počernice bude v následujícím volebním období prosazovat tyto priority:
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–  plnit harmonogram provozu samosběrného vozu v  souladu 
s podmínkami, stanovenými MŽP (SFŽP)

–  upravit veřejný prostor v okolí čp. 11 a čp. 10 (ÚMČ) a důsledně 
dbát na jeho údržbu

ŠKoLSTVÍ
–  usilovat o přípravu podkladů pro výstavbu nové Zš a využít všech 

dostupných možností k zajištění finančních prostředků na její re-
alizaci

–  zajistit podmínky pro nezbytné potřeby zvyšování kvality školství 
v MČ Praha – dolní Počernice

–  pokračovat v dosavadní spolupráci se školskými zařízeními v MČ 
při jejich zapojování do veřejného života v dolních Počernicích

–  udržovat obě školská zařízení MČ v dobrém a provozuschopném 
stavu

–  zajistit podmínky pro výstavbu třetího pavilonu mateřské školy
–  využívat nově zrekonstruovaný objekt čp. 11 pro účely výchovy, 

vzdělávání a kulturních aktivit

ZDraVoTnicTVÍ a SociÁLnÍ oBLaST
–  pokračovat v přípravě projektu domova seniorů v dolních Počer-

nicích ve spolupráci s hl. m. Praha
–  usilovat o možnost umístění zdravotnických služeb v nových zá-

stavbách MČ
–  vytvářet lepší podmínky při péči o seniory a sociálně slabší obča-

ny dolních Počernic
–  usilovat o  zapojení většího počtu seniorů do  veřejného života 

v dolních Počernicích
–  zajistit podmínky pro kvalitní fungování „klubu seniorů“ v budově 

ÚMČ čp. 10
–  pořádat pravidelná setkání seniorů v závěru roku
–  v rámci finančních možností MČ podporovat zdravotně postižené 

občany MČ

KULTUra a VYUŽÍVÁnÍ VoLnÉHo ČaSU
–  využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti kultury, památ-

kové péče a využívání volného času mládeže
–  zajistit podmínky a  dostatečné množství finančních prostředků 

na kulturní akce, pořádané MČ i jinými organizacemi
–  zapojovat všechna školská zařízení v  MČ a  širokou veřejnost 

do kulturního dění v naší MČ
–  spolupracovat s MČ Praha 14 při pořádání vybraných kulturních 

akcí
–  zkvalitnit vybavení dětských hřišť a zajistit jejich funkčnost v sou-

ladu s platnými normami
–  spolupracovat s podnikatelskými subjekty, působícími v městské 

části nebo jejím okolí, zejména pak se spol. Svornost s.r.o. v oblasti 
kultury a využití volného času dětí, mládeže a dospělých

–  zachovat, popř. rozšířit nabídku kulturních a společenských akcí 
v MČ

–  provést odvodnění a terénní úpravy na dětském hřišti u Rokytky 
za účelem zkvalitnění a bezpečnosti jeho provozu

oBcHoD a SLUŽBY
–  podporovat aktivity směřující k  rozšíření možností v  oblasti ob-

chodu a služeb pro obyvatele dolních Počernic
–  podporovat konání farmářských trhů v dolních Počernicích
–  zapojit podnikatele do procesu Místní agendy 21

TĚLoVÝcHoVa a SPorT
–  zajistit finanční prostředky na  bezpečný provoz a  údržbu veřej-

ných sportovišť v dolních Počernicích
–  spolupracovat se Zš a TJ Sokol na udržitelnosti a využívání jejich 

sportovních zařízení
–  podporovat aktivity jiných subjektů při pořádání sportovních akcí 

v dolních Počernicích (dětský domov, Počin, TJ Sokol apod.)
–  spolupracovat s  vedením golfového areálu při zvýhodňování 

podmínek hry pro obyvatele MČ, zejména z řad dětí a mládeže
–  organizačně se podílet na konání triatlonu v MČ a jejím okolí

maJeTeK 
–  zajistit kvalitní a pravidelnou údržbu objektů, pozemků a bytové-

ho fondu ve vlastnictví MČ
–  sledovat  možnosti čerpání finančních prostředků z dostupných 

dotačních titulů na obnovu majetku MČ
–  odstranit havarijní stav objektu čp. 45 (hájovna) a  zajistit jeho 

dlouhodobé využití
–  úspěšně dořešit soudní spor a  fungování nájemních vztahů se 

spol. natural
–  vyřešit dlouhodobé využití objektu čp. 26 a  366 a  zajistit jejich 

provozuschopnost 
–  dotvořit historické jádro dolních Počernic
–  pokračovat ve snižování energetické náročnosti objektů ve vlast-

nictví MČ 
–  přemístit Mariánský sloup z Podkrkonošské ul. do prostoru histo-

rického jádra MČ
–  zrevidovat smluvní vztahy pronajatých budov, pozemků a byto-

vého fondu MČ
–  zajistit finanční prostředky na rekonstrukci střechy objektu MČ čp. 

284 (Svornost) a připravit podmínky na opravu (rekonstrukci) stře-
chy Mš duha ve Svatoňovické ul.

–  v rámci kompetencí MČ Praha – dolní Počernice prosazovat ná-
pravu neutěšeného stavu historicky cenného objektu čp. 38 – Bar-
borka, přesto, že tento objekt je v soukromém vlastnictví

–  zajistit plnohodnotné využití objektu čp. 11 se zaměřením na vý-
chovu a vzdělávání

informoVanoST oBYVaTeL
–  zkvalitnit obsah a úpravu internetových stránek MČ
–  využívat dostupných možností pro výrobu propagačních materi-

álů o dolních Počernicích
–  v rámci možností zajistit podávání informací o dění v MČ v cizím 

jazyce
–  udržet a zkvalitnit činnost Informačního a kulturního centra MČ
–  spolupracovat s redakcemi médií a využívat je k propagaci MČ
–  zkvalitnit propagaci MČ vhodným marketingem 
–  pravidelně se zapojovat do soutěže Zlatý erb o nejlepší interneto-

vé stránky obcí 

infraSTrUKTUra
–  ve spolupráci s MHMP – oSI (odbor strategických investic) reali-

zovat posílení dešťové kanalizace na ul. národních hrdinů v úseku 
Českobrodská – Rokytka

–  zajistit podmínky pro realizaci veřejného osvětlení ul. národních 
hrdinů v úseku od ul. Svatoňovická po ul. Rtyňská

–  ve spolupráci s MHMP – oSI a dodavatelem stavby zajistit pod-
mínky pro bezpečný provoz v místech stavby „Prodloužení kanali-
začního sběrače H“ na ul. národních hrdinů a nad Rybníkem

–  usilovat o rekonstrukci mostu přes Rokytku na ul. národních hr-
dinů

–  ve spolupráci s Technickou správou komunikací (TSk) zajistit prů-
běžnou údržbu komunikací (odstranění nebezpečných výtluků 
a spár)

ŘÍZenÍ a SPrÁVa
–  zvyšovat kvalifikaci a vzdělanost pracovníků ÚMČ Praha – dolní 

Počernice
–  zabezpečit kvalitní a  aktualizované vybavení pro výkon veřejné 

správy ÚMČ
–  zapojit obyvatele MČ do  řešení veřejných věcí prostřednictvím 

procesu Místní agendy 21
–  pokračovat v aktivním členství MČ v národní síti Zdravých měst

rada městské části Praha – Dolní Počernice
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mČ PraHa – DoLnÍ PoČernice Dne 15. 12. 2014
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice 

Zřízení výborů ZmČ a jejich obsazení
–  z ř i z u j e  tyto své výbory: kontrolní, Finanční, Výchovy, vzdělávání 

a volného času
–  s c h v a l u j e  složení výborů ZMČ o sedmi členech

Kontrolní výbor
předseda:  Jaroslav langmajer
členové:  katarína Maisnerová 
 Michaela kolcová 
 Petra karochová 
 ondřej Sedláček 
 Milan nedvědil ml.
tajemník:  Eliška Čančíková

finanční výbor
předseda: Petr Polcar
členové: Jana Víchová
 Jarmila douděrová 
 František Chaloupecký
 Tomáš Jílek
 Petr Stránský
 Martin Sládek ml.
tajemník: Věra Macková

Výbor výchovy, vzdělávání a volného času
předseda: Hana Jaklová
členové:  Tomáš král 
 štěpánka kratochvílová 
 danka Exnerová
 Jiří Schwarz
 andrea Požárová
tajemník: Martina Vondřichová

Doplnění složení redakční rady DPZ
–  p o t v r z u j e  dosavadní složení Redakční rady dolnopočernického 

zpravodaje
–  j m e n u j e  dalšími členy RR dPZ paní Martinu Vondřichovou  

a pana ondřeje Uhera

Úprava rozpočtu mČ v prosinci 2014
–  s c h v a l u j e  úpravu rozpočtu MČ Praha – dolní Počernice v měsíci 

prosinci 2014 dle předloženého návrhu

Projednání podmínek rozpočtového provizoria mČ Praha 
– Dolní Počernice na rok 2015
–  s o u h l a s í, aby MČ Praha – dolní Počernice hospodařila v r. 2015, 

až do schválení svého rozpočtu na rok 2015, v rozpočtovém pro-
vizoriu

–  s c h v a l u j e  pravidla pro hospodaření MČ Praha – dolní Počernice 
v období rozpočtového provizoria pro rok 2015 v tomto znění:

1)  Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 
schváleného rozpočtu na rok 2014.  

2)  Je nezbytné, aby městská část v období rozpočtového provizoria 
přizpůsobila reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu po-
užitelných peněžních prostředků.

3)  Pro plynulost finančního hospodaření je třeba zajistit, aby byly 
včas a řádně plněny zejména zákonné a smluvní povinnosti měst-
ské části.

4)  V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzavírat 

nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude 
mít městská část potřebné finanční prostředky.

5)  Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v období rozpočtového 
provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2015 po jeho 
schválení v Zastupitelstvu MČ.

Převzetí majetku – předávací protokoly na stavbu 0134 – 
TV Dolní Počernice
–  s c h v a l u j e
1.  předávací protokol číslo PP/21/02/131/2014 o převodu hmotného 

majetku – stavba 0134 TV dolní Počernice, etapa 0009 - Úpická, zís-
kaného investiční výstavbou na pozemku parc. č. 1537 v k.ú. dolní 
Počernice, včetně předání a převzetí do správy MČ Praha – dolní 
Počernice v pořizovací hodnotě 1 988 456,64 kč

2.  předávací protokol číslo PP/21/08/137/2014 o  převodu hmotné-
ho majetku – stavba 0134 TV dolní Počernice, etapa 0012 – V Ráji, 
získaného investiční výstavbou na pozemku parc. č. 1567/1 v k.ú. 
dolní Počernice, včetně předání a převzetí do správy MČ Praha – 
dolní Počernice v pořizovací hodnotě 4 172 052,43 kč.

Projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických pod-
kladů hl. m. Prahy
–  projednalo Výzvu MHMP, odbor stavební a územního plánu k při-

pomínkování 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy 

–  k o n s t a t u j e, že v obsahu tohoto dokumentu nejsou uvedeny 
skutečnosti, týkající se MČ Praha – dolní Počernice, ke kterým by se 
ZMČ Praha – dolní Počernice již v uplynulém období nevyjadřovalo 
formou svých usnesení

–  p o ž a d u j e, aby v dalších stupních projednávání územně pláno-
vacích podkladů hl. m. Prahy bylo řešeno:

1.  navržení tzv. Regionální varianty SokP, vedené Středočeským kra-
jem.

2.  Zalesnění pozemků parc. č. 1447/6, 1448/1,81,86,91,92 a 93 v k.ú. 
dolní Počernice mezi areálem VÚ Běchovice, Xaverovským hájem, 
lokalitou Vinice a východní zástavbou dolních Počernic.

3.  Vyjmutí křižovatky typu „diamant“ – Vinice na  Pražském okruhu 
(Východní spojka) z nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metro-
politního plánu).

4.  navržení a realizace takových opatření, která by zajistila dodržení 
hygienických limitů z  provozu Pražského okruhu a  štěrboholské 
radiály v oblasti k.ú. dolní Počernice.

–  n e s o u h l a s í  se zadáním celoměstsky významné změny SÚ hl. m. 
Prahy č. 2883 v předložené podobě.

Projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn 
V ÚP SÚHmP – 1. část
vydává k návrhu celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy 
– 1. část, následující stanovisko:
n e s o u h l a s í se zadáním celoměstsky významné změny č. 2883 
v předkládané podobě.
k o n s t a t u j e: 
–  že navrhovaná změna č. 2883 zahrnuje výhradně k.ú. dubeč, avšak 

ve  své podstatě se žádným způsobem zástavby dubče nedotýká 
neboť je od ní oddělena tělesem štěrboholské radiály. naopak ře-
šené území se bytostně dotýká MČ Praha – dolní Počernice, a  to 
zejména v oblasti dopravy, infrastruktury a životního prostředí.

