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Vážení spoluobčané,

v závěru letošního roku bylo v Dolních Počernicích dokončeno pět 
významných projektů, které ovlivnily vzhled naší městské části 
a my doufáme, že budou přínosem i pro vás.
V první řadě byl dokončen projekt „Revitalizace historicky cenného 
území zámeckého parku v  Dolních Počernicích“, jehož novou po-
dobu již můžete vnímat při svých procházkách zámeckým parkem. 
Investorem byla MČ Praha – Dolní Počernice za významné podpory 
finančních prostředků EU v Operačním programu Praha Konkuren-
ceschopnost, hl. m. Prahy a také naší MČ.

Druhým projektem, finančně podpořeným z  Operačního progra-
mu životní prostředí, hl. m. Praha a  naší MČ, byla oprava střechy 
a celkové zateplení pláště čp. 284 – hotel Svornost. Také zde byla 
investorem naše MČ a v těchto dnech můžete Svornost zhlédnout 
již v nové podobě.

Ú
V

O
D

N
ÍK Další dva projekty u nás realizovalo hlavní město Praha z Operační-

ho projektu Praha Konkurenceschopnost. Jednalo se o revitalizaci 
Hostavického a Svépravického potoka, jejímž tokům byl navrácen 
přírodní charakter. Oba toky dostaly v upravených úsecích novou 
podobu a doufáme, že se jejich okolí stane cílem procházek našich 
obyvatel i návštěvníků Dolních Počernic.

Nelze pominout i další projekt, který byl realizován na našem ka-
tastru v  Operačním programu Praha Konkurenceschopnost, a  to 
Rekreační park U Čeňku. Tento projekt, jehož investorem bylo hl. m. 
Praha, byl však dokončen jen z části, neboť jej od samého počát-
ku provázelo mnoho problémů. V současné době se zde dokončují 
nové výsadby, realizace dětských hřišť a  umístění mobiliáře, a  to 
pouze z  finančních prostředků hlavního města. Tento projekt je 
umístěn v blízkosti sídliště Černý Most, avšak bude poměrně snad-
no dostupný i našim občanům.

Záměrně zde neuvádíme 
další podrobnosti o  zmí-
něných projektech, neboť 
např. jejich financování 
ještě není zcela ukončeno. 
Předpokládáme, že se ka-
ždému projektu budeme 
věnovat zvlášť v dalších čís-
lech DPZ.

V závěru roku 2015 si vám dovoluji popřát klidné a spokojené prožití vánoč-
ních svátků a také novou inspiraci pro náplň vašeho osobního i pracovního 
snažení v  novém roce 2016 a  k  tomu ještě notnou dávku tolik potřebného 
štěstí a zdravotní svěžesti.
 Zbyněk Richter, starosta

Hostavický potok

zámecký park

Svépravický potok

rekreační park U Čeňkuhotel Svornost
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Č8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – DOL-

NÍ POČERNICE DNE 23. 11. 2015
Program jednání:

1.  Úprava rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e  úpravu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice do mě-
síce 11/2015 takto:

příjmová část:
- Kapitola REZERVA /ODPA 6409, položka 5901/ 1.324.000 Kč
Celkem příjmová část: 1.324.000 Kč

výdajová část:
- Snižování spotřeby energie v  objektu čp. 284 (hotel Svornost)
 1.324.000 Kč 
Celkem výdajová část: 1.324.000 Kč

2.  Návrh na přijetí opatření k vyřešení 10 problémů 
vzešlých z 6. Fóra Zdravé MČ – Usnesení viz níže

3.  Příprava nového Strategického plánu MČ Praha 
– Dolní Počernice

- s c h v a l u j e  zadání zpracování aktualizace Strategického plánu 
rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice,
- p o v ě ř u j e  RMČ oslovením alespoň tří zájemců na zpracování 
tohoto dokumentu a s vítězem nabídkového řízení neprodleně za-
hájit přípravné práce, 
- p o ž a d u j e  předložit v první čtvrtině roku 2016 harmonogram 
prací, včetně případných prvních dílčích výstupů Strategického plá-
nu.

4.  Prodej plechového skladu v zámeckém parku
- s c h v a l u j e  zveřejnění záměru na prodej plechové haly umís-
těné na parc. č. 613, k.ú. Dolní Počernice formou výběrového řízení, 
s  podmínkou výše ceny min. 127.410 Kč v  souladu se znaleckým 
posudkem, demontáž a odvoz haly na vlastní náklady výherce vý-
běrového řízení. 

5.  Informace
- s o u h l a s í  s dalším jednáním se spol. Foxconn CZ, s.r.o. o předlo-
ženém záměru na využití pozemků v Dolních Počernicích,
- p o ž a d u j e  výstupy z těchto jednání předložit na dalším zasedá-
ní ZMČ. 

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice na svém 
8. zasedání dne 23. 11. 2015 přijalo k vyřešení pro-
blémů vzešlých z 6. Fóra Zdravé MČ toto usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e  Návrh opatření na odstranění problémů, vygenero-
vaných na jednání 6. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice:

1. (40 bodů) Řešení nedostačující kapacity základní školy
a) Prvním krokem k řešení této situace je stanovení kriterií pro při-
jímání dětí do naší ZŠ, která by neumožňovala přijetí dětí, které ne-
mají trvalé bydliště v Dolních Počernicích.
b) Zásadním problémem je nedostatek finančních prostředků 
na výstavbu nové školy, na který má MČ, resp. MHMP OTV připrave-
nou projektovou dokumentaci k územnímu řízení.
c) Vedení MČ řeší v současné době možnost přístavby nové ZŠ kon-
tejnerovým způsobem zejména z důvodu menší finanční náročnos-
ti.
d) Vedení MČ zajistilo prodloužení dočasnosti nové části ZŠ o dal-
ších 5 let.
e) Rada MČ pověřila starostu sledováním možností využití dotač-
ních titulů, umožňujících rozšíření kapacit budov v oblasti školství.
- p o v ě ř u j e  RMČ zabývat se všemi možnostmi směřujícími k roz-
šíření kapacity základní školy, uvedenými v bodech a) – e).

2. (37 bodů) Rozšíření mostu přes Rokytku
a) Na rozšíření mostu přes Rokytku je připravena projektová doku-
mentace, avšak je třeba ji aktualizovat.
b) Rozšíření mostu je uvedeno v  zásobníku investičních akci MČ  
i hl. m. Prahy.
c) Za účelem rozšíření mostu byla zavedena jedna etapa v seznamu 
investičních priorit OTV MHMP. 
- u k l á d á  RMČ, v návaznosti na výše uvedené body a) – c), urgovat 
rozšíření mostu přes Rokytku u příslušných orgánů HMP.

3.  (36 bodů) Vybudování letního kina a  veřejného přírodního 
koupaliště

a) V důsledku značné finanční náročnosti nebylo možno v r. 2015 
zajistit v naší MČ zřízení letního kina.
b) Vybudování přírodního koupaliště v  Dolních Počernicích není 
v současné době z finančních důvodů uskutečnitelné.
c) Jednou z možností koupání pro mládež je dohoda o využití bazé-
nu v místním autokempu Sokol.
- u k l á d á  RMČ:
1)  Zjistit  pro letní sezonu r. 2016 možnosti provozování letního kina 

v Dolních Počernicích v souvislosti s finanční náročností. 
2)  Projednat s vedením autokempu Sokol možnost využívání bazé-

nu v areálu kempu pro mládež naší MČ.

4. (23 bodů) Zamezení či omezení ohňostrojů
- u k l á d á  RMČ omezit konání ohňostrojů na území Dolních Po-
černic v maximální míře, kterou umožňuje příslušná vyhláška. Tato 
vyhláška se nově v rámci hl. m. Prahy připravuje a její návrh bude 
projednán v RMČ.

5. (21 bodů) Řešení kapacity mateřské školy
V  současné době probíhá zpracování projektové dokumentace 
na přístavbu třetího pavilonu mateřské školy DUHA.
- p o v ě ř u  j e  RMČ zajištěním vypracování všech podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí  a stavebního povolení na přístavbu 
MŠ DUHA a využitím dostupných dotačních titulů na realizaci této 
stavby.

6.  (20 bodů) Funkční využití pozemků v  k.ú. Dubeč severně 
od Štěrboholské radiály - udržení současného stavu

RMČ průběžně jedná s potenciálním investorem tohoto rozvojové-
ho území a danou problematiku řeší i při přípravě nového Územní-
ho (Metropolitního) plánu HMP.
- k o n s t a t u j e, že v této věci již přijalo usnesení č. 5.2.3 ze dne 
11. 5. 2015 a č. 6.6. ze dne 22. 6. 2015.
Obě přijatá usnesení směřují k vyřešení tohoto problému.
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ny v čp. 58 v ul. Českobrodská po dobu 10 let,
- umístění sídla spolku Mateřské centrum a Rodinný klub Veselý čer-
tík z.s. na adrese Národních hrdinů čp. 3, 
- dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720696131, týkající se pojištění 
areálu zámeckého parku.
- poskytnutí finančního příspěvku pěveckému sboru Rokytka 
ve výši 5 tis. Kč, jako poděkování za dosavadní spolupráci při akcích 
pořádaných MČ,
- podání žádosti o dotaci na stavbu „Zkapacitnění MŠ DUHA, Sva-
toňovická 587“ v operačních programech Praha konkurenceschop-
nost a MŠMT ČR,
- uvolnění finančních prostředků ve výši 25 tis. Kč z kapitoly Kultura 
na konání Dolnopočernické mikulášské nadílky dne 5. 12. 2015,
- objednávku pro Ing. Františka Smetanu na zpracování PD na akci 
„Stavba dvojgaráže a  rekonstrukce kůlen na  pozemcích u  domu  
čp. 25 v ul. Nad Rokytkou“ za cenu 42 tis. Kč,
- cenu pronájmu pozemků pro zahrádkářské a rekreační účely v k.ú. 
Dolní Počernice ve výši 15 Kč/m2/rok s účinností od 1. 1. 2016,
- objednávku pro spol. SEMI, s.r.o. na zajištění bezdrátového spojení 
mezi budovami úřadu, informačním centrem a knihovnou za cenu 
do 31 tis. Kč (bez DPH),
- návštěvní a provozní řád zámeckého parku v Dolních Počernicích,
- vyhodnocení plnění Akčního plánu zlepšování pro rok 2015,
- akční plán zlepšování MA21 pro rok 2016 

vzala na vědomí:
- zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Revitalizace a ochrana historic-
ky cenného území zámeckého parku Dolní Počernice“, 
- směrnici k nakládání s majetkem MČ Praha – Dolní Počernice,
- výzvu Odboru památkové péče MHMP týkající se poškození nové 
jižní zdi zámeckého parku, na základě které bude prověřeno naklá-
dání s odpadními vodami na pozemcích užívaných Českým zahrád-
kářským svazem v ul. Ke Hrázi, 
- rozhodnutí MŽP ČR o poskytnutí dotace na akci Snižování spotře-
by energie v objektu čp. 284, hotel Svornost, Praha – Dolní Počerni-
ce ze dne 29. 9. 2015,
- zprávu o  hospodaření příspěvkových organizací MČ za  období  
1 – 9/2015 bez připomínek,
- zápis z jednání kulatého stolu na téma Čistota a zeleň v Dolních 
Počernicích dne 21. 10. 2015,
- vyhlášení grantového programu Hl.m.Prahy ke zlepšení stavu ŽP 
HMP pro r. 2016 pro fyzické a právnické osoby s pobytem a sídlem 
v  ČR – čj. 1915/15, s  kterým je nutno urychleně seznámit poten-
ciální žadatele vzhledem k termínu podání žádostí od 1. 12. 2015 
do 16.12. 2015,
 - finanční vztahy k městským částem z rozpočtu HMP na r. 2016,
- protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ Dolní Počernice 
č. 19 ze dne 10. 11. 2015,
- informaci o  využití tělocvičny ZŠ v  Dolních Počernicích ve  šk. r. 
2015/2016 – čj. 2062/15,
- zápis z akce Kulatý stůl – rekonstrukce ulice Úpická ze dne 11. 11. 
2015.

vyslovuje
- poděkování všem, kteří se podíleli na akci 20. Zahradní slavnost 
Babí léto,
- základní škole v  Dolních Počernicích uznání za  její činnost ve   
šk. r. 2014/2015, vyplývající z  předložené Výroční zprávy za   
šk. r. 2014/2015.