–  navrhovaná změna výrazně funkčně a  prostorově mění celkovou 
urbanistickou koncepci jihovýchodní části v  původní, schválené 
Urbanistické studii dolní Počernice – jižní část

–  funkční využití k.ú. dubeč v této naší studii bylo převážně bytové 
(rodinné domy a v malém rozsahu nízkopodlažní bydlení), dále pro 
občanskou vybavenost (sport, služby) a  výrobní a  servisní služby 
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(drobné podnikání). oproti tomu jde v nově navrženém funkčním 
využití hlavně o  výrobní služby, výrobu a  sklady, pouze okrajově 
pro bydlení a administrativu

–  v  předložené změně je navržena nepřijatelná dopravní obsluha 
řešeného území, při které budou situovány tři nové křižovatky  
na Českobrodské ul. v krátkém úseku, což je z dopravního hlediska 
sporné 

–  v řešení dopravních vztahů je zcela pomíjena možnost napojení ře-
šeného území na štěrboholskou radiálu v místech čerpací stanice 
PHM agip

–  tím, že navrhovaná smíšená industriální zóna dubeč má navrženou 
vlastní obslužnou komunikaci a  prakticky nepotřebuje v  naší US 
navrženou obchvatovou komunikaci, vycházející od ul. národních 
hrdinů, kopírující štěrboholskou radiálu, je tím částečně zpochyb-
něna její nutnost, což je pro naši MČ nepřijatelné

–  navrhovaná zastavovací  studie řeší pouze k.ú. dubeč a nepostihuje 
situaci širších vztahů

p o ž a d u j e:
1)  aby byla doplněna zpracovaná studie o studii širších vztahů, kte-

rá by koordinovala uvažované 3 plnohodnotné křižovatky na  ul. 
Českobrodská, t.j. 1. křižovatku, ze které je dopravně obsloužena 
jihovýchodní část a  jižní část dolních Počernic, 2. křižovatku dle 
předkládané studie Smíšené (industriální) zóny dubče a 3. křižo-
vatku, obsluhující uvažovaný industriální areál na katastru Běcho-
vic. (1. a 3. křižovatka jsou navrženy v dosud platné urbanistické 
studii dolní Počernice - jih z  roku 1999). Zároveň by tato studie 
širších vztahů provedla úpravu či změnu řešení okolní zástavby jak 
kolem páteřní odlehčovací komunikace jižní a jihovýchodní části 
dolních Počernic, tak páteřní obslužné komunikace industriálního 
areálu na katastru Běchovic, pokud by se původní polohy křižova-
tek v US dolní Počernice - jih měnily. V úvahu přichází i jiná mož-
ná dopravní řešení v tomto prostoru, ale v každém případě musí 
plnohodnotně a bezproblémově obsluhovat výše uvedená území 
dolních Počernic a Běchovic.

2)  Změnit funkční využití dotčeného území dubče, které se z  pů-
vodního záměru v  US dolní Počernice - jih (bydlení, vybavenost 
a  různé drobné výrobní a servisní služby) změnilo na dominant-
ní industriální zónu. V řešené studii dubče jsou určitá dílčí území 
(na západě a severu), která se dotýkají zeleně a jsou mimo exha-
lační a hluková pásma, která by byla vhodná pro bydlení či bydlení 
s podnikáním tak, jak bylo uvažováno v naší US.

3)  navrhovaná studie v  k.ú. dubeč bude doplněna o  studii širších 
vztahů, bude kladně projednána s městskými částmi Praha – dol-
ní Počernice a Praha – Běchovice, odborem dopravy MHMP, Policií 
České republiky a TSk hl. m. Prahy.

4)  Část poměrně rozsáhlé veřejné zeleně v severozápadní části před-

mětné studie (u hranice s dolními Počernicemi) věnovat rekreačním 
a  sportovním plochám a  zvýraznit v  nivní  krajině charakteristický 
„kopeček“ tak, jak bylo uvažováno v US dolní Počernice – jižní část.

5)  napojení řešeného území ze štěrboholské radiály v okolí stávající 
čerpací stanice PHM agip.

Stanovení politika Zdravé mČ Praha – Dolní Počernice 
na volební období 2014 – 2018
–  s c h v a l u j e  do funkce politika Zdravé MČ Praha – dolní Počernice 

na volební období 2014 – 2018 starostu MČ Praha –  dolní Počerni-
ce Zbyňka Richtera.   

Volba zastupitelů, pověřených k  podepisování doložky 
o platnosti prováděného právního úkonu
–  p o v ě ř u j e  členy ZMČ Praha – dolní Počernice JUdr. Petra kšádu 

a danku Exnerovou podepisováním doložky o platnosti provádě-
ného právního úkonu.

odměna neuvolněným členům ZmČ, kteří nastoupí jako náhrad-
níci v průběhu volebního období
–  s c h v a l u j e  splatnost odměny neuvolněných členů Zastupitel-

stva městské části Praha – dolní Počernice, kteří nastupují během 
volebního období jako náhradníci na uprázdněný mandát v Zastu-
pitelstvu městské části Praha – dolní Počernice, ode dne složení 
slibu člena zastupitelstva.

3.  ZaSeDÁnÍ ZaSTUPiTeLSTVa 
mČ PraHa – DoLnÍ PoČernice Dne 16. 2. 2015
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice projednalo

Žádost o posunutí termínu platby – prodej čp. 605
–  s c h v a l u j e  posunutí termínu úhrady za koupi objektu čp. 605 

v ul. Rtyňská panu Tomáši krejčovi do 30. 4. 2015. 

rozpočtový výhled mČ Praha – Dolní Počernice na r. 2016 – 2020
–  s  c h v  a  l u  j e rozpočtový výhled MČ Praha – dolní Počernice 

na roky 2016 – 2020

Bezplatný převod pozemku parc. č. 1556 v k.ú. Dolní Počernice
–  s o u h l a s í  s bezplatným převodem pozemku parc. č. 1556 v k.ú. 

dolní Počernice z vlastnictví družstevní asociace České republiky 
do svěřené správy MČ Praha – dolní Počernice.

Pro DPZ zpracovala hana moravcová

Zápisy z  jednání jsou k  dispozici na  webových stránkách MČ  
a v písemné podobě na úřadě MČ. 

in
fo

rm
a

ce
 Z

m
Č

Zprávy z městské části Praha – Dolní Počernice:  
Přípravy nových internetových stránek jdou do finále 
Jak jsme vás informovali v posledním vydání dolnopočernického zpravodaje, MČ Praha – dolní Počernice připravuje spuštění nových 
internetových stránek. V současné době finalizujeme jejich poslední úpravy a předpokládáme, že v průběhu března se vám oficiální web 
naší městské části představí již v novém kabátě.  
Všem podnikatelům a organizacím, působícím na území dolních Počernic, nabízí nový web bezplatnou podporu podnikání ve formě 
umístění „firemní vizitky“. Ta umožňuje informovat (nejen) obyvatele naší MČ o lokálních službách a obchodech včetně kontaktů. Prosíme 
všechny, kteří mají o využití této prezentace zájem, kontaktujte nás na telefonu 281 865 754 nebo e-mailu: infocentrum@dpocernice.cz.  
 
informujeme o mimořádných událostech, novinkách a akcích 
Zájemci o přehled aktuálního dění v naší městské části se mohou přihlásit k odběru elektronických zpráv a novinek, které zasíláme 
přihlášeným odběratelům. nejste-li ještě k odběru přihlášeni, stačí se jednoduše zaregistrovat v příslušném okénku na našich interneto-
vých stránkách, e-mailem: infocentrum@dpocernice.cz, v informačním centru nebo podatelně úřadu. 
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mČ PraHa – DoLnÍ PoČernice

Rada na svých zasedáních v období od 3. 12. 2014 do 11. 2. 2015 m.j. 
projednávala

schváli la:
–  uvolnění fin. prostředků ve výši 25 600 kč na Vánoční nadílkovou, 

která se uskutečnila 6. 12. 2014
–  uvolnění fin. prostředků ve výši 34 700 kč na pořádání adventního 

setkání seniorů dne 7. 12. 2014 v sále hotelu Svornost
–  akční plán Ma 21 pro rok 2015
–  smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 11 se spol. orange-

ryClub, s.r.o. na dobu určitou do 30. 6. 2015 s využitím pro výchov-
ně vzdělávací a volnočasové aktivity dětí 

–  osazení a montáž dopravního zrcadla na křižovatce ulic Bakurinova 
a nad Rokytkou za cenu do 15 tis. kč (bez dPH) 

–  omezení pronájmu všech nových hrobových míst a míst v kolum-
báriu místního hřbitova od  1. 1. 2015 pouze pro občany dolních 
Počernic

–  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. kč na provoz diako-
nie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách pro r. 2015 v souvislosti 
s využitím stacionáře občanem dolních Počernic

–  výběr nejvhodnější nabídky na  dodavatele služeb „Revitalizace 
a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v dolních 
Počernicích“ – technický dozor investora tím, že vyhodnotila na-
bídku spol. JP Building s.r.o, se sídlem lucemburská 7, Praha 3, 
na prvním místě, jako nabídku s nejnižší cenou ve výši 465 tis. kč 
(bez dPH) 

–  podání žádostí o granty v oblasti životního prostředí realizovanými 
na území MČ:

   1.  Stromořadí v ul. národních hrdinů - II. etapa na pozemku parc. č. 
1329/29 se zajištěním následné údržby ze strany MČ,

   2.  Stromořadí Billa na pozemku parc. č. 1495/1 se zajištěním násled-
né údržby výsadby ze strany MČ,

   3.  Geozahrada - II. etapa na pozemku parc. č. 1356/1 se zajištěním 
následné údržby ze strany MČ.

–  programové prohlášení Rady MČ na volební období 2014 – 2018
–  znění Smlouvy o  dílo k  provedení stavby, Pokynů pro uchazeče 

a Výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku na stavební práce to 
vše k projektu „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zá-
meckého parku v dolních Počernicích“

–  převzetí záštity nad 4. ročníkem Pražského triatlonu, který se usku-
teční dne 19. 7. 2015 na území dolních Počernic

–  uzavření komunikace národních hrdinů v úseku od křižovatky s ul. 
nad Rybníkem na hranici s MČ Praha 20 (Horní Počernice) dne  19. 
7. 2015 v době od 9.45 do 12.00 hod. z důvodu konání Pražského 
triatlonu

–  zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 349 v k.ú. 

dolní Počernice o výměře 3900 m2 předem ručenému zájemci Jo-
sefu Vavrouškovi, ml. za účelem chovu koní

–  pronájem části nebytových prostor čp. 11 Filmové a TV škole „Před/
Za kamerou“

–  smlouvu o dodávce elektřiny se spol. dobrá Energie, s.r.o.
–  vítěze veřejné zakázky „Revitalizace a ochrana historicky cenného 

území zámeckého parku v  dolních Počernicích“ – stavební práce 
takto - spol.  FIRESTa-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. s nejnižší cenou 
ve výši 39 332 208,14 kč (bez dPH)

–  zadání zajištění činnosti koordinátora BoZP na akci 400776 „Revita-
lizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v dol-
ních Počernicích“ spol. ZaVoS s.r.o. za cenu 91 980 kč (bez dPH)

–  mandátní smlouvu na  výkon technického dozoru investora pro 
stavbu „Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámecké-
ho parku v dolních Počernicích“ se spol. JP Building s.r.o.

–  Smlouvu o  výpůjčce s  hl. m. Praha, zastoupenou firmou ZaVoS 
s.r.o., na dočasné užívání pozemku parc. č. 1591/1 v k.ú. dolní Po-
černice pro účely stavby „kanalizační sběrač H – prodloužení do Bě-
chovic, etapa 0001 – stoka H1, 2. část“

–  smlouvy o výpůjčce radničního klubu v suterénu ÚMČ, čp. 10, se 
spol. SEVERáČEk s.r.o. a s panem Pavlem Hokrem

nedop oruči la  
–  pokračovat v jednání o možnosti připojení Hostavic k MČ Praha – 

dolní Počernice

vzala  na vědomí:
–  informaci o  přípravě oslav 130. výročí zřízení školy v  dolních Po-

černicích
–  smlouvu o financování projektu v rámci operačního programu Pra-

ha-konkurenceschopnost ze dne 1. 12. 2014 - Revitalizace historic-
ky cenného území zámeckého parku v dolních Počernicích

–  informace zástupců spol. optimaenergy ve věci optimalizace ener-
getických nákladů MČ

–  návrh rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2015 ve vztahu k MČ Praha – dolní 
Počernice

–  informaci o schůzce se zástupci RoPIdu ohledně připravovaných 
změn v MHd na území dolních Počernic (informace budou zveřej-
něny v nejbližším čísle dPZ)

–  požadavky na  rozpočet MČ na  r. 2015, které budou předjednány 
v ZMČ

–  stanovisko k  problematice úbytku podzemní vody ve  studnách 
v lokalitě dolní Počernice vlivem stavby „Prodloužení stoky H v ul. 
národních hrdinů a nad Rybníkem“

–  zprávu o hospodaření MČ Praha – dolní Počernice za období 1 – 
12/2014

Pro DPZ zpracovala hana moravcová

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné 
podobě na úřadě MČ.

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu v roce 2015 na území Dolních Počernic 

   termín (vždy v úterý):    12. květen 11. srpen 10. listopad

Zastávky sběrné trasy doba stání

křižovatka ul. nad rybníkem – Bezděkovská 15.00 - 15.20
křižovatka ul. Bohuslavická – Listopadová 15.30 - 15.50
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Po  předvánoční premiéře, kdy se zrekonstruovaná budova čp. 11 
v centru obce proměnila na úspěšný vánoční jarmark pořádaný zá-
kladní školou, našla v novém roce další uplatnění. 

LeDnoVÉ mUZicÍroVÁnÍ

Počátkem roku se prostory čp. 11 rozezněly v  tónech  lednového 
muzicírování. Pod vedením Mga. ladislavy šťastné se nám o dru-
hém lednovém víkendu představili žáci ZUš Jana Zacha Čeláko-
vice, kteří se uvedli sborovým podáním skladby adESTE FIdElES. 
Za hudebního doprovodu Marcely Babkové nám v průběhu svého 
přibližně hodinového programu sólově zazpívali a  zahráli sklad-
by z děl J. kriegera, J. Ch. Pepusche, P. Ebena a dalších. Příjemnou 
atmosféru a  úžasné výkony dětí dokresloval 
osvětlený vánoční strom za okny, který po dobu 
vánočního období zdobil centrum naší obce. 
Pohledem do jeho rozsvícených větví a závěreč-
nými skladbami „Zvony“, „na dobrou noc“ a „až 
na  Sněžku“ jsme se tak společně symbolicky 
rozloučili se starým rokem. 
Velké poděkování patří paní Babkové, za  jejíž 
vstřícné spolupráce se podařilo koncert uspořá-
dat, paní olze neřoldové, která ochotně zapůj-
čila hudební nástroj pro doprovod účinkujících 
a v neposlední řadě dětem a učitelům ZUš J. Z.
Čelákovice, kteří vážili cestu do dolních Počernic 
a připravili pro nás krásný program.  

orangerY

od  ledna našel v  2. nadzemním podlaží nové 
zázemí anglický odpolední klub orangery. klub 

sem přesunul své aktivity z přízemí budovy ÚMČ, čímž uvolnil místo 
pro setkávání našich seniorů.

fiLmoVÁ ŠKoLa

V přízemí se budou moci pravidelně setkávat příznivci filmu a filmové 
tvorby. Již brzy zde zahájí svou činnost filmová škola ElFdREaM. Ví-
kendové kurzy uvedou děti a mládež ve věku 9–17 let do světa před 
a za kamerou, jehož součástí je film & animace, herectví & dabing, 
design & scénografie, líčení & kostýmy, techniky psaní a vyprávění, 
tanec, kaskadérství, pohyb & improvizace. Více na  internetových 
stránkách www.elfdream.info. 

martina vondřichová

PoZVÁnK a  
na 6. fÓrUm ZDraVÉ mČ PraHa – DoLnÍ PoČernice 

čtvrtek 14. května 2015 od 18 hod. v hotelu Svornost, novozámecká 284

Témata diskuse:
1. Životní prostředí (veřejná prostranství - úprava, úklid...)
2. Doprava v mČ (parkovací možnosti) 
3. Územní plánování a rozpočet (investice MČ, strategický plán)  
4. Poskytování služeb a podnikání v mČ (zmapování stávajícího stavu, nabídky místních podnikatelů)
5. Dětský stůl (školní parlament)
6. Vzdělávání a volnočasové aktivity (školství, kultura, sport, volný čas…)
7. Bezpečnost v mČ (ochrana občanů a majetku, sociopatologické jevy…)

malé občerstvení zdarma, k dispozici dětský koutek, na závěr slosování účastnických lístků

Přijďte se podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!
Zbyněk richter, starosta MČ

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Jedenáctka žiJe...
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nová výstavba 
             v Dolních Počernicích

revitalizace  hostavického potoka 

Podle oznámení investora byla ve druhé polovině února zahájena výstavba padesáti rodinných řadových domů při 
ul. národních hrdinů naproti mŠ Duha. Jedná se přibližně o obdélníkový prostor, který je vymezen již zmíněnou ulicí 
národních hrdinů, částí bývalého autosalonu auto-exner a končící řadou rodinných domů v ul. Dubenecké.

novou podobu bude mít tok Hostavického potoka v rekreační ob-
lasti mezi dolními Počernicemi a Jahodnicí, jehož revitalizace bude 
zahájena v nejbližších dnech.
Cílem této revitalizace je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit 
tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území. V rámci revita-
lizace bude nejprve vybudována širší sníženina nazývaná berma, do 
které bude vymodelováno menší meandrující koryto Hostavického 
potoka. Malé koryto bude sloužit pro běžné průtoky, berma pak pro 
průtoky povodňové. 
lokalitu zpřístupní mlatové stezky pro pěší. Vzhledem k charakteru 
území nejsou stezky určené pro rozsáhlejší využití cyklisty a trasování 
cyklostezek je plánováno mimo zájmové území. křížení cest s vod-
ním tokem bude řešeno dřevěnými lávkami. Podél stezek se umístí 
lavičky a v místě dětského hřiště nové herní prvky. dále zde budou 
umístěny informační tabule o revitalizacích potoků a zajímavé fauně 

a flóře v okolí Hostavického potoka. Tůně budou doplněny o vyhlíd-
kové dřevěné molo, které usnadní pozorování přírody.

orientační údaje
Investor Hlavní město Praha

doba realizace duben 2015 − září 2015

Revitalizovaná plocha 33 400 m2

délka toku před úpravou 820 m

délka toku po úpravě 1 310 m

Počet tůní 2

Tento projekt je dotován z operačního programu Praha – konku-
renceschopnost, který je financován z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj.
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Součástí této stavby je mimo rodinných domů také výstavba míst-
ních komunikací včetně ploch zeleně a inženýrských sítí.
na stavbu je vydáno stavební povolení Úřadem MČ Praha 14, ge-
nerálním dodavatelem stavby je společnost Galstain & Galstain 
invest s.r.o. 

S ohledem na rozsah výstavby požadovala MČ Praha – dolní Počernice 
napojení stavby přímo z ulice národních hrdinů, což se podařilo zajistit. 
nyní nám nezbývá nic jiného než dočasně akceptovat vyšší dopravní 
zatíženost v dané oblasti.

Petr stránský

Pohled – ulice národních hrdinů

Pohled – ulice U konečné
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výstavba kanalizačního sběrače „h“ 
V tomto roce aktivně pokračuje výstavba kanalizačního sběrače 
H v Dolních Počernicích směrem do oblasti Běchovic. 

DůVoDY VÝSTaVBY
Prodloužení kanalizačního sběrače je nutné z důvodu požadované-
ho rozvoje obce, zejména čistě obytných lokalit při ulici V okálech, 
do Říčan a nad Rybníkem a také s ohledem na zastaralou technolo-
gii Čističky odpadních vod (ČoV) Běchovice, kterou se již nevyplatí 
modernizovat. Její obnova, tak aby splňovala moderní parametry, 
by byla velmi nákladná, proto bude vodohospodáři odstavena a ná-
sledně odstraněna. Pomocí páteřního kanalizačního řadu, takzvané-
ho sběrače, se budou veškeré splaškové vody stahovat na Ústřední 
čistírnu odpadních vod v Tróji, která je projektována na dostatečnou 
kapacitu. nejen, že se tak sníží náklady na provoz, zlepší se životní 
prostředí v dané lokalitě, ale uvolní se i nová území vhodná například 
pro rekreaci či sportoviště.

noVÁ STanoViŠTĚ V oBDoBÍ 1-5/2015
Přesto, že je stavba prováděna raženým způsobem, kdy je elimino-
ván dopad na dopravu pomocí těžních věží a minimálního zaříze-
ní staveniště na  komunikaci, výrazně ovlivňuje plynulost provozu 
v  centru dolních Počernic. níže uvedeným přehledem bychom 
vás tak rádi předem upozornili na  nová stanoviště výstavby, kte-
rá vzniknou na trase dolní Počernice – Běchovice v době od ledna 
do května 2015. 

Dotčené komunikace: národních hrdinů a nad rybníkem

označení šachty: Lokace:  Termín: 
šachta 5 nár. hrdinů  pol. 01 – zač. 03/2015
 – před Infocentrem
šachta 6 nár. hrdinů zač. 03 – pol. 05/2015
  – před kostelem
šachta 10 nad Rybníkem zač. 02 – pol. 05/2015
  – u statku čp. 4
šachta 11 nad Rybníkem pol. 02 – pol. 05/2015
  – u statku čp. 4
šachta 12, 13, 14 nad Rybníkem konec 03 – pol. 05/2015
 – u bývalých statkových bytovek

o průběhu výstavby v dalších měsících (v návaznosti na vydání další-
ho stavebního povolení) vás budeme informovat. Ukončení stavební 
akce je plánováno v měsíci září 2015.  

Prosíme všechny řidiče, projíždějící dolními Počernicemi, o  zvýšenou 
pozornost, trpělivost a  ohleduplnost k  ostatním řidičům i  chodcům 
a přizpůsobení jízdy daným okolnostem. Chodce žádáme o přecházení 
vozovky na vyznačených místech a zvýšenou opatrnost. děkujeme. 

Pro DPZ zpracovala martina vondřichová
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Umístění kontejnerů na objemný odpad 
v mČ Praha – Dolní Počernice v i. pol. r. 2015:
14. dubna  všechna stanoviště (4 VoK)
   9. června  jen stanoviště V ráji a V Čeňku (2 VoK)
termíny přistavení: v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00 hod.

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) 
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lesy na území naší obce 
ii. ČÁST

V  první části jsme se zabývali lužním lesem a  jeho postupným ná-
vratem na místo původního výskytu na jednu lokalitu u Rokytky pod 
Vinicí. lužní les se původně rozkládal přibližně na  polovině území 
obecního katastru, na  druhé části, na  vyvýšených místech, měl les 
poněkud jiný charakter. šlo o teplomilné doubravy s převahou dubu, 
ale i s bohatou příměsí dalších dřevin a keřů. To do jisté míry připomí-
ná les ve východním výběžku katastru obce, kterému se říkalo Počer-
nický háj, Pařeziny nebo jen Háj, dnes i Xaverovský háj. 

název „Pařeziny“ byl odvozen ze způsobu lesnického hospodaření, 
který se zde v minulosti uplatňoval. Využíval skutečnosti, že některé 
listnaté druhy dřevin (dub, lípa, javor, habr a jiné) vyhánějí od pařezů 
výmladky, které je možno dopěstovat až do kmenů. Tyto výmladky 
rostou zpočátku rychleji ve srovnání s růstem sazenic a je možno tak 
dospět dříve ke zhodnotitelnému dřevu. Mimo to se šetřily náklady 
na  sazenice a  výsadbu. Výmladky se podle potřeby a  podle druhu 
dřeviny těžily zpravidla ve stáří 20 – 50 let a postup se opakoval. Ten-
to způsob hospodaření byl typický pro oblasti chudé na lesy v nížin-
ných a chlumních oblastech, kde byla vysoká spotřeba dřeva přede-
vším na otop. od toho tedy název pařeziny. dolnopočernické panství 
svým rozsahem a zejména i s pivovarem muselo mít vysokou spotře-
bu palivového dřeva a výtěž z lesa sotva stačila uspokojovat potřeby. 
Hlavní dřevinou zde byl dub a v jeho porostech se tedy výmladkové 
hospodaření praktikovalo.

Tento způsob hospodaření měl však i nevýhody a proto se v Počer-
nickém háji na přelomu 19. a 20. století opouštěl. Výmladky se po-
stupně nechaly odrůstat až do  dimenze kmenů, pařezy postupně 
ztrouchnivěly a dnes lze jen výjimečně rozeznat, že kmen dubu se 
vyvinul z ponechaného výmladku.

Celý současný lesní komplex však nemá shodnou historii. Ve  vý-
chodní části rostou porosty na půdě, která od pradávna nepřestala 
být na delší dobu lesním stanovištěm. dá se tak soudit podle uložení 
vrstev v půdním profilu. I podle toho, že se zde vyskytují v podrostu 
rostlinné druhy, které by zde nepřečkaly, kdyby byla plocha na del-
ší dobu odňata lesu. Příkladem je např. kokořík. V západní části Háje 
pocházejí porosty ze zalesnění nelesních půd, původně zeměděl-
sky využívaných. na informační tabuli u hájovny je chybný údaj, že 
zalesnění těchto půd probíhalo od  padesátých do  sedmdesátých 
let minulého století. Ve skutečnosti se zde s obnovou lesa začalo již 
počátkem třicátých let, kdy se začal vysazovat les na pozemcích pro 
zemědělství méně vhodných. Mimoto se v době krize poskytla mož-
nost práce nezaměstnaným. nejzápadnější výběžek, za současným 
pražským okruhem, je nejmladší.