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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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 23. 9. 2015 do 25. 11. 
2015 m. j. projednávala

schválila:
- novou prodejní cenu knihy „Dolní Počernice z  dějin naší obce“ 
na částku 150 Kč,
- prodloužení smlouvy o výpůjčce ohledně umístění umělecké plas-
tiky p. Josefa Boreckého v zámeckém parku do 4. 11. 2016,
- úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících,
- navýšení ceny projektových prací spol. BOMART spol. s r.o. v rámci 
akce „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická 587“ o 39.480 Kč (bez 
DPH) na základě požadavků ředitelky MŠ a vedení MČ Praha – Dolní 
Počernice,
- nájemní smlouvu na pronájem malé zasedací místnosti v přízemí 
čp. 10 hudební škole HOKR za účelem výuky na hudební nástroje,
- smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 211 v k.ú. Dolní Počernice 
se spol. ING BAU CZ s.r.o.,
- objednávku na provedení přístřešku autobusové zastávky Ke Hrázi 
v ul. Národních hrdinů dle cenové nabídky spol. AZ Centrum v ceně 
42.810 Kč (bez DPH) a provedení zámkové dlažby pod přístřeškem 
v ceně 10 tis. Kč (bez DPH), 
- vítěznou nabídku spol. b.i.g. FM service s.r.o. na zajištění ostrahy 
zámeckého parku,
- objednávku pro spol. S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. na zajištění osvět-
lení vánočního stromu před budovou úřadu za cenu 27.970 Kč (bez 
DPH),
- přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA a ZŠ,
- zveřejnění záměru na pronájem části čp. 11 v ul. Národních hrdinů 
spol. Orangery Park, o.s. za účelem zajišťování předškolní výchovy,
- uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu části pozemku parc. 
č. 24/1 v  k.ú. Dolní Počernice se spol. KONTEJNERY NOVÁK s.r.o. 
ohledně změny pronajatých ploch a  zajištění údržby přístupové 
cesty na pronajatý pozemek,
- objednávku na opravu oplocení čp. 45 (hájovna) pro spol. Bonsoft 
s.r.o. za cenu 32.694,11 Kč (bez DPH),
- užívání dvou parkovacích míst na pozemku parc. č. 1552 v k.ú. Dol-
ní Počernice v ul. Národních hrdinů pro potřeby budoucí provozov-

7. (14 bodů) Nepodporovat podnikání zvyšující dopravní zátěž
ZMČ bude schvalovat pouze takové podnikatelské záměry, které 
budou v souladu s platným Územním plánem HMP při vědomí, že 
naplňování územního plánu sebou zákonitě provází zvýšení do-
pravní zátěže v intravilánu MČ Praha – Dolní Počernice.

8.  (12 bodů) Klid zahradní techniky mimo pracovní dny – ales-
poň v neděli

Toto navržené opatření lze provést pouze schválením nové vyhláš-
ky Zastupitelstvem HMP. Návrh na vyhlášku, která by tento poža-
davek zajistila, byl projednáván na Svazu MČ HMP. Hlasováním sta-
rostů  nebyl návrh přijat. V dohledné době je proto přijetí takové 
vyhlášky nereálné.
- d o p o r u č u j e  provádět osvětu k problematice víkendového 
používání zahradní techniky a  pálení zahradního odpadu v  DPZ 
a na stránkách MČ.
    
9. (8 bodů) Pořízení a používání mikrofonu na akce MČ
- k o n s t a t u j e,  že tento požadavek je již splněn.

10.  (7 bodů) Kamerový systém na  veřejných prostranstvích 
u ZŠ a MŠ

- u k l á d á   starostovi, aby možnosti umístění kamerového systému 
v okolí ZŠ a MŠ projednal s oběma policejními složkami.
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Návštěvní hodiny úřadu MČ  
během vánočních svátků:
středa 23.12.  8.00 – 12.00
čtvrtek 24.12.  zavřeno
pátek 25.12.  zavřeno

pondělí 28.12.  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
úterý 29.12.   8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
středa 30.12.  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
čtvrtek 31.12.  zavřeno

V  rámci osmého zasedání projednalo Zastupitelstvo MČ Dol-
ní Počernice vyhodnocení realizace projektů „Revitalizace 
a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dol-
ních Počernicích“ a „Snižování spotřeby energie v objektu MČ 
čp. 284, hotel Svornost, Praha – Dolní Počernice“. Oba projek-
ty se nacházely v závěrečné fázi realizace. V průběhu diskuse 
k  tomuto bodu se členové zastupitelstva shodli na  tom, že 
doposud nevznikla vhodná příležitost vyjádřit poděkování 
panu starostovi Zbyňku Richterovi za  mimořádné nasazení 
při vyjednávání s poskytovateli dotací, zejména s Magistrátem  
hl. m. Prahy a Státním fondem životního prostředí. Zvláště je 
třeba ocenit lví podíl na maximálním zajištění spolufinancová-
ní těchto investic a využití zdrojů dostupných mimo rozpočet 
městské části. Díky intenzivní práci pana starosty máme Dolní 
Počernice zase o něco krásnější.
 Za dolnopočernické zastupitele Jan Šroubek

V  rámci Místní agendy 21, mezi jejíž hlavní cíle patří zapojování ve-
řejnosti do rozhodovacích procesů, se na podzim konala dvě setkání 
občanů se zástupci MČ. Jednání proběhla v zasedací místnosti v pro-
storách úřadu MČ a zde uvádíme stručný obsah. Oba zápisy v nezkrá-
cené podobě naleznete na  webových stránkách úřadu pod záložkou 
(logem) Zdravá městská část.

Čistota a  zeleň v  Dolních Počernicích – středa 
21. 10. 2015 
Starosta Zbyněk Richter zahájil setkání krátkým přivítáním a sezná-
mením přítomných občanů se stavem městské zeleně a vynakláda-
nou péčí na její údržbu. Dále představil všechny dostupné možnosti 
pro sběr přírodního odpadu a také poděkoval občanům za dobro-
volné pečování o  zelené pásy veřejného prostranství před svými 
domy.
Místostarosta Bc. Milan Nedvědil pohovořil o efektivním využívání 
samosběrného čistícího vozu na úklid místních komunikací, o jehož 
bezproblémový provoz se obětavě starají pracovníci technické čety 
Václav Hašek a  Václav Hořánek, kteří byli krátce představeni. Pro 
informovanost a  přehled občanů o  termínech čištění komunikací 
v MČ bude na příští rok vypracován plán čištění v celé MČ.
Závěrem byli občané vyzváni k  dotazům, podnětům a  připomín-
kám vztahujícím se k dané problematice.

Rekonstrukce ulice Úpická – středa 11. 11. 2015
Po přivítání a úvodním slovu seznámil starosta Zbyněk Richter pří-
tomné občany s původním projektem z roku 2004, který je potřeba 
zaktualizovat podle současných potřeb.
Místostarosta Bc.  Milan Nedvědil řídil další průběh setkání, z  nějž 
vyplynuly požadavky obyvatel ulice Úpická a návrhy možných ře-
šení ohledně zachování šířky a povrchu komunikace, nutnosti smy-

JEDNÁNÍ U KULATÝCH STOLŮ
sluplného odvodnění ulice a napojení přilehlých, výše položených 
ulic, (ne)potřebnosti chodníků a  dalšího mobiliáře (laviček, košů, 
herních prvků…) a  dalších úprav okolí včetně doplnění výsadby. 
Dále se hovořilo o aktuálních požadavcích na vjezdy a vstupy k jed-
notlivým nemovitostem, o  parkovacích možnostech a  o  potřebě 
snížení rychlosti vozidel zpomalovacími prvky, či přímo zřízením 
obytné zóny.
V následné diskusi se probírala i nutnost zkvalitnění nedostatečné-
ho osvětlení a také požadavek na rekonstrukci zbývají části Listopa-
dové ul. (část mezi Úpickou a Strážkovickou).
Na závěr starosta zdůraznil, že je důležité pohlídat si změnu projek-
tu. Občany také zajímal časový plán rekonstrukce a její návaznost 
na okolní projekty bytové výstavby. Místostarosta uvedl, že každé 
číslo popisné v Úpické ulici by mělo dodat nakreslené požadavky 
na úpravu vjezdů a vstupů na svůj pozemek.
RMČ ve spolupráci s KIVU následně vyhodnotí uvedené návrhy 
a bude požadovat jejich zapracování do projektové dokumen-
tace.
 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Upozornění
Poslední platba v hotovosti v tomto roce je možná ve středu  
23. 12. 2015 mezi 8 a 12 hod., poté bude pokladna uzavřena.
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A Další významné stromy 
v Dolních Počernicích
V minulých číslech zpravodaje jsme vás v miniseriálu seznámili se všemi památnými stro-
my, které jsou v katastru naší MČ vedeny. V Dolních Počernicích a zejména v zámeckém 
parku se však nacházejí další významné stromy, které si zasluhují naší pozornost. Jedná 
se o dva duby a jeden jasan a shodou okolností se dá říci, že tyto stromy bojují o přežití.
První strom, dub letní se nachází u paty zámecké zdi, poblíž kočičího hrádku. V minulých 
letech byl velmi citelně poškozen požárem chatky v přilehlé zahrádkářské kolonii. Toto 
poškození je fakticky fatální a je jen otázkou, jak dlouho tento dub, jehož stáří je cca 200 
let, s výškou a šířkou koruny kolem dvaceti metrů a kmenem o průměru 130 cm, bude 
tomuto poškození odolávat.

Třetím stromem, který si zasluhuje naši pozornost, je jasan ztepilý. Nachází se 
v zámeckém parku v blízkosti bezpečnostního přelivu počernického rybníka. 
Jeho původní výška 30 m byla v letošním roce o cca 1/3 zredukována z důvo-
du rozsáhlé praskliny v  jeho kmeni. Tím byla značně zvýšena jeho stabilita. 
Původně byl tento 130 let starý jasan navržen v rámci rehabilitace zámecké-
ho parku k odstranění, avšak rada naší MČ rozhodla o tom, že tento mohutný 
strom bude ve své nynější podobě zachován.
 Text a foto Zbyněk Richter, starosta

Druhým stromem, který je sice zdravý, ale 
má ve  svém kmenu velkou dutinu, je též 
dub letní, který stojí na břehu mlýnského 
náhonu, nedaleko přírodního amfiteátru. 
Dle vyjádření odborné firmy zde není na-
vrženo žádné opatření, které by mělo dub 
stabilizovat. Vizuálně zde nehrozí aktuální 
nebezpečí jeho pádu, avšak tento mohut-
ný strom, podobných parametrů jako výše 
uvedený, je pravidelně sledován.
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Termíny přistavení  
(v odpoledních hodinách 16.00 – 20.00):

12. 4. 2016 - všechna stanoviště - 4 VOK
7. 6. 2016 - jen stanoviště V Ráji  

a V Čeňku - 2 VOK

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)

v MČ Praha – Dolní Počernice  
v I. pololetí r. 2016:

       POTEX 
POMOC DRUHÝM

neboliUMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ  
NA OBJEMNÝ ODPAD

V návaznosti na podnětné připomínky občanů, které byly vzneseny 
na jednání u „Kulatého stolu“ konaném v listopadu 2014, byla auto-
busová zastávka MHD „Ke Hrázi“ vybavena novým přístřeškem. Za-
střešení zastávky, která byla dosud vybavena jen minimálním zaří-
zením, zvýšilo komfort našich cestujících při čekání na autobusový 
spoj. Na zlepšení podmínek pro cestující veřejnou dopravou budou 
naši radní a zastupitelé pracovat i v příštím roce.  
 Pro DPZ Martina Vondřichová

Konec roku bývá v  našich domácnostech ve  znamení úklidu 
a předvánočního chystání. Mnozí z nás – ti šťastnější – si v tomto 
období dovybaví šatník teplými svetry, kabáty a zimními doplňky 
a jiné naopak ze svého šatníku vyřadí. Co ale provést s těmi kous-
ky, které se nám již nehodí nebo nelíbí? Naše nepotřebné obleče-
ní může dále posloužit potřebným. Pro lidi bez domova nastává 
nejkrušnější období roku, potřebují podpořit a zajistit proti chladu 
a vlhku. Pojďme tedy pomoci těm méně šťastným společně! Nyní, 
v zimním čase, je to opravdu velmi důležité.
Jak? Nepotřebné oblečení nepatří do  směsného odpadu! Velmi 
jednoduché, prospěšné a  ekologické řešení je odložit oblečení, 
boty, doplňky, hračky apod. do kontejnerů na textil a dát jim tak 
další život. Můžeme tak pomoci například osamělým lidem, lidem 
bez domova nebo matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní 
situaci. 
Společnost Potex pro vás připravila na území Prahy a v jejím blíz-
kém okolí speciální sběrné kontejnery na  textil, kde 
tyto nepotřebné kousky můžete odložit, kdy se vám 
zachce (24 hodin denně), komfortně, bezpečně 
a  s  dobrým pocitem! Textil se nejen nepoškodí, 
dostane nový život u  potřebných lidí a  ještě pro-
spějete přírodě.
Takto s  POTEXem podpoříte organizace Naděje, 
CSSP, Progressive, Klokánek a Pomocné tlapky. Nic 
tak neskončí na skládce a je dále efektivně využito.