Východní, původní část, tvořily v  polovině minulého století pře-
vážně porosty dubu, dřeviny, která byla hlavní složkou původních, 
přirozených lesů. na značné ploše však byly vysázeny i nepůvod-
ní dřeviny: smrk ztepilý, modřín a  introdukované (cizokrajné) 
borovice: vejmutovka a borovice tuhá – obě ze severní ameriky. 
Ty měly poskytnout lépe využitelné dřevo a celkově zvýšit výnos 
z  lesa. avšak růstové podmínky pro ně byly nepříznivé a značná 
část z nich postupně vyhynula. dnes tvoří příměs dubových po-
rostů domácí borovice, lesní smrk a modřín, vyskytuje se i bříza, 
jednotlivě či ve skupinách. Pokud by se les ponechal přirozenému 
vývoji, převládl by postupně vitální dub, pravděpodobně s přímě-
sí habru, možná lípy, břízy a borovice. Snahou lesního hospodář-
ství bude udržet zde určitou příměs modřínu a  obnovit zastou-

pení jedle, která se 
v  původních, přiro-
zených porostech 
vyskytovala.

les v  západní části 
byl založen na  ze-
mědělsky využívané 
půdě. Výjimkou byla 
jen malá plocha re-
mízku, který byl již 
dříve vysázen pro 
ochranu zvěře. dnes 
jsou jeho zbytky ještě 
dobře patrné poblíž 
pražského okruhu. 
na celé ploše nového 
zalesnění má nejvyšší 
zastoupení červený 

dub. Tato dřevina, původem ze severní ameriky, se v  první polovi-
ně minulého století v  Evropě dosti hojně vysazovala proto, že má 
na srovnatelných stanovištích rychlejší růst než domácí druhy dubu. 
Mimoto se její listí lépe rozkládá, vytváří tak příznivější formu humusu 
a má příznivější vliv na půdu. V příměstských, rekreačně využívaných 
lesích, se jistě uplatnilo esteticky velmi výrazné podzimní zbarvení 
listů. další introdukovaná dřevina, černá borovice, vykazuje dobrou 
vitalitu, na  rozdíl od  skupiny jasanu amerického. Ten od  počátku 
růstově zaostával a dnes se zachoval jen zbytek původní výsadby. 
V menších i větších skupinách se vyskytující domácí dřeviny smrk 
ztepilý, borovice lesní a  modřín, který byl původně vysázen v  řa-
dách, jako ohraničení porostů jiných dřevin. dále habr a jednotlivě 
i ve skupinkách bříza. V nejzápadnějším výběžku, za okruhem, zcela 
převládá domácí jasan.

Zalesnění se zdařilo dobře a  již v  roce 1939 jsme na podzim v kul-
tuře borovice lesní sbírali bohatou úrodu klouzku sličného. na rozdíl 
od plochy mezi tímto nově vznikajícím lesem a polní cestou od obce 
k hájovně. Tam měl být založen sad vlašského ořešáku. Pro stromy 
byly vykopány jámy až 1 m hluboké, o velkém průměru. Při tom se 
na půdním profilu ukázalo, že půdní podmínky jsou pro ořešák na-
prosto nevhodné. Jde o těžkou, ulehlou, jílovitou půdu, navíc s vlož-
kami kaolinu, tedy opak toho, co ořešák ke svému zdaru vyžaduje. 
Přesto, že se do jam navozila lepší půda, výsadba naprosto selhala. 
Během několika málo let převážná většina stromů odumřela, zby-
tek krněl. Tuto nezdařenou výsadbu připomíná už jen název lokality 
„V ořešinách“. neuspěla ani snaha nahradit ořešáky výsadbou šves-
tek. Podobně to nakonec dopadlo i s meruňkovým  sadem, vysáze-
ným o několik let později mezi Vinicí a polní cestou do Háje. Zejména 
v  této západní části jsou místa, která lze označit za zcela zdivočelá 
a těžko průchodná. odumřelé stromy, vývraty, zlomy a rozkládající se 
kmeny nesvědčí o řádné péči lesního hospodáře. Z hlediska biodiver-
zity jsou však tyto plochy cennými prvky, protože umožňují existenci 
různých druhů hub i  živočichů, které v  běžně obhospodařovaném 
lese podmínky k  životu nenacházejí. Velmi výrazné jsou zejména 
kolonie dřevokazných hub na padlých kmenech na podzim. Proto je 
vhodné zde lesnické zásahy omezovat.

Počernický háj je velmi cenným obohacením přírody na území hlav-
ního města, poskytuje dobré podmínky pro rekreaci i pro sledování 
procesů, které probíhají v  lese při návratu k přirozenějšímu složení 
a k přírodě bližšímu, volnějšímu obhospodařování.

 ing. Jan materna, Csc.
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mateřská škola DUHa v Dolních Počernicích 
přijme kvalifikovanou učitelku nebo i aktivní učitelku v důchodu (úvazek lze upravit)

s nástupem od 4/2015. 
Požadujeme vstřícné vystupování, flexibilitu a nabízíme 

klidné pracovní prostředí rodinného typu.

Kontakt: skolka.dpocernice@seznam.cz, 
721 838 773, 603 718 773

sluníČka 
na horách a nejen to…

od začátku zimy děti ze třídy Sluníček mar-
ně vyhlížely sněhové vločky za okny, a tak se 
1.  února vydaly za  sněhem na  školku v  pří-
rodě. Po letech jsme se opět vrátili do Pasek 
nad Jizerou, kde zima panovala ve vší pará-
dě. Týden si děti užívaly závěje sněhu, sluníč-
ko, a  přes malilinkaté stýskání po  domově, 
i  spoustu zábavy a  radosti s  kamarády. na-
vštívili jsme i  krkonošské muzeum a  kromě 
hrátek na  sněhu jsme pozorovali stopy zví-
řátek v lese a hledali poklad krakonoše. dě-
kujeme všem rodičům za  zajištění dárečků 
a sladkostí, které přispěly ke každodennímu 
úsměvu na  dětských tvářích. Společně pro-
žitý týden přispěl k upevnění kamarádských 
vztahů, k posílení samostatnosti a k prohlou-
bení důvěry mezi dětmi a učitelkami.

V naší mateřské škole se mohou děti na jed-
notlivých třídách účastnit naučně-výuko-

vých programů, které dětem přibližují napří-
klad pěstování ovoce, život zvířat a ptactva. 
Blíže jsme poznali ježka - zimního spáče, 
a  pro ptáčky jsme vyráběli krmítka. Sezná-
mili jsme se s tradicemi - jak se slaví svátek 
Sv. Valentýna a Masopust. děti se připravo-
valy na  oslavu Masopustu výrobou masek, 
zahráli jsme si hry s  masopustní tématikou 
a  vyráběli jsme  „zdravé“ jitrničky (z  pun-
čoch maminek a papíru ), přichystali jsme 
i karneval. Tyto programy jsou u dětí velmi 
oblíbené.

Zdravíme čtenáře zpravodaje a brzy - s první 
jarní kytičkou - vám řekneme, co se u nás udá-
lo nového.

Za všechny děti z Mateřské školy DUHA  
lenka kymrová, zástupkyně ředitelky školy  

a Danka  exnerová, ředitelka školy
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nejprve trocha historie. Stejně jako 
Velikonoce je pohyblivým svátkem 
i Masopust, který má své kořeny již 
v  předkřesťanské době. Masopust 
je třídenní lidový svátek, který, ač 
nemá s  liturgií nic společného, se 
přesto podřizuje církevnímu kalen-
dáři. Slaví se ve dnech předcházejí-
cích Popeleční středě, jíž začíná čty-
řicetidenní půst před Velikonocemi.

obvykle začínal hodováním a  po-
kračoval v neděli a v pondělí tanco-
vačkami v  hospodě, které většinou 
trvaly až do  rána. Vyvrcholením 
Masopustu bylo úterý, kdy tradič-
ní masopustní masky (bába s  nůší, 
kominík se žebříkem, Žid s  kozou, 
medvěd, klibna – kobyla, dědek 
s  bábou a  další) obcházely ve  vsi 
všechna stavení. každá maska míva-
la svůj specifický význam – kominík 

nosil štěstí a například medvěd, který letos nechyběl ani u nás v Počerni-
cích, představoval plodnost, která jím mohla být přenesena na ženy, muže 
i celá hospodářství. Masky, které obcházely obcí  byly všude pohoštěny. 
krom jídla dostávaly pivo a pálenku, která byla povětšině příčinou ještě 
většího veselí. Výslužkou pak bývala kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo 
tzv. Boží milosti.

V úterý 17. února letošního roku vyrazil již po patnácté (v ranné historii 
naší MČ) pestrý, veselý průvod masek do  ulic dolních Počernic. Vedou-
cí průvodu – Pronóbus (v  podání ředitele zdejšího dětského domova 
Bc. Martina lněničky) však nejprve požádal našeho pana starostu o pře-
dání vlády nad obcí. Pestrobarevné masky pak navštívily firmu Median, 
Camping Cenkr a zdejší farní úřad, kde se k průvodu připojil roj veselých 
farských kuchařek v čele s „fiktivním biskupem“ p. Jiřím Faberem. Průvod 
pokračoval do restaurace léta Páně, dětského domova, kde na všechny 
čekaly pověstné výborné koblihy, Pensionu Český statek, Úřadu MČ Praha 
– dolní Počernice, kde došlo k tak velké tlačenici u nabízených pamlsků, že 
děti porazily na záda „jednu z hostitelek“ Ing. Jolanu Polochovou. naštěstí 
dopadla na trávu (kolmo na vrstevnici), jinak by se byla skutálela až k po-
mníku padlých. Průvod dále navštívil, tentokrát již bez jakýchkoliv kolizí, 
Firmu Bea CZ, Indickou restauraci, Fresco Gusto, dvůr stavebního bazaru, 
kam se ještě s dárky pro masopustníky dostavili: majitel SnaC baru U ko-
níčků pan Bedřich koníček, nájemce Minimarketu U Barborky pan Vu Tien 
duy a pan kvasnička, který v téže budově Minimarketu otevřel novou pro-
dejnu s džemy všeho druhu.

když průvod dospěl k Textilu paní Zdeny Papežové, dostalo se mu nejen 
vyhlášených koláčů a  něčeho na  zapití, ale paní Zdena překvapila i  slu-
šivým masopustním kostýmem. Veselo bylo i  u  Prádelny Svatý Prokop 
U červeného javoru, před Mš duha, kde nás přivítaly děti oblečené do kar-
nevalových obleků. největším nečekaným překvapením bylo přivítání 
před domem několikanásobného masopustního PRonoBa, jinak známé-
ho lékaře a chovatele slepic, pana MUdr. Pavla Bočka, který nám darem 
přišel nabídnout dvě živé slepice ze svého chovu. Veselí nebralo konce! 
Pomněli jsme se ještě v Pneuservisu Schubert, v koloniále pana Zdeňka 
Janaty a naposledy v hotelu Svornost, který diskotékou dJs Martiny a kris-
týny učinil pomyslnou tečku za letošním dolnopočernickým masopustem.

Městská část Praha – dolní Počernice, ve spolupráci se základní školou, o.s. 
Počin, dětským domovem a hotelem Svornost mohla konstatovat, že le-
tošní Masopust, stejně jako ty předešlé, patřil k těm úspěšným společným 
akcím a směle ohlásit, že JaRo UŽ JE Za dVEŘMI!

 vlasta václavková
 Foto: šárka a světla Parkanovy

masoPust ohlašuje jaro
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Samotný zápis se uskutečnil ve dnech 21. a 22. ledna. I přes avi-
zovanou skutečnost možnosti otevření pouze jedné první třídy 
se dostavilo 50 zájemců. Velmi rádi bychom vyhověli všem, kteří 
mají o naší školu zájem, avšak v letošním roce z kapacitních a pro-
storových důvodů není v našich silách přijmout všechny zájemce. 
Výsledkem zápisu, který mimo jiné velmi pěkně připravila paní 
učitelka Hubáčková spolu s dalšími kolegyněmi, je tedy 31 přija-
tých žáků s trvalým bydlištěm v dolních Počernicích. Znovu tímto 
žádáme ty, kteří jsou na naši školu přijati a vědí, že půjdou na ško-

lu jinou, aby nám tuto skutečnost oznámili a  my tak mohli vyjít 
vstříc dalším případným zájemcům a to zejména těm, kteří již mají 
v naší Zš sourozence ve vyšším ročníku. Těšíme se na spolupráci 
s budoucími prvňáčky.

oslavy 130. výročí Zš
naše základní škola oslaví v letošním roce své 130. výročí. V současné 
době probíhají přípravy oslav, které se uskuteční v závěru školního 
roku a  budou pokračovat i  v  průběhu školního roku následujícího. 
o jejich časovém harmonogramu vás budeme včas informovat.  

mgr. Jiří schwarz, ředitel školy

mobilní Planetárium
Mobilní PlanETáRIUM je filmový stan, mobilní kino v nafukovací 
kupoli nebo kino z  baťohu, jak chcete... Při promítání diváci leží 
a  sledují 3d obraz na  vypouklé kupoli nad sebou. Je to jako by 
leželi v noci v trávě na louce a dívali se na noční oblohu.
dne 9. 1. 2015 byl nainstalován tento obrovský stan v  tělocvič-
ně naší základní školy, aby byl žákům čtvrtých až devátých tříd 
přiblížen pohled na „PŮVod ŽIVoTa“, fascinující pohled na vznik 
a vývoj života na Zemi, tajemné hledání odpovědi na to, zda může 
existovat (alespoň primitivní) život i někde jinde ve vesmíru. 
od  Velkého třesku ke  vzniku hvězd a  prvopočátkům Země, kdy 
byla jako mladá planeta bombardována jinými vesmírnými tělesy, 
a tak kupříkladu vznikla i její přirozená družice Měsíc. Film vysvět-
loval i  objevování prvních známek života na  Zemi a  umožňoval 
sledovat zvětšený obraz rozmnožování bakterií či strukturu dna. 
Film zdůrazňoval, že několikrát za dobu historie naší planety na ní 

došlo k velkému vymírání a zániku živočišných i rostlinných dru-
hů. k poslednímu před 65 miliony lety, kdy bylo vyhubeno 75 % 
všech suchozemských a mořských živočichů....
Původ života na Zemi pro nás zůstane i nadále velkým tajemnem, 
ale díky mobilnímu PlanETáRIU - vynikajícímu nápadu a složité 
technice, jsme v chápání a představě o něco blíže.

Velice děkujeme.

atrium na žižkově
Velkou inspirací hudebních skladatelů byl vždy ptačí zpěv.
V pestrém programu pod názvem „na kŘídlECH HUdBY“ předsta-
vil soubor Musica dolce Vita našim dětem skladby světoznámých 
hudebních skladatelů a jejich zpracování „ptačích témat“. Mohut-
ným potleskem jsme ocenili velmi zábavný program, ve  kterém 
děti na základě reálného konceptu skladeb zapojily svoji předsta-
vivost a fantazii.
aTRIUM na Žižkově je ojedinělé místo, které se stalo zárukou kvality 
v přibližování hudby i  těm nejmenším divákům. Již dnes se těšíme 
na návštěvu představení „dialog s harfou“.

PoháDkový výlet do Prahy
Uzavření prvního pololetí 
chápeme každoročně jako 
malé zastavení ke  zhod-
nocení půlročního snaže-
ní ve  škole. děti dostanou 
pololetní vysvědčení, které 
jim napoví, jakou formu 
práce zvolit na  další cestě 
za vzděláváním.

Pro toto malé zastavení vymyslíme vždy nějakou velkou akci. Tento-
krát jsme vyjeli na celý den do Prahy, kde jsme navštívili dvě pohád-
ková místa: Galerii dollSland a Muzeum lEGa.
Galerie dollSland je největší výstavou panenek Barbie, Monster 

High, autíček a  motorek. Je zde 1  200 panenek Barbie, z  toho 360 
sběratelských skvostů, všechny panenky Monster High, přes 2  200 
modelů autíček a motorek. Třešničkou na pomyslném dortu je výsta-
va 3d puzzle papírových modelů celosvětově známých i méně zná-
mých historických a moderních staveb, kterých tu je 60.
Muzeum lEGa je svou velikostí a  počtem vystavených exponátů 
největší nejen v ČR, ale i na světě. Specializací je historie stavebnice 
lEGo, která se může pochlubit titulem hračka století. Muzeum na-
bízí návštěvníkům přes 2 500 vystavených unikátních modelů. Prv-
ní soukromé muzeum nabízí 20 tématických expozic, kde se skrývá 
1 000 000 složených kostiček!

k  návštěvě těchto dvou míst vás nemusí nutně motivovat nějaký 
zvláštní důvod. Praktická je skutečnost, že se nacházejí téměř na jed-
nom místě a že tímto výletem budete jistě nadšeni stejně, jako jsme 
byli my na konci ledna.
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 Ve čtvrté třídě se nám rozvrh učiva rozšířil o nový předmět - VlaSTIVĚ-
dU. V tomto ročníku je velká část věnována získávání všeobecných vě-
domostí o České republice. Pro někoho méně, pro druhého více záživ-
né učivo se nyní pokusíme osvěžit pokusem o vytvoření největší mapy 
České republiky na světě sestavené z kreslených pohlednic - PIdIFRkŮ.
PIdIFRk je kreslená pohlednice, většinou zobrazující zajímavé místo 
v České republice. Tyto obrázky na sebe vodorovně i svisle navazují 
a vytvářejí tak ojedinělou mapu ČR. kromě toho je na každém pidifr-
ku několik lepších či horších vtípků, čímž postupně vzniká obrovský 
kreslený vtip - ÓBRFRk. (Samozřejmě největší na světě, jak jinak!)
najdeme zde např. i dvě Červené karkulky. Jedna z nich je totiž její 
mladší sestra, Červená Stáňa. To je ta, která byla v den babiččiných 

narozenin po škole a popřát babičce vyrazila, až když se vlk nažral...
Ze současného množství 569 PIdIFRkŮ lze sestavit mozaiku ČR o roz-
loze 35 m2.
kompletní ÓBRFRk obsahuje 8 989 postaviček (skutečných i nesku-
tečných), 3 187 domů, 35 225 oken, 4 404 zvířat, 665 vozidel, 198 lodí, 
146 kol, 66 čerpacích stanic, 1 624 (většinou) jedlých hub atd. Teore-
ticky se dá žít i bez PIdIFRkŮ, ale takový život nestojí za nic!
oslovujeme všechny příznivce a „fandy“ našich třídních stránek: 
Pojďte do toho s námi!!! Společně dokážeme cokoliv.

Více na: www.pidifrk.cz
ivana hájková, tř. uč. 4.B

DivaDlo v Dlouhé
Člověk je tvor společenský a kulturní a abychom dostáli tomuto úslo-
ví, jeli jsme se žáky 2.B společně do divadla. V tomto školním roce to 
bylo již potřetí. nyní jsme zavítali do divadla v dlouhé na představe-
ní „Tatínek není k zahození“. dva herci děti naprosto dokonale vtáhli 
do děje, a tak se rázem z našich malých diváků stali amatérští herci 

před zraky ostatních dětí. Své úlohy se kluci i holčičky zhostili skvěle 
a  představení se shledalo s  velkým úspěchem. Po  závěrečném po-
tlesku za námi oba herci přišli a velice naše děti chválili nejen za he-
recké výkony, ale především za chování a aktivitu, na což jsme byly 
s paní šípovou patřičně pyšné.

PaedDr. eva Drnková

Ve čtvrtek 29. 1. vypluli námořníci 1.a a 1.B. na dobrodružnou cestu 
s  odysseem. Veslovali rozbouřeným mořem, přelstili kyklopa, na-
vštívili vládce větrů aeola a ubránili se vábení Sirén. Zdárně propluli 
i podsvětím až do obřadní síně Chvalského zámku, kde na všechny 
námořníky čekalo první vysvědčení.

mgr. Jolana lukášová a mgr. nataša heráková

umíte si správně čistit zuby? 
my ano!
Víme, že potřebujeme nejen správný kartáček a pastu, ale i nit, mezi-
zubní kartáček, ústní vodu a hlavně kartáček televizní .
Všechny staré i nové vědomosti jsme si ověřili při hrách na tabletech, 
které pro nás připravili organizátoři programu „Země zdraví“.

žáci 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b

noční život v pražských lesích
Jako odměnu za  účast 
ve  sběru žaludů a  su-
chého pečiva připravili 
lesníci pro děti z 1. stup-
ně zajímavou besedu 
o  životě v  nočním lese. 
Povídání s  prezentací 
fotografií bylo zaměře-
no na  tři skupiny noč-
ních živočichů: sovy, 
ježky a  netopýry. děti 

se dozvěděly, čím se živí, jakým způsobem loví a poznaly nejznáměj-
ší druhy. lesníci s sebou přivezli také dva obyvatele lesa, všetečného 
ježka a  majestátního výra velkého, které si děti mohly prohlédnout 
a pohladit. Setkání se všem moc líbilo a věříme, že nebylo poslední.

šárka brabencová

V letošním roce si připomene 130. výročí založení Základní školy Dolní Počernice. Pokud jste byli jejími žáky, pedagogy, či zaměstnanci, 
podělte se s námi o své vzpomínky a případně nám zapůjčte fotografie (pouze na okopírování). Děkujeme, společně zavzpomínáme.

Fotografie poskytl pan karel horčík

výzva

První  vysvědčení
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Y Začátek nového roku v orangery
V mateřské škole orangery jsme 
další rok zahájili spoustou akcí 
a  aktivit, které obohacují běž-
ný školkový program. Myslíme 
si, že tyto akce nejen oživují 
každodenní docházku dětem 
i  učitelům, ale také přináší ná-
měty k  další pedagogické práci 
a k rozvoji školky a jejího pestré-
ho programu. 
V lednu k nám přijelo divadélko 
koloběžka s  pohádkou Jak vy-
zrát nad bacily. děti se dozvědě-
ly, že mají jíst vitamíny, otužovat 
se a  především se naučily, že 
zdraví vůbec neprospívá, když 
se celé dny jen dívají na  televi-
zi. Můžeme jenom doufat, že si 
to vše budou alespoň nějakou 
dobu pamatovat a  že tyto po-
znatky třeba předají dál.
Velmi úspěšnou lednovou akcí 
byla novinka, a to Beach day. navzdory počasí, zimě a nečasu jsme 
vytáhli plavky, potápěčské brýle, kruhy, nafoukli lehátka, přinesli 
do  tříd slunečníky a  dělali jsme přípravu na  léto. Během dne jsme 
umíchali plážové koktejly, malovali jsme se na  dovolené u  moře 
a vzpomínali na to, jak se nám líbí, když je venku třicet stupňů a ne-
musíme absolvovat půlhodinové oblékání do všech těch vrstev oble-
čení před procházkou do parku. Velmi akčně se zapojily také všechny 
učitelky, takže ve školce bylo opravdu veselo a všichni se bavili (včet-
ně rodičů, kteří s dětmi přicházeli a často se nestačili divit). 
Celý únor jsme věnovali babičkám a dědečkům, kteří mohli do školky 
přicházet a s dětmi si hrát, vyprávět jim, číst pohádky, někteří přinesli 
fotografie ze svého dětství či oblíbenou hračku. Tyto návštěvy velmi 
obohatily nejen program dětí, ale věříme, že se zde líbilo i samotným 
prarodičům. 

naše mateřská škola se také nově 
zapojila do projektu Edison, kte-
rý zprostředkovává stáže pro 
mladé lidi z  (pro nás) exotic-
kých zemí. na jeden týden jsme 
zde měli tedy posily – Santiaga 
z  kolumbie a  liz, která pochází 
z Indonésie a nyní žije na novém 
Zélandu. Santiago i  liz děti se-
známili se svojí kulturou, zvyky, 
naučili je písničky, ukázali tra-
diční kroje a  samostatně si při-
pravovali pro děti program. oba 
nám velmi pomohli, oživili dny 
a  především byla velká legrace. 
Těšíme se na spolupráci v dalších 
letech.
orangery opět navštívili strážníci 
z  Městské policie se svým pro-
gramem Medvídek Brumla. Ten-
to program je zaměřený na pre-
venci bezpečnosti dětí v různých 

situacích, které můžou v životě dítěte nastat. Hravou formou se tak 
děti seznámily se zásadami chování chodců na chodníku, bezpečné-
ho přecházení přes vozovku a  také se dozvěděly, co dělat, když se 
ztratí nebo jak jednat s neznámými lidmi. 
Jako každý rok, i  letos jsme oslavili Masopust. Pověděli jsme si, co 
tento sváteční den obnáší, děti přišly v tradičních masopustních kos-
týmech a celá oslava, kdy se tančilo, jedlo a pilo, se završila průvodem 
v parku. 
V polovině února jsme opět oslavili Srdíčkový den, vyzdobili jsme si třídy, 
vyráběli valentýnská přáníčka pro ty, které máme rádi, sami jsme si vy-
tvořili srdíčkovou svačinku a míchali nápoje lásky. Ty byly sladké…
V současné době také již probíhá přihlašování nových dětí, momen-
tálně máme poslední volná místa v české a v menší anglické třídě. 