Co a jak můžete s POTEXem recyklovat, najdete 
na webu http://www.recyklujemetextil.cz, kde 
si také můžete vyhledat váš nejbližší kontejner.

Pohodlnější  
čekání cestujících

Lesy hl. m. Prahy provádí na území Dolních Počernic výchov-

né zásahy v mladých lesních porostech, dále těžby nepůvod-

ních akátových porostů s cílem zalesnění vzniklých ploch pří-

rodě blízkou druhovou skladbou, a rovněž připravují i nutné 

maloplošné obnovní zásahy, přičemž vzniklé plochy budou 

zalesněny ještě v roce 2016. Lesnické činnosti budou prová-

děny v průběhu celého zimního období.

Stručné informace k  jednotlivým zásahům v  konkrétních 

lokalitách jsou průběžně zveřejňovány na  webových strán-

kách www.lhmp.cz. Na  podkladě přehledných mapek zde 

lze vyhledat konkrétní lokality Vašeho zájmu a jsou připoje-

ny i  bližší informace zdůvodňující konkrétní pěstební zásah  

(http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/).

 Martina Vondřichová
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V parku platí zákaz:
   vjezdu motorových vozidel s výjimkou: 

 a)  mechanizmů pro údržbu zeleně, stavební práce 
a opravy zařízení parku 

 b)  vozidel v souvislosti s konáním společenských akcí 
s platným povolením správce parku

  Parkování vozidel je v areálu zámku čp. 1 možné pouze 
na vyhrazených parkovištích.

   rozdělávání a udržování otevřeného ohně,
   poškozování, ničení a znečišťování

 a)  všech porostů, tj. stromů, keřů, veřejné zeleně 
a květinových výsadeb

 b)  zařízení a vybavení parku,
   vstupu do květinových záhonů,
   odvážení dřevní hmoty z padlých nebo pokácených 

dřevin,
   stanování a nocování,
   volného pobíhání psů a znečišťování parku jejich výkaly,
   zdržování se osob pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných a psychotropních látek,
   jízdy na koni a vypouštění hospodářských zvířat bez 

povolení správce parku.

V parku je povoleno:
   vstupovat na travnaté plochy, 
   provozovat zimní sporty (lyžování a sáňkování),
   pořádat reklamní, propagační a jiné akce s povolením 

správce parku,
   jezdit na kole a všech druzích invalidních vozíků pouze 

po zpevněných cestách,
   pořádat ohňostroje pouze se souhlasem a dle 

stanovených podmínek správce parku.

Po skončení otevírací doby je vstup do parku zakázán,  
povolen je pouze vstup do gastronomických provozoven hlavní branou Počernického pivovaru 

z ulice Národních hrdinů. 

Otevírací doba:
denně od 6 do 22 hodin

Zámecký park je významnou přírodní a kulturní památkou hl. m. Prahy. 
Jeho provoz se řídí vyhláškou hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, platnou od 1. 5. 2001.

Návštěvní a provozní řád  
zámeckého parku v Dolních Počernicích

Návštěvníci jsou povinni dbát těchto pokynů:
   Dodržovat Návštěvní a provozní řád zámeckého parku.
   Řídit se pokyny správce parku a plně je respektovat.
   Chovat se tak, aby nikdo neohrožoval sebe ani ostatní 

návštěvníky parku.
   Chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování parku, 

jeho zařízení a vybavení, jsou povinni zachovávat čistotu 
a pořádek.

   Neprodleně odstranit každé znečištění, které způsobili 
sami nebo osoby či zvířata v jejich péči.

   Po skončení otevírací doby je vstup do parku zakázán. 
Povolen je pouze vstup do gastronomických provozoven 
hlavní branou Počernického pivovaru z ulice Národních 
hrdinů. 

Nedodržování Návštěvního a provozního řádu může být 
pověřenými osobami pokutováno do výše 5.000 Kč.

Setkáte-li se s porušením Návštěvního a provozního řádu, 
prosíme, oznamte tuto skutečnost správci parku nebo ji 
ohlaste na tel. č. 156 Městské policii. 

V době od 22 do 6 hodin je celý areál parku střežen 
bezpečnostní agenturou se psem.

Prostory zámeckého parku je možno pronajmout u správce 
parku za účelem pořádání kulturních, společenských, 
sportovních, firemních a prezentačních akcí. 

Správce parku: 
Městská část Praha – Dolní Počernice
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Rokytka – počernický dětský sbor

Během podzimu jste měli možnost slyšet děti z Rokytky na několika 
akcích. Prvním vystoupením bylo zpívání hymny v amfiteátru Léta 
Páně při příležitosti oslav 97. výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Další krásnou akcí bylo zpívání vánočních koled 
na Dolnopočernické mikulášské nadílce v areálu Informačního cen-
tra a  Regionálního muzea. Každý, kdo přišel, si mohl zakoledovat 
s námi a přenést se tak do staročeských Vánoc. Vyvrcholením naší 
pololetní práce byl Vánoční koncert Rokytky, který jsme uspořá-
dali ve spolupráci s rodinným centrem Veselý Čertík v Divadelním 
sále restaurace Léta Páně. Tímto děkujeme všem našim partnerům 
za podporu (Veselý čertík, Restaurace Léta Páně, MČ Dolní Počerni-
ce a ZŠ Dolní Počernice).

Veškeré informace o akcích jsou i na webu Rokytky:  
 www.sbor-rokytka.cz.

Do nadcházejícího vánočního času přejeme všem krásné 
svátky plné klidu, radosti a pohody. 

Pokud budete chtít, zazpívejte si sami nebo se svými blízkými li-
dovou koledu Já su malá panynka, kterou jsem vybrala z cyklu Ten 
vánoční čas. 

 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky
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I MILAN KUZICA 

Milan Kuzica je absolvent Střední umělecké školy v Kremnici, Vyso-
ké školy výtvarných umění v Bratislavě a pedagogiky na Univerzitě 
Komenského v  Bratislavě. Pedagogické činnosti se věnoval kon-
cem devadesátých let na TAFE university a na Claremont School of 
Art v Perthu v Austrálii. Absolvoval zde také roční sochařskou stáž 
v Greg James Sculptor Studio v Austrálii. Pracoval v grafickém a prů-
myslovém designu.
Milan Kuzica se věnuje abstraktní malbě, počítačové grafice nebo 
„světlografii“, převážně se však zabývá sochařskou tvorbou. Ve zre-
konstruovaném paláci Myšák ve Vodičkově ulici v Praze je umístěna 
jeho neoklasická socha „Mr. Myšák“. Pro Dolnopočernickou základní 
školu vytvořil v tomto stylu reliéf „Mistr Jan Hus“, v místním parku 
naproti mlýnu proměnil kmen starého stromu v  abstraktní sochu 
nazvanou „Duhový rak“, na níž spolupracoval s uměleckým kerami-
kem Lyubomirem Ivanovem. Pro Štěpnici vytvořil z kmenů stromů, 

Štěpnice 
2015, kolorované dřevo, dub, 384,5 x 103 x 36,5 cm

Průvodní dílo sochařského konceptu navazuje na historické určení 
místa jako štěpnice (ovocný sad). Linie cizorodých štěpů živelně 

vyrůstají k nebi a jsou počátkem zušlechtění opomenutého 
prostoru.

Flores
2015, kolorované dřevo, dub,  
401 x 44 x 38,5 cm

Je oslavou rozmanitosti říše 
rostlin a jejich významu pro 
člověka. Odkazuje na starověké 
lotosové sloupy, které jsou 
dodnes základem chrámů 
v Egyptě nebo Indii. Podle 
místní mytologie byl lotos (zde 
květ) první bytostí na zemi 
a nese na vodě celou zemi.

Archa Botanicus
2015, kolorované dřevo, dub, 137 x 135 x 55 cm

Volně interpretuje příběh knihy Genesis. Zde však biblické plavidlo 
postrádá apokalyptický charakter ve smyslu záchrany druhů. Je 
alegorií pro rostlinné bohatství a otevřený přírodní koloběh.

Rozhodli jsme se vám, vážení čtenáři, představit umělce, který žije a  pracuje 
v Dolních Počernicích a v poslední době vytvořil pro štěpnici v Zámecké zahra-
dě v Dolních Počernicích šest soch.

sochař, malíř, grafik

pokácených při revitalizaci parku, již zmiňované abstraktní barevné 
sochy. Toto je jen malý nástin toho, co vytvořil. Při pohledu do Kuzi-
cova ateliéru nebo do jeho knihy „Paměť emocí“, jistě uvidíte mno-
hem širší záběr jeho tvorby. 
Kuzicova tvorba je zastoupena na Slovensku, v Čechách i v zahra-
ničí.
Abychom vám více přiblížili sochy ve  štěpnici, zde předkládáme, 
vždy s  názvem sochy, autorův záměr „Příběh rostlin“, který vznikl 
ve spolupráci se zahradním architektem Jakubem Víškem a histo-
ričkou umění Bronislavou Kuzica Rokytovou.
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Květ DNA
2015, kolorované dřevo, dub, 393 x 55 x 39 cm

Dílo svou kubizující formou propojuje realitu s fikcí. Představuje 
kvetoucí genetickou informaci všech organismů, stále tajuplnou 
a podnětnou rostlinnou říši, nezbytnou pro život. Květ DNA má být 
nadějí, že tento příběh rostlin je věčný.

Když jedna plus jedna jsou tři
2015, kolorované dřevo, dub, 261 x 110 x 70,5 cm

Dílo, vytvořené jako jediné ze dvou různých druhů dřeva, bylo 
inspirováno nekonečným procesem stvoření organismů a jejich 
smyslem k životu v jakékoli době. Cyklická forma a archetypální 
barevnost připomínají základní, neměnné hodnoty každé moderní 
společnosti symbolizující zárodek.

Clavicula
2015, kolorované dřevo, dub, 207 x 61,5 x 39 cm

Připomíná životaschopnost rostlinných druhů, jejich vítězství  
nad lidskou snahou měnit a určovat ráz krajiny. Socha se 
od ostatních děl tvarově odlišuje zaobleností formy i jednotnou 
barevností symbolizující zárodek.

Sama za sebe bych chtěla dodat, že se mi na oněch sochách líbí prá-
vě kombinace sochařské práce se dřevem v kombinaci s barevným 
pojednáním sochy. V poslední době jsme odvykli barvě na dřevěné 
soše, ale barva a polychromie byla používána i v gotice, či baroku 
a  jsem ráda, že v  těchto sochách Milan Kuzica při práci s  dřevem 
také ještě použil svou malířskou zkušenost a obohatil a dotvořil své 
sochy abstraktní malbou a barevným viděním. Těším se, až zahrada 
trochu povyroste a ušlechtilé rostliny vytvoří spolu se sochami, je-
jichž náměty a způsob výtvarného vyjádření je čerpán právě z pří-
rody, krásnou symbiózu. 

Na závěr bych chtěla dát ještě slovo autorovi:
„Umění v životě člověka je projevem svobodné mysli jedince. Dává mu 
možnost zachycovat, popisovat, reflektovat – ať již perem, štětcem, hu-
debním tónem, nebo filmovým obrazem – a odhalovat tak svůj vnitřní 
svět. Nenahraditelnost umění spatřuji v paměti emocí každodenního 
života.“
 Milan Kuzica
Použito textu knihy „Paměť emocí“ - Bronislava Kuzica Rokytová

 Olga Stárková, grafička a malířka

Kniha „Paměť emocí“ je k zapůjčení v Místní knihovně Dolní Počernice. pozn. red.
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Srdečné blahopřání 
k významnému životnímu výročí 
patří našim spoluobčanům:

Jubilanti z našich řad v I. čtvrtletí 2016

Do dalších let přejeme pevné zdraví  
a hodně životní pohody.

 Komise sociální, zdravotní a bytová

LEDEN
Květuše Rathuská, Irena Heerová, Jaroslava 
Benešová, Zdeňka Bártová, Jaroslava 
Čančíková, Naděžda Horáčková, Marie 
Kutláková, Václav Nykl, Marta Malbeková, 
Růžena Herčíková

ÚNOR
Josef Mráček, Milada Kasíková, Miloslav Jech, 
Jiří Velehradský, Anežka Svobodová,  Blahoslav 
Mareš

BŘEZEN
Jiří Lang, Antonie Venclová, Jaroslav Šefc, Jiřina 
Mráčková, Josef Benák, Zdeněk Staud, Karel 
Radosta, Marie Opplová, Emilie Stezková, Anna 
Balcarová, Václav Marek, Anděla Hnisová, Jan 
Mařenec, Jaroslava Šťastná
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Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc.
Rok 2015 již téměř dospěl 
ke svému úplnému závěru, kdy 
je čas na ohlédnutí za uplynu-
lými měsíci. Dolnopočernický 
zpravodaj v  tomto tak trochu 
„vánočním čísle“ nemůže zapo-
menout na  významné životní 
jubileum, které letos oslavil 
Doc.  Ing.  arch. František Kašič-
ka, CSc.
Rodák z  Dolních Počernic, je-
hož znáte také jako autora 
obou pěkných knih o naší obci, 
vystudoval fakultu architektury 
a pozemního stavitelství ČVUT 

a pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst 
a objektů, kde působil téměř 35 let, později jako vedoucí a hlavní 
projektant. Od  roku 1992 se vrátil na svou alma mater jako vyso-
koškolský pedagog. Zde také obhájil svou kandidátskou disertační 
práci a byl jmenován docentem pro obor dějiny architektury.
Ve svém profesním životě se věnoval projekční činnosti – je auto-
rem či spoluautorem řady studií rekonstrukcí, úvodních projektů 
i  soutěží staropražských domovních celků, z  nichž oceněna byla 

soutěžní studie Staroměstské radnice. Podobně pracoval na  pro-
jektech týkajících se hradních a zámeckých komplexů – Pražského 
hradu, Křivoklátu či Švihova. Dalším velkým tématem se pro Františ-
ka Kašičku staly stavebně-historické průzkumy objektů a souborů 
historického původu. Kromě Pražského hradu, Vyšehradu a dalších 
českých a moravských hradů, zpracoval průzkumy pro velké množ-
ství staveb historické architektury, které přinesly skutečně nové 
a  objevné poznatky. Ty pak také prezentoval na  odborných kon-
ferencích, v  publikacích i  odborných studiích – např. o  Pražském 
hradu, Vyšehradu, městu Loket a také o hradech, hrádcích a tvrzích 
na Strakonicku, Prachaticku a Písecku.
Svým odborným zájmem a  dlouholetým bádáním Doc.  Ing.  arch. 
František Kašička zásadně přispěl k „odkrytí“ minulosti naší obce. 
Pro Dolnopočernický zpravodaj zpracoval na sto příspěvků týkají-
cích se historie Dolních Počernic, ale též stavebního vývoje našich 
památek i  celé vesnice. Troufám si tvrdit, že málokterá z  dnes již 
„pražských vesnic“ se může pyšnit takovou mírou a hloubkou zpra-
cování své minulosti…
Dolnopočernický zpravodaj se připojuje k řadě gratulantů a srdeč-
ně blahopřeje k osmdesátinám, které pan docent oslavil tento rok, 
a především přeje mnoho zdraví i dalších úspěchů.

 Mgr.  Markéta Stehlíková
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8. října se v  trámovém sále restaurace Léta Páně uskutečnilo 
letošní druhé Vítání občánků, které pravidelně pořádá naše 
městská část. 
 
Za účasti pana starosty Zbyňka Richtera a členů KSZB bylo při-
vítáno třináct novorozenců. 

Julie ŠRAUTOVÁ
Michal VRBA

Matěj HONZÍK
Marek BABICA

Jonatan František KUZICA

Viktoria SRNSKÁ 
Filip ČECH

Darek MORAVEC
Michael VÍT

Michael VORLÍČEK 

Milada SEGI
Alex ŠIMEK

Lukáš KYSELÝ

K  slavnostní atmosféře celého odpoledne přispělo i  milé vy-
stoupení žáků ZŠ, kteří pod vedením p. učitelky Ivany Hájkové 
připravili pásmo písní a veršů.

Všem dětem přejeme pevné zdraví, a aby se jim v životě dobře 
vedlo.  
 Komise sociální, zdravotní a bytová

Foto Martina Herštusová 

Vítání občánků Když hudba  
         povznáší

Koncert legendy české hudby – HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica se ko-
nal 18. 11. v hotelu Svornost. Zcela vyprodaný sál tleskal, usmíval 
se i snil při nádherném komorním vystoupení tohoto seskupení vý-
borných muzikantů. 
Písně lidové i nově složené, folkové i inspirované klasiky jako Vítěz-
slav Novák, Leoš Janáček, oslovily každého v sále. Písničky byly ur-
čeny dětem – s ukázkou toho divného nástroje, který vypadá jako 
kytara s  kličkou (niněra), i  dospělým – od  cimbálu po  vyluzování 
zvuku na vinné lahve.

Občerstvující a  očišťující vystoupení provázel Jiří Pavlica i  slovem 
– od humorných životních situací po vážnější stránky života, které 
prožíváme všichni...
„Každý z nás jde po své cestě v čase, který je mu dán a vymezen. V kaž-
dé chvíli vnímá a prožívá něco neopakovatelného, neboť každá vteřina 
našeho bytí je proměnlivá – může být veselá i  smutná, bezstarostná 
i zadumaná, bezvýznamná i osudová, především však je velmi křehká 
a nevratná. A z této křehkosti a nevratnosti jsou utkány naše životy.“ 
 Jiří Pavlica
Vybráno z přebalu CD Vteřiny křehké

 Světla Parkanová, ještě dnes si zpívající
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Sychravou, ojíněnou noc ze 4. na 5. prosince 2015, kdy zima pěkně zalézala za neh-
ty, vystřídalo slunce. Objevilo se snad proto, aby se podívalo, co Počernickým na-
chystal Svatý Mikuláš. A že toho bylo! Sluníčko v údivu nad těmi davy dychtivých 
návštěvníků pak zůstalo na obloze až do pozdního odpoledne.
Úderem třinácté hodiny se otevřely všechny výstavní prostory. Informační centrum 
nabízelo výstavu papírových betlémů a nádherný betlém pana Ing.  Jiřího Trapka 
z Úval, který na místě demonstroval, jak se pracuje s lipovým dřevem. V průběhu 
výstavy stačil vytvořit pro betlém ještě část ztepilého smrku a sobě obrovský pu-
chýř na dlani. Historická světnice pak nabídla teplo kachlových kamen a spousty 
voňavých lineckých koláčků Kateřiny Václavkové a Jaroslavy Vaněčkové. Kdo chtěl, 
mohl si  zpíval koledy spolu s Janou Thomesovou z Českého Brodu, která neúnavně 
preludovala na stařičkém harmoniu.
V  Panském dvoře na  špejchaře (areál bývalého pivovaru) se konaly vánoční trhy 
spojené s výtvarnými dílnami, kde si děti mohly vytvořit svíčky, mýdla a další drob-
né vánoční dárky.
Hitem však byla (o poschodí níže) tradiční zabijačka, kterou připravili zaměstnan-
ci restaurace Léta Páně na venkovním prostoru před restaurací. Nejenže zde byly 
ke  koupi všechny dobrůtky, které k  zabijačkovým hodům patří, ale spousty dětí 
a snad i dospělých poprvé viděli, jak se například plní do střívek jaternice. To, že 
k tomu všemu nechybělo něco tekutého na zahřátí, snad ani nemusím dodávat.
V divadelním sále se konala pohádka „Princ Jaromil“, kterou pro děti sehrálo diva-
dlo Studna z Českých Budějovic. Vtipná pohádka svou hravostí zaujala nejen děti, 
ale i mnohé dospělce. Kolem patnácté hodiny se do posledního místečka zaplnil 
vstup na  pódium přírodního amfiteátru. Parkem se totiž blížila veliká svita čertů 
a andělů, vedená tím nejočekávanějším – Svatým Mikulášem (p. František Novotný). 
Po krátké zdravici pana starosty Zbyňka Richtera nastal čas rozdávání dárků. Došlo 
k tomu ovšem až výměnou za básničku, či písničku, z nichž některé Mikuláš ocenil 
i potleskem.
V důsledku stavebních prací v ledových pivovarských sklepích, kterými se postupně  
Panský dvůr mění stále do větší a větší krásy, se živý betlém a peklo (tradičně umís-
těné na horním nádvoří a ve sklepení pivovaru) přesunuly do prostor informačního 
centra. „Betlém“ do chýše s ohradou pro poníky a kozy, na travnatý dvorek  a „Peklo“ 
do valeného sklípku tamtéž. Svatou rodinu, tentokrát převážně složenou z rodin-
ných příslušníků dlouholetého počernického svatého Josefa pana Jakuba Rumla, 
kdy se role Ježíška s velkým úspěchem zhostila jeho vnučka Barborka Teislerová. 
Letošní živý betlém měl ještě jedno nóvum – namísto reprodukované muziky za-
zpíval Ježíškovi „Počernický dětský sbor Rokytka“. Jeho vystoupení bylo oceněno 
bouřlivým potleskem.
Do malého sklípku se uchýlili čerti. Do „Peklíčka“ se pak vinula nekonečná fronta 
návštěvníků dychtících setkat se tváří v tvář s vládcem Luciferem, jeho pomocníky 
(Ing. Pavel Moravec s dětmi Pavlou a Tomášem) a v předpeklí i s čertovou babičkou 
(Alenka Kšádová). Poslední pomyslný bod nadílkového trojúhelníku pak tvořila zá-
kladní škola, která v témže čase pořádala svůj tradiční Vánoční jarmark.
Ještě dlouho do noci svítil na cestu opozdilým zářící betlém ze dvora infocentra...  
 Vlasta Václavková

Výstava betlémů i peklo, tentokrát bez čertů, byly otevřeny i v neděli 6. 12. Přišly se 
sem podívat ještě asi dvě stovky návštěvníků.
Městská část Praha – Dolní Počernice, hlavní pořadatel této rozsáhlé akce, děkuje 
všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh celého svátečního odpoledne a večera.
Byli jimi: 
Panský dvůr Dolní Počernice, Pension Český statek, Občanské sdružení Počin, Klub 
důchodců a spousty, spousty dobrovolných pomocníků. Zvláštní poděkování si za-
slouží pánové Václav Hašek, Václav Hořánek a Pravoslav Hála za účinnou technickou 
pomoc a rodina pana Ing. Jana Rouleho ze Štěrbohol, která předala Ježíškovi, po-
tažmo dětem z azylových domovů, velké množství krásných hraček.  