Za MŠ Orangery   hanka švamberková

ZDraVÁ mĚSTSKÁ ČÁST PraHa – DoLnÍ PoČernice
spolu se základní školou, občanským sdružením PoČin, dětským domovem,
mateřskou školou DUHa, Pensionem Český statek, místními podnikateli a r.k. Veselý čertík

Si VÁS DoVoLUJÍ PoZVaT na
VÝSTaVU VeLiKonoČnÍ inSPirace 
spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, zdobení kraslic, pletení pomlázek a dalších tradičních 
velikonočních technik, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. března 2015 vždy od 10 do 17 hodin
v prostorách informaČnÍHo cenTra a regionÁLnÍHo mUZea (ul. Stará obec 6) 
a ve stodole PenSionU ČeSKÝ STaTeK (ul. Stará obec 7) 

V neděli 22. března 2015 od 14 hodin – PrůVoD 

„neSeme moranU Ze VSi“
Průvod vychází od přírodního amfiteátru v zámeckém parku.

V neděli 22. března od 15.30 hod. – zasedací síň ÚmČ 

„VeLiKonoČnÍ KoncerT“ 
ŽÁKů ZUŠ Jana ZacHa ČeLÁKoVice (ul. Stará obec 10)
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Jaro se blíží i v Jk Počin
Zveme vás na přednášky projektu: Pozoruj, poslouchej, pohlaď a přivoň si.
Jezdecký klub se pilně připravoval na zimu, která se letos ve své síle 
tolik neukázala. koně začínají měnit zimní srst za letní, každým dnem 
očekáváme narození jehňátka a závodní příprava je v plném proudu. 
V letošním roce chceme skládat s několika děvčaty zkoušky základní-
ho výcviku jezdce, zároveň pilně trénuje i paravoltižní družstvo, které 
již absolvovalo první závody. 
Jezdecký areál čeká v  letošním roce proměna, která začala v  roce 
2014,  z projektu ŽP MHMP „Pozoruj, poslouchej, pohlaď a přivoň si“ 
postupně vzniká nový vzhled jízdárny, ale i dvora, kde se koně pohy-
bují. S prvním jarním sluníčkem začínáme sázet keře po obvodu jíz-
dárny a doděláváme poslední úpravy v pokládání plastových rohoží 
ke zpevnění povrchu.
Informační cedule, které budeme rozmísťovat v areálu a jeho těs-
ném okolí, jsou již v  přípravě. Přírodovědné povídání o  koních 
a  prostředí, kde žijí a  vzájemné interakci s  ostatními živočichy, 
zahájí cyklus přednášek, který bude probíhat až do  konce roku 
2015, a  to v  prvním pololetí v  následujících termínech: 18. 3., 
15. 4.,13. 5., 27. 5., 3. 6. a 10. 6.

Zahájení bude přímo v areálu Jk Počin 18. března v 10 hodin. Povídá-
ní je určeno veřejnosti, školkám i školám, dětem 5-15 let. Více infor-
mací a objednání na tel.: 605 285 426 - Hanka špindlerová  

Těší se na Vás kolektiv JK Počin

Jezdecký klub PoČin 
pořádá 

letní jezdecký tábor 
19. 7. – 1. 8. 2015

Tábor se koná na tábořišti rousínov u Čáslavi a je ur-
čen dětem od  6 do18 let. Přihlášky a  více informací 
přímo v  JK Počin, ulice V  ráji, Dolní Počernice  nebo 
u Hanky Špindlerové, 605 285 426.

Jezdecký klub PoČin
kalendář akcí na rok 2015
15. 2. masopustní průvod Horní Počernice
15. 2.  Drezurní trénink hala Podolanka s renatou a míšou 

Habáskovou
17. 2. masopustní průvod Dolní Počernice
28. 2.  Paravoltižní závody – tělocvična dětský domov Dol-

ní Počernice
4. 3. – 8. 3.  Jarní skokové soustředění v hale ve Svinčicích s Pe-

trem Švecem
18. 3.  Zahájení cyklu přednášek z projektu „Pozoruj, po-

slouchej, pohlaď a přivoň si“ (PPPP), podporované-
ho ŽP mHmP

21. 3.  Vystoupení dětí paravoltižního klubu na výstavišti 
v Lysé nad Labem

22. 3. Vynášení morany (koně a kozy v průvodu)
29. 3. Květná neděle (náš koník odveze faráře)
15. 4. ii. přednáška projektu PPPP
7. - 10. 5. Paravoltižní soustředění na koni – orion Bráník
13. 5. iii. přednáška projektu PPPP
27. 5. iV. přednáška projektu PPPP
30. 5. Parkurové závody v Dolních Počernicích
3. 6. V. přednáška projektu PPPP
10. 6. Vi. přednáška projektu PPPP
13. 6. Den oTeVŘenÝcH DVeŘÍ V JK PoČin
1. 7. – 31. 8.  Koně na letních pastvinách a táborech v rousínově 

u Čáslavi
19. 7. - 1. 8. Letní jezdecký tábor
2. 8. - 9. 8. Letní paravoltižní tábor
Září Stop Zevling
19. 9.  Paravoltižní závody JK Počin v areálu v Dolních Po-

černicích
3. - 4. 10.  mistrovství Čr v paravoltiži v Hostěnicích u Brna
Prosinec  Zvířátka z klubu v Betlému v zámeckém parku 

v Dolních Počernicích
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Jak jsme u nás koledovali 
aneb tříkrálová sbírka v Dolních Počernicích
Už je to nejméně sedm let, kdy jsme poprvé v  dolních Počerni-
cích zavedli tradici tříkrálového koledování. Počátky byly nesmělé 
a rozpačité, ale za sedmileté působení tu vznikla velmi pěkná tra-
dice. Těší se na ni jak sami malí koledníci, tak hlavně lidé, které při-
jdeme navštívit a popřát jim v novém roce. Výběr peněz je, pokud 
to tak mohu říct, až na  posledním místě, protože setkání, která 
zažijeme, milá a vřelá přijetí, nás velmi obohatí. Velkým povzbu-
zením a motorem k této činnosti je, že vidíte, jakou radost z koled-
níků mají lidé, které navštívíte a to vám dodá odvahu pokračovat 
v této Bohulibé činnosti.
koledujeme po rodinných domech, ale také v bytových domech. Je 
povzbuzující vidět rozzářené tváře malých dětí a starých lidí, jak se 
na nás netrpělivě těší, mají připravené peníze a někdy i sladkosti pro 
malé koledníky. Ti, kteří nás vidí poprvé, jsou potěšeni, že se s námi 
setkali i v Počernicích a nejen ve zprávách v televizi, že někdo někde 
koledoval... Samy děti, které chodí koledovat, se těší, že budou psát 
tříkrálové požehnání, rozdávat cukry a kalendáře a také, že si mohou 
cukříky vzít za odměnu domů. 

a tak chodíme dům 
od  domu, zvoníme 
na  zvonky, zpíváme 
a přejeme do nové-
ho roku a  vybíráme  
celý týden na  pro-
jekty arcidiecézní 
charity, která sbírku 
organizuje. lidé se 
nás často ptají, proč 
nechodíme koledo-
vat jen na „Tři krále“ 
6.  ledna? odpověď 
je jednoduchá. Sbírka trvá celý týden od neděle do neděle a proto 
jsme v ulicích a navštěvujeme dům od domu. Příští rok nás zase mů-
žete potkat od 3. do 10. ledna v dolních Počernicích.
Hodně krásných společných setkání nejen při příští Tříkrálové sbírce. 

marcela krňávková z farnosti Dolní Počernice

Chráněná dílna 
na ozvěnách mental 
Power ve vídni
Chráněná dílna svatý Prokop u  červeného 
javoru známá jako Prádelna - Mandl je spo-
lupořadatelem mezinárodního filmového 
festivalu Mental Power, který uvádí filmy, 
kde hrají (ne)herci s mentálním a kombino-
vaným postižením. V  loňském červnu pro-
běhl v divadle Palace již 8. ročník a zúčastni-
lo se ho 22 organizací z celé  ČR, Slovenska, 
Polska, Francie a Slovinska. V porotě zasedli 
opět významní VIP hosté - Eva Holubová, 
Michal Horáček, Michal Suchánek, Tereza 
Voříšková, Tereza kerndlová, Igor Bareš, Vác-
lav krása a další. Slavnostním galavečerem 
nás provedl úžasný Vojta kotek.
na  tuto třídenní akci posléze navazují tzv. 
ozvěny Mental Power festivalu, které se 
konají v  různých městech ČR, v  Bratislavě 
a 19. února nás čekala účast ve Vídni.
Pořadatelem bylo Velvyslanectví ČR v čele 
s panem velvyslancem Ing. Janem Sechte-
rem a rakouský nadační fond SocialMarie.
kromě naší Chráněné dílny se ozvěn zú-
častnilo mnoho významných osobností 
veřejného života z  Čech i  Rakouska, např. 
europoslanec Vladimír špidla, rakouský mi-
nistr práce a  sociálních věcí Rudolf Hund-
storfer a další.
Během večera byly promítnuty dva filmy 
naší Chráněné dílny a  naši klienti se pre-
zentovali tanečním vystoupením baletu 
Romeo a Julie.

mgr. gabriela Zdražilová

Předjarní úklid
Máte doma svetr, který už nenosíte, několikatery stejné bačkory anebo malé tričko? nebo 
naopak se vám nové oblečení už nevejde do skříně?
Přemýšlíte, co s tím? 
Jednoduchým řešením, které navíc dává smysl, je vhodit staré nebo nevhodné oblečení, 
boty a doplňky do sběrného kontejneru na textil. V dolních Počernicích najdete kontejnery 
v ulici Českobrodská a u budovy ÚMČ. Více najdete na www.recyklujemetextil.cz. od společ-
nosti Potex, která sběrné kontejnery provozuje, jsme se dozvěděli, že díky těmto oranžovým 
kontejnerům bylo v loňském roce sebráno 1 607 475 kg použitého textilu. V dolních Počer-
nicích to pak bylo konkrétně 3 513 kg textilu. Určitě vás také zajímá, co se s tímto textilem 
následně děje. Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpra-
covává. každý týden Potex třídí a připravuje oblečení na míru pro 4 charitativní organizace. 
Vždy jim dodává jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní potřeba zimního ob-
lečení). od organizací Potex dostává pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle 
jejich instrukcí upravuje skladbu vytříděného oblečení.

oblečení je připravováno pro:
• Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
• Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez domova
• Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
•  Společnou cestou – poskytují služby a  ubytování matkám a  rodinám s  dětmi, které se 

ocitly v tíživé životní situaci

Celkově bylo těmto organizacím v  posledním 
čtvrtletí roku 2014 poskytnuto 850 kg textilu.
Byla také připravena zásilka oblečení na Ukra-
jinu - 200 kg textilu. V Potexu textil třídí 3 lidé 
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. 
aby byli schopni uspokojit potřeby vybraných 
organizací, musí týdně vytřídit cca 750 kg ob-
lečení. Zbylé oblečení, které už nelze využít, 
dodává Potex zpracovatelům, kteří umí zrecyk-
lovat téměř vše, co se do  kontejnerů dostane. 
Je důležité mít partnery na  zpracování oprav-
du všech složek textilního odpadu. Jen tak nic 
neskončí na skládkách. Sběrné kontejnery tedy 
dávají smysl. Pomáhají chránit životní prostředí 
a  jejich prostřednictvím je možné pomoci dal-
ším lidem.
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Centrum zdraví a pohybu Fialka
Již čtvrtým rokem můžete načerpávat síly v Centru zdraví a pohybu Fialka. Centrum Fialka je soukromé pracoviště, které vám 
může nabídnout různé cesty k udržení zdraví a kondice. Dle vašeho zájmu si můžete vybrat z nabídky skupinových cvičení, či 
dohodnout individuální cvičební lekce. Využít můžete i další služby, jako jsou různé druhymasáží či fyzioterapie. Na své si zde 
přijdou  všechny věkové kategorie.  

Pro nejmenší (od 1,5 roku do 3 let) se koná každou středu dopoledne 
cvičení batolátek, které je vedeno fyzioterapeutkou a je vhodné pro 
děti, které již chodí. děti se mohou těšit na cvičení doprovázené bás-
ničkami a písničkami, na různé pomůcky a opičí dráhy. Vše je cílené 
na správný psychomotorický vývoj dítěte, prevenci vadného držení 
těla, podporu spontánního pohybu, rozvoj řeči a rytmu. 

Pro děti předškolního a  školního věku jsou určeny pololetní kurzy 
cvičení pro děti – Správné držení těla. Cvičení je vedeno fyziote-
rapeutkou, je zaměřené na prevenci vadného držení těla, zpevnění 
svalového korzetu, aktivaci nožní klenby, správnou koordinaci a cel-
kové uvědomění si těla. 