Když přijde MIKULÁŠ do Počernic
SV
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Foto: Martina Herštusová, Ing. Josef Nožička, Světla Parkanová
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A  máme další rok za  sebou, tentokrát nebudeme sčítat ani 
počet koní, dětí nebo hodin, které strávíme u koní. Byl to pro 
nás rok plný nových aktivit, budování areálu, intenzivního vý-
cviku, účasti na závodech, licencích i soustředěních. Celkově 
hodně aktivní a přínosný.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás podpo-
rují svou přízní, ať jsou to přinesené suché rohlíky, sponzorský 
dar, pomocná ruka, vlídný úsměv. Všeho si upřímně vážíme. 
Do nového roku 2016 přejeme zdraví, lásku, radost, mějte se 
rádi jako Matýsek s Lucinkou.
 Hanka Špindlerová

To, že ona i její dvounozí i čtyřnozí svěřenci jsou iniciativní, je vidět 
na každém kroku. Účastní se mnoha závodů i všech kulturně-spo-
lečenských akcí pořádaných naší městskou částí. Neobejde se bez 
nich Masopust, vynášení Morany na Velikonoce, Babí léto a  jejich 
čerti na koních nesmí chybět v žádném mikulášském průvodu... 
Ze skrovných poměrů, několika přístřešků a pár ohrazení, se po čase 
areál rozrostl o několik budov. Přibyli další koníci, ovce a kozy. Cho-
dívám občas kolem a  spolu s  rodiči a  dětmi, kteří obdivují volně 
ustájená zvířata, s běžci pro zdraví i četnými pejskaři, mohu potvr-
dit, že tato část Počernic je díky životu za ohradami velmi malebná.
Nikdy jsem však nebyla uvnitř tohoto utěšeného areálu. Snad proto, 
že jsem neměla důvod a možná také proto, že koníky raději pozoruji 
z uctivé vzdálenosti. Až! Moje osmiletá vnučka Anežka, která bydlí 
na druhém konci Prahy, je tak zvaný „koňák teoretik“. Plemena koní, 
součásti postrojů i  skladbu koňského těla mrská jako když bičem 
práská. Ovšem praxe? Párkrát seděla na  koňském hřbetě při růz-
ných příležitostech, kdy se s doprovodem jezdí v kruhu.
Náhoda tomu chtěla a paní Hana přišla k ověření několika listin (pro 
podání grantu, jak jinak než pro jezdecký klub). Slovo dalo slovo 
a já hned druhý den zajela pro vnučku do jedné z dejvických škol. 
U  areálu jsme byly ve  sjednaném čase, postávaly jsme však před 
vchodem. Nikde nikdo, jen u  vrátek vartoval vysoký, hnědočerný 
kozel. Po chvíli se objevilo děvče, které nás pozvalo dál s tím, že paní 
Špindlerová je v ohradě u koní a že kozel, zvaný Kozel, je přátelský. 
Varovala nás jen před bílou kozou, která vše z povzdálí sledovala. 
Vzápětí se objevila paní Špindlerová, aby se znovu vrátila do ohra-
dy a  přivedla jednoho ze svých huculů. Myslela jsem si, že půjde 
o běžnou projížďku, jako při hypoterapii, kterou jezdecký klub léta 

V letošním roce získal JK Počin certifikát Středisko doporučené hipoterapie, které je udělováno or-
ganizacím, které disponují kvalifikovaným hiporehabilitačním týmem, mají ve svém areálu koně se 
zkouškami České hiporehabilitační společnosti a zabývají se některou ze složek hiporehabilitace. 
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poskytuje nemocným dětem s poruchou držení těla, či stability. Ale 
ouha! Na řadu přišlo tak zvané drezurní sedlo, helma, lonž a obrov-
ský bič jak v cirkuse „U Kludských“. Koník dostal nejprve něco na zub 
a zatím, co si pochutnával, paní Špindlerová řekla, že vždy před pra-
cí musí být kůň očištěn. V jedné ruce kartáč, ve druhé hřeblo se obě, 
spolu s vnučkou, pustily do očisty. Když se kobylka zbavila prachu, 
přišla na řadu kopyta. Přední nohy s podkovami (podkovy proto, že 
nesou těžší váhu, krk a hlavu) byly na paní Haně a zadní (bez pod-
kov) již obstarala vnučka. Ve výběhu s pískovým podložím jsem se 
obávala, jak tu malou holčičku vyzvednu na tak velkou kobylku. Ale 
dle náležité instrukce, kam ruce, kam nohu, a hup, byla v sedle. Dále 
pak následovaly rady, jak správně sedět, jak držet otěže a kobylka 
začala chodit nejprve nakrátko v odstředných kruzích a lonž se stále 
prodlužovala a prodlužovala, až došlo na klus a posléze i na  jízdu 
bez lonže. Za necelou hodinku a něco. Paní Špindlerová, klobouk 
dolů!
Blížil se soumrak. Pomohly jsme s úklidem sedla a dalších propriet. 
Odsedlaná kobylka sama odešla do  stáje a  paní Špindlerová po-
spíchala za svou každodenní prací - ustájit a nakrmit všechny své 
čtyřnohé svěřence a uzavřít celý areál. Svěřila se, že to bude práce 
až do  tmy. Poděkovaly jsme a  radostně spěchaly na  vlak. Jen ten 
hnědočerný Kozel nás od vrátek provázel pohledem. 
Nevím, která z nás dvou byla z výcviku více nadšená! Je nádherné 
zjistit, že všude žijí obětaví a zapálení lidé, kteří dovedou své zkuše-
nosti a potažmo i lásku  ke zvířatům a přeneseně i k lidem evokovat 
tak, že mít méně let, a hlavně méně kil, stane se i ze mne „pravověr-
ný koňák“.
 Vlasta Václavková

Hana Špindlerová
Paní Hanu Špindlerovou znám již několik let. Vím, že je zakladatelkou a duší jezdeckého klubu, který již řádku let 
působí pod hlavičkou POČIN (počernická iniciativa). Jejich areál sídlí (jak je všeobecně známo) na rozhraní Dol-
ních Počernic a Hostavic, poblíž říčky Rokytky.

Žijí mezi námi
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Hájenku zahalilo podzimní listí a milosrdné počasí letošního teplé-
ho a prosluněného podzimu.
V  říjnu jsme sklidili většinu jablíček ze zahrádky. Se školáky jsme 
si vyzkoušeli staré řemeslo – moštování. Naučili jsme se převádět 
měrné jednotky a přitom si užili spoustu legrace. Děti ze školky také 
nakrájely a nasušily křížaly na vánoční jarmark. 
Lesní školce se podařilo vytvořit a  zaplnit několik pokojíčků pro 
broučky v  brouččím domečku a  na  první podzimní slavnosti děti 
pekly svůj první chléb a housky. Na jarmark nasbíraly bylinky a na-
míchaly z  nich čaje. Na  podzim také zateplily venkovní přístřešek 
větvemi s listím a z listí také tvořily - lucerničky, sluníčka a lampion.
Předposlední říjnová sobota patřila v hájence školákům a dušičko-
vému programu, který pro děti připravily lektorky z  LESNÍ ŠKOLY 
HÁJENKA V MECHU A KAPRADÍ. Děti se vydaly na pohádkovou tra-
su lesem, odpoledne vydlabaly dýně a povečeřely u táboráku. Ve-
čer je čekala krátká lesní trasa olemovaná společně vydlabanými, 
rozsvícenými dýněmi.
Krásné podzimní dny tráví děti se školou nedaleko hájenky, kde 
na břehu rybníka zkoumají prolínání  živé a neživé přírody. V našem 
lese žije také děda Lesoň, se kterým si užívají spoustu zábavy při po-
čítání. Vše, co děti prožijí, si na závěr každého dne ve škole zapisují 
a malují do svých deníčků. Umí již mnoho a mnoho také viděly. Líbi-
lo se jim v Anežském klášteře, kde nahlédly do středověku a na pa-
mátku si namalovaly gotické okno. V  divadle Gong se dozvěděly 
o  vynálezcích a vynálezech.  S Janem Husem se vrátily do historie 
našeho národa a také se zamyslely nad hodnotami, které nám zde 
zanechal. 
Listopad oslavili děti i  rodiče školy i  školky Svatomartinskou slav-
ností, na kterou jsme pekly vlastní martinské rohlíčky. Na slavnost 
přijel opravdový Sv. Martin s depeší, na bílém koni a zahalen v čer-
veném plášti. Uchvátil přítomné děti i rodiče natolik, že nikomu ani 
nevadilo, že letos nedovezl do Xaverovského háje první sníh.
V polovině prosince jsme v naší hájence přivítali návštěvníky na VÁ-
NOČNÍM JARMARKU, kde jsme prodávali dětmi vyráběné dárečky.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a těšíme se na další 
setkání s vámi! 
 Za Lesní školu a školku HÁJENKA V MECHU A KAPRADÍ 
 Veronika Friebová
www.vmechu.cz

Jak jsme prožili podzim v lesní škole a školce
HÁJENKA
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Co se děje v ORANGERY

Předvánoční čas v MŠ DUHA…

Podzim v Orangery se nesl v duchu barev, spousty akcí pro děti i ro-
diče a také velkého tématu pohádek.
Vydali jsme se s dětmi na výlet na tvrz Chvaly, kde jsme viděli výsta-
vu Broučci a Krysáci. Zhlédli jsme, jak vznikají animované pohádky, 
vyzkoušeli jsme si vytvořit vlastní loutku a prohlédli jsme si expozici 
celé tvrzi. 
Na konci října se uskutečnila také tradiční Broučkiáda v parku. Děti 
(a  i  někteří rodiče – chválíme) přišly v  kostýmech broučků, beru-
šek, motýlků, hovniválů, mravenečků a dalších zástupců hmyzí říše 
a společně s rodiči si prošly soutěžní stanoviště, která obsluhovali 
učitelé v kostýmech. Na konci na děti čekala hezká broučecí odmě-
na a všichni se rozlétli domů nebo si protáhli večer lampiónovým 
průvodem v parku. 
Poslední říjnový den jsme oslavili Halloween – dlabali jsme s dětmi 
dýně, konal se tematický karneval v kostýmech koster, dýní a stra-
šidel.
Celý listopad jsme měli velké téma pohádek, kde jsme si povídali 
o dobru a zlu, o pohádkových postavách, tvořili jsme loutky, ma-
lovali obrázky a četli spoustu a spoustu pohádek, tradičních i mo-
derních. S dětmi jsme si povídali o tom, že musíme pomáhat dobru 
a dobrým věcem, aby bylo na světě hezky. Navštívilo nás i divadélko 
Koloběžka s autorskou pohádkou O skřítcích usínáčcích.
První adventní neděli jsme pořádali adventní tvořivou dílnu pro ro-
diče s dětmi, kde si maminky, tatínkové, babičky, sourozenci či tety 
tvořili společně s dětmi adventní věnec a vánoční přání, někteří ro-
diče již donesli napečené cukroví či jiné dobroty, a tak jsme prožili 
hezké odpoledne v klidné předvánoční atmosféře. Děkujeme všem 
rodičům tímto za účast a doufáme, že i v příštím roce se sejdeme 
v tak milém složení.

Koncem listopadu se děti ze třídy Kvítek a Sluníček seznámily s ná-
ročnou prací hasičů, záchranářů a policistů hl. města Prahy v kurzu 
„Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ a také se dozvědě-
ly, jak se v různých životních situacích bezpečně chovat.
Vánoční atmosféru jsme si příjemně zpestřili půldenním výletem 
na Karlštejn, kam jsme se vydali do Muzea betlémů. Mohli jsme zde 
vidět betlémy vyrobené z různých materiálů, např. ze dřeva, ze skla, 
z perníku. Asi nejvíce nás však překvapil největší dřevěný pohyblivý 
a ozvučený betlém v Čechách, který je umístěný na půdě muzea. 
Výlet si užily jak děti, tak paní učitelky a provozní zaměstnankyně.
A jak jsme si užívali konec letošního roku?
Mikulášskou nadílku přinesl dětem Mikuláš spolu s čertem a andě-
lem do divadelního sálu Dolnopočernického pivovaru. Na děti če-

Začátkem prosince k nám do školky také přišli anděl, čert a Mikuláš, 
rozdali dětem dobroty a ovoce, děti jim za to slíbily hory, doly, černý 
les – uvidíme, jak dlouho ty sliby o polepšení vydrží. Zazpívali jsme 
čertovi písničky, řekli básničky a zase se s ním na rok rozloučili.
Nyní se již vše chystá na Vánoce – kreslíme obrázky Ježíškovi, těšíme 
se na Štědrý den a koledy se linou ze všech koutů a dětem svítí oči, 
kdykoli se jich někdo zeptá, co si přejí od Ježíška. Moc nás potěšila 
slova jednoho tříletého chlapečka, který řekl: „Já nic nechci, vždyť 
už všechno mám.“ 
Přeji si tedy, ať jsme nejen o Vánocích, ale po celý další rok, tak spo-
kojení a skromní jako tenhle moudrý kluk.

 Za MŠ Orangery Hanka Švamberková

kaly soutěže, tanec, zpěv i malé čertovské kouzlení.
16. prosince se ve všech třídách mateřské školy uskutečnily Vánoč-
ní dílny, kde si děti společně s rodiči vyrobili různé drobné dáreč-
ky nejen pod stromeček. Pak jsme si u našeho vánočního stromu 
na  školní zahradě zazpívali tradiční koledy a  nechyběla ani úplně 
nová vánoční píseň.
17. a  18. prosince proběhlo orientační posouzení školní zralosti 
a připravenosti předškolních dětí pod vedením Pedagogicko-psy-
chologické poradny pro Prahu 3 a 9.
Závěrem přeje celý kolektiv MŠ DUHA krásné a  klidné prožití Vá-
noc, spoustu splněných přání a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v roce 2016. 
 Jarka Pasáková, uč. Třídy Kvítka
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PODZIMNÍ DNY  
ve Veselém čertíkovi

S příchodem září a podzimních dnů se opět v čertíkovi rozeběhly kurzy a kroužky, které 
se tento školní rok rozrostly o Dětský sboreček „Beránci“ a o „Divadelní přípravku“. Září, 
jak už to bývá, bylo docela náročné, ale i tak bylo plné pohody v klubu a radostí z opě-
tovných setkání dětí a maminek po prázdninách.
V měsíci říjnu proběhl již tradiční bazárek dětského oblečení, hraček a  jiných potřeb-
ných věcí, které využijí další děti a rodiče. Bazárek se opět vydařil, návštěvnost byla vy-
soká a dle mého názoru spokojenost vládla na obou stranách. Konec října byl ve zna-
mení „Halloweenského reje“, taktéž již tradiční akci, na  které se doslova vyřádili děti 
i rodiče. Dlabali jsme dýně, zdobily se perníčky, ochutnávali jsme různou havěť a děti 
velmi ocenily malování na obličej. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za krásné 
odpoledne plné radosti a smíchu.
V  listopadu se v  klubu konal „Logopedický seminář“, o  který byl velký zájem a  proto 
na jaře plánujeme další. V klubu taktéž proběhl seminář o vaření pro děti, 
kterým maminky provedla lektorka „Zdravé pětky“ a úspěšná mamin-
ka – autorka blogu o  vaření, nejenom pro děti. Velký zájem byl 
o „Vánoční focení“, kde jsme přidávali ještě jeden termín.
Prosinec už byl ve znamení přicházejících Vánoc. V čase adven-
tu jsme tvořili s dětmi i jejich rodiči. Každá maminka si vyro-
bila svůj originální věnec jak na stůl, tak i na dveře, vyráběli 
jsme z Fima. Užili jsme si Mikulášskou nadílku i Vánoční kon-
cert sborečku.
Ráda bych za tým Veselého čertíka popřála všem dětem a ro-
dičům mnoho krásných chvil a pohody v  roce 2016.
 Ilona Dušková

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Vlastimil Vondruška Husitská epopej I. - Za časů krále Václava IV.
  Husitská epopej II. - Za časů hejtmana  

Jana Žižky
Evžen Boček  Aristokratka ve varu
Antonín Polách  Ať zemře král
Michaela Klevisová  Ostrov šedých mnichů 
Michal Viewegh  Zpátky ve hře
Marta Davouze  Vypadni z mýho života! 
Magda Váňová  Zapomeň na minulost 
Táňa Keleová-Vasilková  Kouzlo všednosti
Bernard Minier Mráz
David Lagercrantz  Dívka v pavoučí síti 
Peter May  Skála
Jo Nesbo  Syn 
Andy Weir  Marťan
Robert Ludlum,  
Eric van Lustbader Bourneova pomsta 
Sandra Brown  Nízký tlak 
Sarah Larková  Ostrov rudých mangrovníků
Katja Kettu  Porodní bába
Gisa Pauly Porodní bába na Syltu 
Ben Aaronovitch  Řeky Londýna
Mo Jen  Země alkoholu

NAUČNÁ LITERATURA
Michael Weiss Islámský stát – uvnitř armády teroru

Thomas Piketty  Kapitál v 21. století
Jane Hawking  Cesta do nekonečna:  

Můj život se Stephenem
Světlana Alexijevičová  Doba z druhé ruky 
Tomáš Šebek  Mise Afghánistán
Thilo Sarrazin  Teror ctnosti 
Keith Lowe  Zdivočelý kontinent 
Patrik Burda,  
Lenka Šolcová  Ošetřovatelská péče 1. díl

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Chris Priestley  Příšerné příběhy vánoční
Jill Hucklesby  Příběhy se šťastným koncem:  

Osamělý králíček
 Ztracený ježek
Denisa Kirschnerová Hurvínkova nebesíčka
Daniela Krolupperová Sedmilhář Josífek
Zuzana Pospíšilová Baobaba a jiné příběhy

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Josef Krček Příběhy dvanácti měsíců
Karolina Medková Vánoce z celého světa
Iva Šišperová  Poznávej světová města s Bertíkem  

a Benem
Andea Erne Vše o autech
Jiřina Marková Prodaná nevěsta

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  K N I H

Místní knihovna
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V říjnu se většina našich žáků zúčastnila lampiónového průvodu na oslavu vzniku Československé republiky. Slavnostně osvětlený park 
a ohňostroj se nám moc líbil.
V  listopadu jsme navštívili hudebně-divadelní představení pohádky Františka Hrubína v  Atriu. Děti se seznámily s  hudebními nástroji 
a za doprovodu hudby poslouchaly veršované pohádky. K nim jim paní výtvarnice zároveň malovala krásné ilustrace, které jsme dostali 
na památku a pohádky si s nimi často připomínáme.
V prosinci nás navštívil Mikuláš se svou družinou, prodávali jsme své výrobky na vánočních trzích a výtěžek použijeme na výlet. Před Vánoci 
jsme navštívili zámek Loučeň a pak už nás před svátečními prázdninami čeká jen školní vánoční besídka. Pod stromečkem chceme najít 
knížku. Už totiž začínáme číst i psát! 

Před podzimními prázdninami 1. a 5.A třída oslavily Halloween. Páťáci předtím 
strávili noc ve škole. Prvňáci dorazili do školy už převlečeni do strašidelných kos-
týmů. Následoval rej masek. Každý žák vysvětlil, koho představuje. Snažili jsme 
se používat anglická slovíčka. Nejhezčí masky vybrali páťáci. Ti si také pro mladší 
kamarády připravili soutěže a divadelní představení. Došlo i na odměny. Navští-
vila nás také 4. B, která slavila Dušičky. Vzájemně jsme porovnali české a anglické 
básničky a tradice. Nakonec se všichni občerstvili. Dobroty do bufetu připravily 
maminky, kterým velmi děkujeme. Prvňáci nakonec ještě vydlabali asi 10 různých 
dýní. Poděkování patří i paní Haně Römischové, která malovala dětem na obličej 
a velmi pomohla s organizací celého dopoledne. 
 Mgr. Iva Hubáčková

Na naší  škole tradičně probíhal Halloween, a tak jsme se k oslavám přidali. Protože jsme Češi a máme vlastní krásné tradice, došlo ke spo-
jení a my jsme s Halloweenem oslavili Dušičky. Děti vnímají smrt jiným způsobem a tímto tématem se zabývali již naši předkové, čeští 
obrozenci, kteří nám propůjčili své básně (J. Skácel Mrtví). Pak už stačilo propojit fantazii a vše si užít, i škola byla dušičková. V matematice 
jsme spočítali pavučiny, pro jazykový trénink nám sloužilo představení masek. Rodiče nám vypomohli svými výrobky pro mlsné jazýčky 
duchů, koster, avatarů, čarodějnic i bezhlavých bytostí. Všichni jsme se hodně nasmáli.
 Kateřina Kracíková

Do vánočních dnů scházely sice ještě dva měsíce, ale my jsme využili nabídky 
i pěkného počasí a jeli jsme do Karlštejna na výstavu českých betlémů. Hned 
při vstupu se nás ujala paní průvodkyně, která nás provázela celou expozicí 
a vyprávěla nám o každém exponátu. Děti byly velmi zvídavé a tak se dově-
děly mnoho zajímavých věcí. Viděli jsme dřevěné pohyblivé betlémy, betlémy 
z  kašírovací hmoty, z  papíru, z  cukru, ze skla, z  perníku i  z  chleba. Prohlédli 
jsme si nejmenší betlém ve vlašském ořechu i největší postavený v prostoru 
půdy, kterým „prochází“ dějiny počínaje Karlem IV. a konče T. G. Masarykem.

Po prohlídce byla pro nás připravena dílnička, kde si každý 
vyrobil svou vlastní vánoční ozdobu.

Nakonec jsme vystoupili ještě 
výše ke hradu, abychom navští-

vili Muzeum voskových figurín, 
a  znovu si připomněli některé 
významné osobnosti i  období 

našich dějin. 
 Dr. Eva Drnková a žáci III.B

ZPRÁVY Z PRVNÍ TŘÍDY

Oslava Halloweenu

DUŠIČKY

Za českými betlémy na Karlštejn
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Koncem listopadu navštívila 7. třída muzeum čokolády Choco-story v Celetné ulici. Jako 
první nás provedla paní průvodkyně muzeem a vyprávěla nám o historii čokolády a jejím 
zpracování. Následovala ochutnávka „all you can eat“ různých druhů čokolády od mléč-
né přes bílou až po  hořkou. Jednalo se o  kvalitní belgickou čokoládu. Dále jsme měli 
možnost pozorovat postup výroby čokoládových pralinek a vyrobené pralinky s oříško-
vou náplní jsme poté ochutnali. Poslední, ale asi nejzábavnější bod prohlídky muzea, byl 
workshop, při kterém si každý žák vyrobil z mléčné a bílé čokolády veselou hvězdičku, 
kterou si odnesl domů. Ačkoliv nebyla práce se zdobícími sáčky s čokoládou jednoduchá, 
děti ji zvládly na jedničku a z muzea si odnesly nejen nevšední zážitek, ale i zajímavou 
praktickou zkušenost.
 Alena Vyskočilová

Jak je pro nás důležitý zrak a jak jinak vnímáme, když jsme v absolutní tmě? Neobvyk-
lým a nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo vyzkoušet si, pohybovat se ve světě 
a vnímat ho jen pomocí hmatu a sluchu. Jako Popelka jsme přebírali hrách a  fazole, 
navlíkali korále a nebylo jednoduché ani přejít přes lávku či ulici. V herně jsme si hráli 
s hračkami dětí, které nemají tolik štěstí jako my a nevidí. Výstavu v Novoměstské rad-
nici všem doporučujeme.
 třídní učitelky 2.A a 2.B, Mgr. Nataša Heráková, Mgr. Jolana Lukášová 

V  pátek 4. prosince navštívil naší školičku Mikuláš se svou družinou. 
Spolu s  anděly a  čerty prošel třídy a  než rozdal svou nadílku, pěkně 
si naše děti vyzkoušel ze školních znalostí a poznal i některá zlobidla, 
ale i  většinu hodných dětí. Velmi příjemná atmosféra a  pohoda byla 
zdrojem krásného zážitku pro naše školní dítka. Děkujeme Mikulášovi 
a jeho družině.