Pro maminky po  porodu nebo maminky, které nemají 
možnost hlídání, je určené Pilates pro maminky. Jedná 
se o cvičení maminek za přítomnosti dětí. děti do cvičení 
nejsou cíleně zapojovány. Cvičení je vedeno fyziotera-
peutem a je zaměřené především na posílení středu těla 
a celkové protažení. 

Pro všechny věkové skupiny jsou určeny dopolední a odpolední hodi-
ny skupinového cvičení. najdete zde pravidelné hodiny Jógy, Sm sys-
tému – spirální stabilizace páteře; cvičení je vhodné pro klienty s bo-
lestmi zad nebo pro ty, kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení 
má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů (ky-
čelní, kolenní a ramenní), kloubů nohou a klenby nožní. Bosu rehab 
– zaměřené na posilování hlubokého stabilizačního systému, posílení 
pánevního dna, zlepšení pohybových stereotypů za pomoci balanční 
pomůcky Bosu. Jedná se o pomalé cvičení, které je vhodné i pro kli-
enty s bolestmi zad a kloubů nebo jako prevence bolestí pohybové-
ho systému. Bosu cardio – cvičení v aerobním tempu s posilováním 
problémových partií. a také lekce Zdravotního cvičení, zaměřené jak 
na zvýšení kondice, tak na prevenci poruch pohybového aparátu,  kde 
se pomůcky střídají (Bosu, gymbally, overbally, therabandy atd.). Cviče-
ní probíhají každý všední den dle rozvrhu, který najdete na stránkách 
centra: http://www.fialkacentrum.cz/inpage/rozvrh/.

Zvolíte-li skupinovou lekci, čeká vás příjemné prostředí, malá optimálně 
zatopená a prosvětlená tělocvična se zrcadly (pro kontrolu držení těla). 
Maximální počet klientů se pohybuje kolem deseti, podle druhu cvičení, 
čímž je zajištěn individuálnější přístup lektorů, kteří dohlíží na správné 
provádění cviků. Centrum klade důraz na  odbornost lektorů (najdete 
zde lektory jógy a fyzioterapeuty s mnohaletými zkušenostmi). 

Pokud nemáte rádi skupinové lekce, a přesto byste se chtěli udržet 
v kondici, či se do ní vrátit, tak pro vás jsou určeny individuální hodi-
ny. Stačí si vybrat lektora a domluvit se s ním na konkrétním čase. Vše 
ostatní je vytvářeno „na míru“ potřebám klienta. 

Centrum Fialka poskytuje služby registrované fyzioterapeutky. 
Tedy pokud máte akutní nebo chronické problémy s  pohybovým 
ústrojím, je možné se objednat na individuální terapii, při které  tera-
peut využije kombinaci léčebných metod (měkké techniky, techniky 
PIR, mobilizace, míčkování, kinesiotaping, senzomotorické stimulace 
atd.) k dosažení maximálního efektu.

Máte-li rádi úplnou relaxaci bez vaší aktivity, můžete si vybrat z růz-
ných druhů masáží, které vám  pomohou ulevit od bolestí zad, hlavy 
atd. V příjemném a vyhřátém prostoru masérny se necháte hýčkat při 
relaxační hudbě a vůni éterických olejů. kromě klasických a rehabili-
tačních masáží nabízí centrum i manuální lymfatickou masáž, masáž 
lávovými kameny atd.

Výhodou zařízení je výborná dostupnost (pro obyvatele dolních 
Počernic docházková, pro ostatní dopravní). Centrum se nachází 
na  rohu ulice Českobrodské a  Hrabačovské, přímo u  autobusové 

zastávky „nádraží dolní Počernice“ 
a v těsné blízkosti železniční stanice 
„dolní Počernice“. Součástí zařízení 

je i dostatečně velké parkoviště. nově se podařilo zajistit i „bezbari-
érovost“, umístěním speciálního pojízdného křesla na  schody. díky 
tomu se do centra mohou bez námahy dostat hůře pohybliví zájemci. 

Těšíme se na nové klienty a děkujeme těm, kteří pravidelně využívají 
našich služeb. 

Za Centrum Fialka fyzioterapeutka a lektorka skupinových cvičení 
veronika horálková
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Děti a golf
na  území dolních Počernic již čtyři roky funguje golfové hřiště 
Golf Resort Black Bridge. na své si zde přijdou zkušení golfisté, ale 
místní tréninkové zázemí je vhodné i pro začátečníky a děti. Právě 
dětem a  mládeži se na  hřišti působící golfový klub Black Bridge 
intenzivně věnuje. 

Pro děti ve věku 4 až 18 let má klub připravenou řadu aktivit během 
celého roku. ať už se jedná o pravidelné golfové kurzy odehrávající 
se venku na  driving range a  na  hřišti, či indoorové aktivity během 
zimních měsíců. Jedna skupinová lekce trvá 80 minut. Během ní děti 
společně s trenérem pilují nejen techniku golfového švihu, ale také 
fyzickou kondici a koordinaci pohybu. Rodiče si mohou mezitím zajet 
do nedalekého obchodního centra, nebo se pohodlně usadit na tera-
se driving range a pozorovat své ratolesti.

Populárními se též staly prázdninové příměstské kempy, které pro-
bíhají ve  dvou variantách. Pro mladší děti je určena varianta GolF 
a HRY, kdy se děti dopoledne věnují golfu a odpoledne mají zábavu 
a hry v dětském klubu. Pro starší děti je vhodnější celý den věnovaný 
golfovým aktivitám a hře na hřišti. Stravu během celého dne (oběd 
a  dvě svačiny) zajišťuje golfový klub, který respektuje individuální 
stravovací návyky dětí.

Pro talentované a pro ty, co to myslí s golfem vážně, má Golf Resort 
Black Bridge program zvaný Junior Group. V rámci projektu pro ce-
lou juniorskou skupinu klub zajišťuje intenzivní individuální i skupi-
nové tréninky se spolupracujícími trenéry, pravidelná soustředění 
s  anglickým hlavním trenérem Clivem Tuckerem, organizované vý-

jezdy na turnaje české amatérské túry 
či golfové kempy v  České republice 

kam za relaxací v Dolních Počernicích?
Jednou z možností je návštěva nově otevřených lázní U Hastrmana, 
které se nacházejí v areálu Panského dvora, tj. v těsné blízkosti Velké-
ho počernického rybníka, zámeckého parku a  restaurací al Mulino 
a léta Páně.

lázně ve svém komfortním prostředí poskytují osvěžení duševní i tě-
lesné jak pro jednotlivce, tak pro páry (pro romantické zážitky jsou 
k dispozici dvě privátní místnosti). k vybavení lázní patří mimo jiné 
vnitřní a venkovní vířivka, sauna a relaxační vany pro dvě osoby...

dopřát si můžete řadu procedur - orientálních, pivních i  vinných, 
hloubkové svalové masáže, relaxační aromaterapie i koupelnové ri-
tuály a detoxikační zábaly.

Více se dozvíte při osobní návštěvě, telefonicky na   607  008  314 
nebo na webových stránkách www.pddp.cz.

i v zahraničí. Junior Group má i velmi pěkné výsledky. V loňském roce 
se o  úspěch postarala Valerie odrobinová, která vybojovala krásné 
2. místo na národní golfové tour mládeže.

Velmi oblíbený je také dětský golfový den s nejlepší českou golfist-
kou klárou Spilkovou nebo předvánoční dětské besídky.
Pokud přemýšlíte, kam své dítě přihlásit, aby mělo pravidelný pohyb 
na  čerstvém vzduchu, může být golf zajímavá volba. Podrobnější 
informace naleznete na  webových stránkách resortu www.grcm.cz 
v sekci akademie a Vaše dotazy rádi zodpovíme na klub@grcm.cz.

ing. Pavel švehla, statutární ředitel
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V dubnu letošního roku tomu bude právě 15 let od založení Reha-
bilitačního kroužku při klubu důchodců MČ Praha – dolní Počerni-
ce. Počátky naší činnosti popsal ve svém článku MUdr. Pavel Boček 
v  dolnopočernickém zpravodaji č. 1/2001 pod výstižným titulem 
Pohybem k radosti, přátelství, relaxaci a zdraví. deset let činnosti 
kroužku jsme si pak připomněli ve zpravodaji č. 12/2010.

naši dříve narození spoluobčané jsou často již méně pohyblivými. 
někteří mají za sebou různé operace, nebo je provází civilizační cho-
roby. Hlavně na  ně je zaměřeno naše rehabilitační cvičení vedené 
řadu let naší občankou, odbornou cvičitelkou a masérkou paní anež-
kou Svobodovou. Po dohodě a s pochopením vedení úřadu naší MČ, 
probíhá v přízemí jeho budovy (vedle kadeřnictví pí J. krčálové) ce-
loroční cvičení každé úterý od 17 do 19 hodin a ve středu od 15 
do 17 hodin. 

Cvičení je rozděleno do dvou dnů v týdnu a dvou skupin proto, aby 
měli cvičící po rozcvičce prostor pro vlastní cvičení na rohožích, které 
si přinesou z domova. 

Případní zájemci o posílení našich řad mohou cca 1/2 hodiny před za-
hájením cvičení v uvedených dnech přijít za cvičitelkou a dohodnout 
podle možností a  zájmů svoji účast. Ti z  nás, kteří přistupují k  péči 
o svoji tělesnou schránku zodpovědně, využívají možnosti zacvičit si 
každý týden. Překonají tím svoji pohodlnost, protože si uvědomují, že 
tak činí hlavně v zájmu zlepšení svého zdravotního stavu. 

Ve snaze nerezignovat na přibývající věk a neduhy, pořádáme něko-
likrát do roka týdenní rekondiční pobyty mimo domov v krásných 
místech naší vlasti. V  loňském roce jsme v  červnu pobývali v  Jizer-
ských horách v hotelu Montánie desná - u přehrady Souš, dále pak 
na rozhraní krkonoš a Jizerek, v hotelu albert - Paseky nad Jizerou 
a  v  polovině září na  šumavě, v  penzionu Paulík pod Churáňovem. 
Všechna uvedená místa mají svůj půvab, o čemž svědčí opakovaný 
zájem účastníků zde pobývat. 

Rehabilitační kroužek klubu důchodců 
při MČ Praha – dolní Počernice pořádá 
týdenní pobyt plný pohybu, oddechu

 i příjemných setkání 

od pátku 26. června do pátku 3. července 
v hotelu albert v Pasekách nad Jizerou

Cena ubytování a plné penze činí 3 250 kč

(50% zálohu je nutno složit nejdéle do 25. dubna)

Přihlášky přijímá Ladislav Svoboda, mob. 724 743 737

VÝLOV 

VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA
největšího rybníka v Praze

Pořádají Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci  s Českým rybářským svazem, 
MČ Praha − Dolní Počernice a Vodní záchrannou službou ČČK.

26. 3. 2015 od 8 hod.

Zveme vás 
na velký svátek všech 
rybářů, uvidíte ryby 
zblízka, připravená je 
stezka o rybnících, 
rybaření a životě 
ve vodě i kolem vody. 

Novinkou bude 
prezentace vodní 
záchranné služby.

VÝLOVVÝLOV
VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA

největšího rybníka v Praze

Pořádají Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci  s Českým rybářským svazem, 
MČ Praha − Dolní Počernice a Vodní záchrannou službou ČČK.

26. 3. 2015 od 8 hod.

Zveme vás 
na velký svátek všech 
rybářů, uvidíte ryby rybářů, uvidíte ryby rybářů, uvidíte ryby 
zblízka, připravená je zblízka, připravená je zblízka, připravená je 
stezka o rybnících, stezka o rybnících, stezka o rybnících, 
rybaření a životě rybaření a životě rybaření a životě 
ve vodě i kolem vody.ve vodě i kolem vody.ve vodě i kolem vody.

Novinkou bude 
prezentace vodní 
záchranné služby.

rehabilitační 
kroužek
15 let nepřetržité činnosti

Výhodou organizování společných akcí ve zmíněných objektech je, 
že máme jistotu kvalitního ubytování, stravování, zázemí pro rehabi-
litační činnost a možnost množstevní slevy za plnou penzi.

kouzelné okolí nabízí přes den mnoho možností pro naše výlety 
a  vycházky, po  večerech, obzvláště na  zahájení a  ukončení poby-
tů, utužujeme kolektiv pod heslem „smích a zpěv prodlužují život“. 
Za  hudebního doprovodu harmoniky, kterou ovládá a  zpěvem do-
provází náš nejstarší účastník pobytů (v loňském roce devadesátiletý 
jubilant) MUdr. Zdeněk Hrouda, zpíváme a besedujeme. 