V sobotu 5. prosince se aula budovy II. stupně ZŠ proměnila ve Vánoční tržiště. Vůně 
svařeného vína, purpury a libé tóny koled všechny návštěvníky i organizátory naladily 
na tu správnou vánoční atmosféru. Děti prodávaly své vánoční výrobky, paní učitelky 
připravily krásnou výzdobu, pomáhala celá řada maminek i tatínků a všechny přípravy 
nebyly zbytečné, neboť návštěva byla opravdu hojná.
Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a těm, kteří se jí zúčastnili. Doufáme, že jsme 
pro Vás v rámci DOLNOPOČERNICKÉ MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY připravili příjemný zážitek. 
Krásné vánoční svátky přeje Vaše základní škola!

V příštím roce očekáváme opět velký počet našich budoucích prvňáčků. V tuto chvíli podnikáme potřebné legislativní kroky ohledně 
opětovného navýšení kapacity ZŠ, abychom mohli vyjít vstříc potřebám našich občanů. Předpokládáme otevření dvou prvních tříd 
a těšíme se na Vás u zápisu, který se uskuteční 20. ledna 2016 od 14:00 v budově I. stupně ZŠ.  Mgr. Jiří Schwarz

Muzeum čokolády

Výstava, kde jsme nic neviděli

Mikuláš v ZŠ

Vánoční JARMARK

Budoucí  I. TŘÍDY
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17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studentstva, se 
v Česku vztahuje ke dvěma historickým milníkům, jež od sebe dělí 
půl století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek sa-
metové revoluce v roce 1989. Od roku 2000 se obě události v České 
republice uctívají státním svátkem.
Události 17. listopadu, které změnily československé dějiny, trvaly 
jen necelých osm hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se 
přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je schopen 
zajít, aby se udržel u moci.
V tzv. sametové revoluci se komunisté vzdali nároku na absolutní 
politickou moc. Režim byl vyčerpaný a neměl sílu jít do mocenské-
ho střetu s celou společností. Obnovily se politické strany a v roce 
1990 byly uspořádány první svobodné volby. Prezidentem se stal 

Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. Aby se tu dalo 
také dobře žít, vznikla nezisková organizace Neposeda, která 
je hybnou silou komunitního života na východním okraji Prahy. 
Před šestnácti lety tento počin vzbuzoval rozpaky, dnes vzbuzuje 
zájem. Na  periférii metropole převažuje výstavba v  podobě ro-
dinných a  bytových domů, najdete tu zeleň i  volný prostor. Zá-
roveň zde schází řada služeb a většina obyvatel dojíždí za prací 
do  centra. Neposeda nabízí místním lidem služby, které by pro 
ně byly jinak těžko dostupné, a také možnost aktivně se podílet 
na dění v místě, kde žijí.

Nezisková organizace Neposeda oslavila na začátku listopadu 16 let 
své existence. A jako správný náctiletý ani trošku neposedí. V letoš-
ním roce spustila pět nových programů, mezi ty nejzajímavější patří 
třeba terénní sociální práce na základní škole v Horních Počernicích, 
sousedský obývák na Jahodnici nebo kavárna s tréninkovými pra-
covními místy v  objektu Plechárny na  Černém Mostě. Občanům 
Dolních Počernic více přiblížila nízkoprahový klub, který je nyní 
součástí vily Baštýřská v sousední Jahodnici. A co si Neposeda pře-

17. listopad 
Den boje za svobodu a demokracii

Neposeda – prožijte svůj život s úsměvem

Václav Havel, který vedl i jednání s představiteli komunistické vlády. 
Budoucí politické strany vznikly ze sdružení stejně smýšlejících lidí 
organizovaných v českém Občanském fóru a slovenské Verejnosti 
proti násiliu.
Politickým reprezentacím českého a  slovenského národa se ne-
podařilo najít oboustranně výhodný model soužití českého a  slo-
venského národa. Následkem toho byl organizovaný a spořádaný 
rozpad společného československého státu a nástup demokracie.
Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podí-
lejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování 
a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.
Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie, 
jednou řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své 
chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuze.
Jak tyto události a význam slova demokracie nejlépe vysvětlit 
našim školákům? Zajděte s nimi třeba do divadla Minor na veli-
ce zajímavě nastudované představení „Demokracie“.
Demokracie je vlastně hra. A jako každá hra, má i ona svoje pravidla. 
Pravidla demokracie se jmenují Ústava. A podle těchto pravidel se 
řídí život v každé demokratické zemi.
Šest stran, každá se svým programem, soupeří s ostatními o přízeň 
voličů. Jedna si chce tančit, druhá klidně žít, třetí se chce učit, čtvrtá 
neřešit, pátá by si hrála a šestá stále cvičila. Po volbách se strany, 
které vyhrály, musí domluvit na  programu a  ten prosazovat – za-
tímco strany, které se nedostaly do vlády, tvoří opozici. Tak to jde 
až do  dalších voleb, kdy se znovu rozdají karty… a  hra může po-
kračovat.
Vysoce povedená rodinná interaktivní inscenace spojená s eduka-
tivní dílnou přímo po představení, která zaujme a pobaví jak děti, 
tak rodiče. Vřele všem doporučujeme.
 Ivana Hájková, třídní učitelka 5.B

je do dalších 16 let? „Udržet si kvalitní tým plný profesionálů, dále 
nabízet služby, které reagují na potřeby jednotlivých lokalit, a zů-
stat neposední!“ říká ředitelka organizace Ivana Štefková. Rozvoj 
organizace by nebyl možný bez podpory dlouhodobých partnerů 
– ministerstva, kraje, městských částí, odborných partnerů, sponzo-
rů a příznivců. Velká část výsledků práce organizace je právě jejich 
zásluhou. Děkujeme.
 Mgr. Ivana Štefková, ředitelka
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14. ročník cyklistického závodu „Prevencí proti nehodám“ proběhl první říjnový víkend u nás 
v Dolních Počernicích. Jednalo se o další díl soutěže Dětský domov cup, pořádaný pod zášti-
tou Fotbalové asociace ČR, policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého a primá-
torky Mgr. Adriany Krnáčové, MBA. 
Do  Prahy přijelo třicet týmů z  dětských domovů České republiky. Chlapci i  dívky závodili 
ve třech věkových kategoriích. Závod byl tradičně rozdělen na dvě části, praktickou a teoretic-
kou. Cyklisté mohli získat body při rychlostních závodech, za správný průjezd křižovatkou, při 
jízdách zručnosti a při dopravních testech, které dětem připravila Městská Policie Praha a BE-
SIP. „Hlavní město Praha je již mnoho let partnerem závodu a jsem rád, protože kromě sportov-
ních výsledků je smyslem akce naučit děti chovat se bezpečně v rámci silničního provozu, jako 
cyklista i chodec“, řekl Libor Hadrava, radní pro bezpečnost při předávání cen dětem. 
14. ročník Prevencí proti nehodám vyhrál dětský domov z  Horního Slavkova, druzí skončili 
závodníci z Plzně a třetí místo obsadil tým z Dlažkovic. Naši dolnopočerničtí závodníci vybo-
jovali 11. místo. Dárky a ceny ale byly připraveny pro všechny a dětem je společně s radním 
předali policisté z odboru prevencí Městské policie hl. m. Prahy a Krajského ředitelství policie 
ČR hl. m. Prahy. 
Partnerům projektu i dětským domovům moc děkujeme a těšíme se na poslední letošní díl 
– Slavnostní vyhlášení výsledků DDCUP 2015, které proběhne 21. prosince v Praze v Divadle 
Broadway. 
 Martin Lněnička, ředitel DD

Dětský domov 
Body  

(trestné) 

Horní Slavkov 93 

Plzeň 98 

Dlažkovice 107 

Dolní Lánov 124 

Žíchovec 128 

Nepomuk 145 

Mariánské L. 148 

Krompach 149 

Čeladná 152 

Česká Kam. 154 

Dolní Počernice 168 

Klánovice 178 

Pardubice 182 

Nová Ves 185 

Tachov 186 

Kašperské Hory 194 

Pyšely 213 

Tuchlov 217 

Nymburk 233 

Ledce 234 

Býchory 254 

Ústí nad Lab. 282 

Hrabová 300 

Lipová u Šluk. 300 

Karviná 304 

Vysoká Pec 326 

Karlovy Vary 339 

Mašťov 351 

Unhošť 359 

KONTAKT: 
Michaela Veselá, Martin Lněnička 
1. Sportovní Dětský domov Dolní Počernice 
+420 606 909 393, +420 602 873 693 
vesela@ddcup.cz, dd_dolpoc@volny.cz 
www.ddcup.cz 
www.facebook.com/www.ddcup.cz 

VÝSLEDKY 14. ročník  
„PREVENCÍ PROTI NEHODÁM“ 
2. - 3. října 2015 Praha – Dolní Počernice 

Více na: www.facebook.com/www.ddcup.cz 

Poděkování patří všem důležitým partnerům, kteří pomohli: 
Fotbalová asociace České republiky, Hlavní město Praha, Městská Policie Praha, 
Policie České republiky, České dráhy, Crocodille, Dorty Domu a  Prescogroup.  
Se zajištěním a servisem kol pomohl triatlonista Tomáš Slavata. 
Pořádali: Městská policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie ČR 
hlavního města Prahy, Dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní 

Dětský domov cup
Prevencí proti nehodám  
– cyklistický závod dětských domovů
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Deskovky v Počernicích pro malé i velké

Dolnopočernický rodák, pan Antonín 
Vacek, se dlouhodobě pohybuje v ob-
lasti deskových her. Má za sebou něko-
lik let učení na místní základní škole. Je 
spoluorganizátorem klubu deskových 
her v  Praze na  FFUK a  ve  společnosti 
Mise HERo se s hrami potkává denně. 
Co s  hrami zamýšlí a  proč se obrací 
na dětskou cílovou skupinu?