Pokud nám to zdraví umožní, hodláme v tomto duchu pokračovat.

ladislav svoboda, organizačně zajišťující činnost kroužku

Pozvánka
na rekondiční pobyt
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vejce a já aneb slepice je kámoška 
Jako rodáka z  dolních Počernic mne zná 
mnoho lidí, více jako lékaře na dětské on-
kologii a  později na  dětské pohotovosti 
ve Fn Motol. nebo jako zastupitele či rad-
ního, a také jako charitativního nadšence, 
nebo jako předsedu redakční rady zpravo-
daje, který právě čtete. ale možná spousta 
lidí mě má spojeného se slepicemi... Jak 
jsem se k nim dostal a proč je chovám??? 
Už jako dítě předškolního věku jsme trávili 
s bratrem léto u babičky na statku na Měl-
nicku. Měla klasické velké hospodářství 
od  slepic až po  koně. Mě bavily nejvíce 
slepice. Prý jsem je pořád honil, vystrkoval 
z hnízda, líbilo se mi jak létají a kdákají. na-
víc babička pracovala ve  slepičárně, která 
měla rozsáhlý pozemek. na něm pak zrezi-
vělý kombajn, různé harampádí a mě bavi-
lo pátrat, kde všude slepice zanášejí, a když 
jsem nějaké zanesené vajíčko našel, nechal 
jsem si ho. nebojte, JZd nezchudlo, pěti-
letka byla splněna a  dle výkazů byly naše 
slepice přebornice... a  tak šel čas, babička 
umřela, zbyly po  ní tři slepice, které jsem 
odvezl do Počernic. nikdo v baráku nadšen nebyl, ale Tosca, amelie 
a aida byly v Počernicích spokojené. Pokřtil jsem je podle jmen oper-
ních hrdinek, jelikož opera je moje druhá láska. Sice pouze kdákaly 
a nevyprodukovaly žádné árie, ale domácí vajíčka zachutnala, a tak 
se hejno rozšiřovalo a rozmnožovalo. 

Brzy přibyl kohout kevin (Costner - byl mu dost podobný). Slepice 
jsem vozil z výstav, z trhů. Jednou mi ze zadního sedadla vyletěly až 
na  sedadlo spolujezdce. Příslušník Policie ČR velmi váhal, co že to 
mám za divné, nepřipoutané spolujezdce. Jedna ho klofla a už nás 
posílal zpět do silničního  provozu.

Slepice pocházejí z  jihovýchodní asie, kde žily divoce na stromech. 
do Evropy se dostaly cca v 7. století a zprvu je chovali mniši v klášte-
rech pro vejce a maso. Paradoxně později se chovaly slepice ani ne 
tak pro maso či vejce, ale pro kohoutí zápasy. Tato forma zábavy je 
naštěstí dnes ve světě zakázána. o tom, že slepice žily na stromech, 
jsem se měl možnost přesvědčit i  já, neboť řada z  nich nechodila 
do kurníku, ale uvelebila se na větvích ořešáku. V  létě to tak neva-
dilo, ale s přicházející zimou už to takto dál nešlo. Vzal jsem hrábě 
a tak dlouho jsem zespoda do slepice šťouchal, až si přesedla z větve 
na hrábě, pak jsem ji pomalu přitáhl na hrábích dolů a přenesl na bi-
dýlko. když jsem to opakoval asi čtyři noci po sobě, laskavě se uráčily 
už do kurníku chodit a lézt na bidlo samy.

Postupně se vyšlechtilo mnoho a  mnoho plemen slepic. Bojová, 
těžká, zakrslá, masná - to jsou jen skupiny, do kterých patří mnoho 
typů slepic. Stejně tak slepice byly kříženy navzájem, aby dosáhly co 
nejlepší snůšky. Zpravidla je ideální 8-10 slepic na  jednoho kohou-
ta. Pokud je hejno větší, je lepší mít několik kohoutů, kteří si rychle 
určí pořadník – tedy kohout nejsilnější, pak kohout „dvojka, „trojka“. 
Je obdivuhodné, jak dodržují hierarchii, a  jak třeba dvojka prožene 
čtyřku, když se opováží dvořit se jeho favoritce. kohoutí kokrhání 
skutečně vítá nový den. ale také v noci kohout kokrhá, když jej něco 
vyruší (start auta, bouchnutí dveří) a  tak je mnohdy lacinější než 
alarm (a bezpečnější).

a  teď ke  slepicím. Proč některé dáva-
jí bílá, některé smetanová a  jiné zase 
hnědá vejce? Je to dáno pigmentem. 
nejoblíbenější na  Velikonoce jsou sa-
mozřejmě leghornky s čistě bílými vejci, 
která se dají hezky barvit. I vy je uvidíte 
letos při velikonoční výstavě. Slepice má 
průměrnou snůšku asi 250 vajec ročně, 
průměr váhy vajíčka je 56 gramů. Vejce 
snesené v chovu na farmě, i když je špi-
navé, neomýváme, slepice jej potáhne 
jemným neviditelným antibakteriálním 
filtrem, který vejce chrání. Ideální „věk“ 
slepic je od  osmého měsíce do  tří let. 
U vajíčka, které si dáváme k jídlu, mě ani 
tak nezajímá jeho barva, jako jeho vůně 
a chuť, která odliší „průmyslové“ vajíčko 
od  domácího vejce. Vajíčka jsou čerstvá 
cca 10 dní, uskladněná v chladu, špičkou 
nahoru. Pokrmů z  nich lze připravovat 
přehršle a  jsou zdravé. Bílek obsahuje 
hojně bílkoviny, žloutek zase nenasyce-
né mastné kyseliny. na  hladinu chole-
sterolu vejce opravdu vliv nemají. aspoň 

jednou denně by slepice měly dostat suchou stravu, pšenice pod-
poruje trávení, tráva i sušená je výborným doplňkem stravy.

Úplnou alchymií je vybírání vajec pod kvočnu, tzv. násadová vejce. 
Měla by být čistá, přiměřeného tvaru, uchovávána ve 12 st. Celsia. 
kvočnu je ideální oddělit od hejna, aby měla klid, dát do  její blíz-
kosti vodu a suché krmivo. Potom bude její trus suchý a nezamaže 
vajíčka. kvočna sama pozná, a často vystrčí ven vajíčka, v nichž se 
kuře nevyvíjí, a dále na nich nesedí. Po 21 dnech se vylíhnou kuřata, 
která jsou schopná hned samostatného života. Sama se hned krmí, 
hrabou atd. na zahradě dodržuji nepsané pravidlo, barevné hejno. 
Tak jsou zde australky (krásné černě lesklé slepice), bielefeldky, 
amroksky (kropenaté), sasexsky pocházející z jihovýchodní anglie, 
velsumky s krásným žíhaným zlatým krkem, plymutky. a již zmíně-
né leghornky, které sice mají krásná bílá vejce, ale jsou to létavice, 
přelétnou i  plot vysoký dva metry. některé slepice jsou bojácné, 
jiné spíše klidné. obecné povědomí, že je slepice hloupá, rád vy-
vracím několika prožitky. Moje hejno je naučené, že jak mám rycí 
vidle, tuší, že budou žížaly. Shromáždí se u plotu a  trpělivě čekají 
až doryju a  žížaly přinesu a  jsou celé natěšené. V  roce 1998 jsem 
byl rok v USa. Po návratu jsem pak šel rýt s vidlemi a ejhle! Slepice 
i po roce pečlivě a dychtivě čekaly na svůj příděl žížal. Vážení, co my 
si pamatujeme po roce?  druhá příhoda je spíše o soužití a vzá-
jemné pomoci. Jednou jsem zaslechl velmi neobvyklé hlasité kdá-
kání, zcela atypické. V tom vidím slepici, jak kráčí po okraji nádrže 
a vydává tyto zvuky. Přišel jsem blíže a v nádrži se topilo kotě, které 
kočka přenášela z jednoho místa na druhé. Jakmile jsem ho vytáhl, 
naléhavé slepičí volání ustalo.
a proč tedy vlastně ty slepice chovám? Pro relax. Je krásné pozoro-
vat barevné „stádo“, je milé vidět, jak jsou vděčné za žrádlo, jak jsou 
spokojené ve  velkém výběhu. Pro vajíčka s  nezaměnitelnou chutí 
a vůní, pro maso, neboť slepičí polévka je lepší než deset aspirinů, 
pro hnojivo, neboť slepičí trus (zředěný) je skvělý, pro kamarády, kteří 
očekávají, že až je přijdu navštívit, donesu ta skvělá vejce...

muDr. Pavel boček
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Jubilanti z našich řad
ve ii. čtvrtletí 2015
Srdečné blahopřání 
k významnému životnímu 
výročí patří našim spoluobčanům:

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně 
životní pohody

Komise sociální, zdravotní a bytová

farnÍ aKce
PoUTĚ
SoBoTa 23. 5. Pouť farnosti na křemešník
nEdĚlE 16. 8. Mariánská pouť v dolních Počernicích

DUcHoVnÍ oBnoVY
SoBoTa14. 3.  postní duchovní obnova

farnÍ aKafe /na faře/
2. nEdĚlE v měsíci:  11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6.

farnÍ aKaKao /na faře/ 
3. nEdĚlE v měsíci:  18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6.

DĚTSKÉ BoHoSLUŽBY
3. nEdĚlE v měsíci:  18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6.

SPorT
STŘEda:
každý týden od 20.00 v tělocvičně Zš dolní Počernice

VÝLeT Pro DĚTi na ZeLenÝ ČTVrTeK
ČTVRTEk 2. 4.

„PÁLenÍ ČaroDĚJnic“ na farnÍ ZaHraDĚ
ČTVRTEk 30. 4.

noc KoSTeLů
PáTEk 29. 5.

BrigÁDa farnoSTi
SoBoTa 30. 5. 

DUBen
Růžena Zdvihalová, 
Jiřina nejedlá,  
alois šáda, František oppl, 
karel lejčko, Marie kalašová, 
Zdeněk Frieb, Jana Bočková 

KVĚTen
Marie netrvalová, Josef Černý,  
Ivana Spěváčková, Josef Suchý,  
Miroslava špačková, Jiří Hrdina,  
Jan Spěváček, Václav Tuček

ČerVen
Václav Bouda, Božena Friebová,  
Věra Bartáková, Marie osvaldová, Jan Mládek, 
květa Romanová, Jiřina kostlanová,  
Zdenka Sychrovská, Pavel novotný,  
Zdeňka Růžičková, antonín Brůna

DĚTSKÝ DomoV
Plánované sportovní akce pro veřejnost na rok 2015
20. červen 
Pétanque dvojic 12. ročník 
bez rozdílu věku a pohlaví, přihlášky do 17. 6. 
- areál dětského domova 

5. září  
Běh Babího léta 17. ročník 
všechny věkové kategorie - zámecký park 
dolní Počernice 

17. říjen 
Pétanque jednotlivců 12. ročník 
bez rozdílu věku, přihlášky do 14. 10. - areál 
dětského domova

5. prosinec
Předvánoční běh 17. ročník 
všechny věkové kategorie - zámecký park 
dolní Počernice 

Kontakty:
tel.: 281 930 129, 602 873 693, e-mail: dd_dolpoc@volny.cz

PAVEL HOKR - HUDEBNÍ ŠKOLA, SVČ VŠENORY 
OD BŘEZNA 2015 UČEBNA V DOLNÍCH POČERNICÍCH 

KLAVÍR, KYTARA, FLÉTNA 
●  učíme se hrát pro vlastní potěšení 
●  hrajeme písničky, které si sami vybíráte 
●  žádné stupnice, žádné etudy 
●  první 2 hodiny výuky jsou nezávazné 

informace a přihlašování: 
e-mail: info@pavelhokr.cz, tel. 608 745 262 
www.pavelhokr.cz 
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LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

● PRODEJ
● SERVISKOLA

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

Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po - Pá 9 - 15, So - Ne 10 - 15
tel.: 602 220 894 nonstop

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

KominicTVÍ
SerViS PLYnoVÝcH ZaŘÍZenÍ
www.kominictvinemec.cz
TeL.: 775 132 921

Zveme Vás do nově 
otevřené 
indické restaurace

Dolní Počernice, národních hrdinů 28
tel. 773 197 878, 777 249 588

nabízíme:         v pracovní dny indický bufet “sněz kolik chceš“ za 120 Kč,  
nekuřácké prostředí, pořádání oslav, svateb, rozvoz  
jídla, letní zahrada

otevírací doba:  Po - Pá  11:00 – 23:00
          So  13:00 – 23:00
          ne 13:00 – 22:00

goLf reSorT ČernÝ moST a.s.
PŘiJme noVÉ PracoVnÍKY 
na HPP/VPP/brigáda 
(od 16 let) pro sezónu 2015:

•   Recepční (AJ, PC, golf výhoda), 
•   Maršál (golf podmínka, AJ výhoda), 
•   Drop Bag (komunikativnost, AJ, golf výhoda),
•   Údržbář hřiště – greenkeeper (zručnost, odpovědnost).

Bližší informace na tel.: 246 067 803. 
Životopis zašlete na e-mail: golf@grcm.cz