Hry v sobě mají potenciál nejen vtáhnout do děje, pobavit, udělat 
z  vás rytíře, draka, mocnou obchodnici nebo valkýru, ale navíc je 
v  nich i  vzdělávací potenciál, který lze snadno a  nenásilně využít 
k osobnímu rozvoji. Na tomto principu stavíme vzdělávací progra-
my v Misi HERo, naše školení se pohybují na pomezí maximálního 
zapojení účastníků a zážitku, v kombinaci s kvalitním vzděláváním. 
V tomto duchu si představujeme i vedení kroužku pro děti. Rozvoj 
v oblasti tzv. měkkých dovedností nemusí být jen synonymum pro 
obchodníky nebo manažery. Vaše dítě si může snadno vyzkoušet, 
jaké to je vyjednávat férově, a  přesto úspěšně, rozvine kreativitu, 
empatii, komunikační dovednosti, postřeh i strategické myšlení.
“Nechci z toho dělat kurz pro malé manažery, to vůbec ne, spíš si 
představuju, že děcka hrají hry, a pak si o nich spolu povídáme, vy-
táhneme z toho to, čeho si všimly, co jim přišlo důležité a co dělat, 
aby příště vyhrály.” A to v první fázi úplně stačí, při tom se děti naučí 
důležité věci, které se jim budou hodit i jinde. 
Jsme připravení na 2 skupiny, jedna pro děti od 8 do 12 let a druhá 
pro ty větší, od 13 do 17 let. Máme samozřejmě hry pro každou sku-
pinu přiměřené věku i obtížnosti, těšíme se na úplné začátečníky 
i na ty, co už doma třeba něco hráli. Jediné, co k tomu potřebujete, 

START 1:  metro C Háje  30, 50 km 7.00 – 9.00 hod
START 2:  Újezd nad Lesy, rest. Kollmanka 6, 8, 9, 13 km 9.30 – 11.00 hod

PRŮCHOZÍ CÍL: Újezd nad Lesy, restaurace a penzion Kollmanka 11.30 – 20.00 hod
Trasy – orientační body: pro pěší, pro rodiny s dětmi včetně kočárků

start z Újezdu nad Lesy:
7 km – Lesní galerie II. – Újezd nad Lesy 
8 km – Lesní galerie II. – žst. Klánovice – Újezd nad lesy
9 km – Dobročovice – Květnice – Újezd nad Lesy

start od metra C Háje:  
30 km –  Milíčovský les – Křeslice – Průhonice – Čestlice – Uhříněves – Netluky – 

Újezd nad Lesy
50 km –  Milíčovský les – Křeslice – Průhonice – Čestlice – Benice – Říčany – Doubek 

– Úvaly – Škvorecká obora – Újezd nad Lesy

KČT, odbor PRAHA – KARLOV, oddíl TurBan
vás zve na 5. ročník pochodu

KLÁNOVICE aneb CESTA TAM a ZASE ZPÁTKY

Sledujte web kroužku www.misehero.cz/krouzky 
ohledně novinek týkajících se kroužků.  
Na dotazy rádi odpovíme na krouzky@misehero.cz.

Uvažujete o kroužku pro své dítě na příští pololetí? V Dolních Po-
černicích se chystá otevření kroužku deskových her. Pojďme se 
společně podívat, kdo za tím stojí a proč by tam děti měly chodit.

5. ledna 2016 od  17:00 
do  20:00 pořádá Mise HERo 
den otevřených dveří v  in-
formačním centru v  Dolních 
Počernicích. Tak se přijďte 
podívat, jak to u  nás vypadá 
a  vezměte s  sebou ideálně 
i vaši ratolest, ať si to omrkne 
a sama se rozhodne, jestli chce 
chodit od února už naostro. 

je dítě, co chce hrát hry a strávit jedno odpoledne v týdnu s kama-
rády. 
Kroužky budou pravděpodobně probíhat v  místním informačním 
centru, které nabízí příjemné zázemí a je v blízkosti školy, což bude 
výhoda hlavně pro ty mladší. 

Startovné:  děti 5 Kč, KČT 20 Kč, ostatní 30 Kč
Na trasách 6, 8, 9 a 13 km platí poukázky,  
děti 5 Kč
Pochod patří do cyklu Prahou turistickou PZP 43: 
trasy z Újezdu 6, 8, 9,13 km
V cíli na vás čeká odměna.

Kdo z vás chce zjistit více, může se podívat 
na stránky našeho turistického oddílu, který pro vás 
pochod připravil. 

Těšíme se na vás! Zdrávi došli!
Marta Kravčíková,  
Klub českých turistů, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan

Pořadatel:  
www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz
mail: kctturistickabanda@email.cz
M. Kravčíková – kravcikm@centrum.cz

SOBOTA 16. 1. 2016

Na Nový rok o slepičí krok.
Na Tři krále o krok dál.
Na Klánovice o den více.
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Tříkrálová sbírka 2016 

Vánoční pozdrav z fary

Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PRAZE – DOLNÍCH POČERNICÍCH

aneb koledování v Dolních Počernicích
Už osmým rokem se chystáme na tříkrálové koledování v Dolních Počernicích. Myslíme si, že za tu 
dobu zde vnikla velmi pěkná tradice, kterou bychom chtěli i nadále udržovat. Malí koledníci se těší 
na chvíli, kdy už budou moct rozdávat cukříky, kalendáře, psát tříkrálové požehnání nebo vybrat 
nějakou tu korunku. Nejvíce je těší, když 
někomu svou návštěvou, zpěvem a  přáním 
k  novému roku udělají radost. Tříkrálová 
sbírka je vyhlášena na  rok 2016 od  soboty  
2. ledna do  neděle 10. ledna. Kašpar, Meli-
char a Baltazar vás tedy může navštívit nejen  
6. ledna, na kdy je v kalendáři oficiálně stano-
ven svátek Tří králů, ale i v jiné dny, po dobu 
trvání sbírky. Pokud budete chtít, aby vás naši 
tři králové navštívili, napište nám na  e-mail: 
farnost.dp@atlas.cz. 
Mnoho pěkných setkání při Tříkrálové sbírce!
 Marcela Krňávková

Milí spoluobčané,

každý z nás jistě touží po dobrých vztazích, přijetí od druhých, po pokoji v rodině a ve společnosti, 

hluboké radosti a štěstí. A Vánoce jsou toho všeho symbolem, protože o vánoční době si připomíná-

me narození Ježíše Krista v Betlémě, který nám toto všechno může přinést do našich domovů. 

Nenechme se proto znechutit nejrůznějšími negativními zprávami a situacemi ve světě a kolem nás, 

abychom tyto Vánoce dobře prožili. A tím i my přispějeme k vytvoření radostné vánoční atmosféry. 

Přeji nám všem, abychom se zbavili zbytečného spěchu, nervozity a stresu a spíše si uvědomili, koho 

mohu obdarovat tím, co mám a kým jsem. Tak prožijeme pravé Vánoce.
 Pavel Čáp, farář

24. 12. ČTVRTEK
15.00 – Půlnoční bohoslužba pro rodiny s dětmi
* Po bohoslužbě je možno si ve vlastní lucerničce odnést Betlémské světlo *
24.00 – Půlnoční mše svatá

25. 12. PÁTEK
10.00 – Slavnost Narození Páně – Boží hod Vánoční 
13.00 až 17.00 – Otevřený kostel a přístupné jesličky

26. 12. SOBOTA    8.30 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12. NEDĚLE
   8.30 – Svátek svaté Rodiny – mše svatá s obnovou manželských slibů
10.00 – Svátek svaté Rodiny – mše svatá s obnovou manželských slibů

31. 12. ČTVRTEK 16.00 – Děkovná mše svatá

1. 1. PÁTEK 10.00 – Slavnost Matky Boží  Panny Marie – zasvěcený svátek

3. 1. NEDĚLE
   8.30 – Mše svatá
10.00 – Mše svatá

6. 1. STŘEDA 18.00 – Svátek Zjevení Páně
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19. 12. – 24. 12. 2015 Šnečí speciality

Neváhejte a přijďte si užít jedinečný 
gurmánský zážitek v podobě 
nejrůznějších lahůdek ze šneků.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

26. 12. – 27. 12. 2015 Štěpánská husa

Slavnostní oběd na Boží hod vánoční 
a na svatého Štěpána. Užívejte si 
vánoční pohodu a přípravu oběda 
nechte na nás. Servírovat budeme 
voňavou husičku s knedlíkem 
a mnoho dalších typických dobrot.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

30. 12. 2015 Skok  
do Nového roku

Přátelská jezdecká vyjížďka křížem 
krážem Dolními Počernicemi 
a okolím.

Dolní Počernice a okolí JK Počin

31. 12. 2015 Silvestr 2015

Oslavte Silvestr a spolu s přáteli či 
rodinou si po skvělém menu připijte 
na nadcházející rok 2016. Chybět 
nebude zajímavý program, dobré pití 
ani příjemná atmosféra.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

LE
D

E
N

5. 1. 2016
Deskovky pro 
malé i velké – den 
otevřených dveří

Mise Hero otevírá dveře nového 
kroužku deskových her. Nahlédněte, 
posaďte se, vyzkoušejte. 

Informační centrum  
Dolní Počernice 
17:00 – 20:00

Mise HERo 
Více na:  
www.misehero.cz/krouzky

2. 1.- 10. 1. 2016 Tříkrálová sbírka Tradiční tříkrálové koledování Dolní Počernice a okolí
Farnost při kostele 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolních Počernicích

9. 1. – 10. 1. 2016 Hamburger  
weekend

Ochutnejte burgery z domácích 
českých surovin. Na přání připravíme 
i „no meat burger“.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

13. 1. 2016
Zápis do počer-
nického dětského 
sboru Rokytka

Rokytka přijímá do svých řad nové 
zpěváky a zpěvačky.

Budova 2. stupně  
ZŠ Dolní Počernice 
15:30 – 16:45

Dětský sbor Rokytka 
Více na:  
www.sbor-rokytka.cz

15. 1. 2016 Pyžámková noc  
pro malé čertíky

Dobrodružná noc v čertovském 
doupěti.

MC Veselý čertík 
18:00 – 10:00

MC Veselý čertík  
Více na:  
www.veselycertik.cz

19. 1. 2016 Jaroslav Samson 
Lenk Koncert folkového písničkáře Hotel Svornost 

19:00
Hotel Svornost 
www.svornost.cz

20. 1. 2016 Zápis do 1. třídy ZŠ Zápis dětí do 1. ročníku základní 
školy pro šk. rok 2016/17. ZŠ Dolní Počernice

ZŠ Dolní Počernice 
Více na:  
www.zsdolnipocernice.cz

20. 1. 2016
Zápis 
do počernického 
dětského sboru 
Rokytka

Rokytka přijímá do svých řad nové 
zpěváky a zpěvačky.

Budova 2. stupně  
ZŠ Dolní Počernice 
15:30 – 16:45

Dětský sbor Rokytka 
Více na:  
www.sbor-rokytka.cz

20. 1. 2016
Ukázková hodina 
a zápis nových dětí 
do přípravného 
sboru Beránci

Rokytka přijímá do přípravného 
sboru nové zpěváky a zpěvačky 
ve věku od 3 do 6 let.

Rodinné centrum  
Veselý čertík 
17:00 – 17:45

Dětský sbor Rokytka 
Více na:  
www.sbor-rokytka.cz

22. 1. 2016 Ples Ples farnosti v Dolních Počernicích Hotel Svornost 
19:00

Farnost při kostele 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolních Počernicích

23. 1. 2016 FASHION BAZAR

Pojďte si s námi obměnit svůj šatník! 
Každá máme ve skříni něco, co 
nenosíme a druhé by udělalo radost. 
Módní kousky můžete prodat 
i nakoupit!

Trámový sál Léta Páně 
13:00 – 18:00 HH a spol.

24. 1. 2016 Nedělní divadélko 
pro děti

Divadélko Romaneto hraje  
Pohádku z Krkonoš.

Hotel Svornost 
16:30

Hotel Svornost 
www.svornost.cz

26. 1. 2016
Steamboat 
Stompers a Eva 
Emingerová

Pravidelný hudební a taneční večer. Hotel Svornost 
19:00

Hotel Svornost 
www.svornost.cz

30. 1. – 31. 1. 2016 Gulášový víkend
Můžete se těšit na maďarský, srnčí, 
plzeňský. Nebude chybět ani 
pivovarský guláš či segedínský.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

Datum včas najdete 
na webu  

a FB organizátora

Seminář o zdravém 
vaření nejenom 
dětem

Příjemné posezení s tématem 
zdravého jídla a vaření pro celou 
rodinu.

MC Veselý čertík
MC Veselý čertík 
Více na:  
www.veselycertik.cz

Datum včas najdete 
na webu  

a FB organizátora

Jak vychovávat 
chlapce (a nepřijít 
o rozum)

Seminář psycholožky Mgr. et 
Mgr. Vlaďky Bartákové, PhD., matky 
čtyř synů

MC Veselý čertík
MC Veselý čertík 
Více na:  
www.veselycertik.cz

Ú
N
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3. 2.  2016 Den otevřených 
dveří

Seznamte se s prostředím 
a pedagogy lesní školky a komunitní 
školy v naší hájence. 

Dětský lesní klub HÁJENKA 
V MECHU A KAPRADÍ 
9:30 – 12:00

Dětský lesní klub HÁJEN-
KA V MECHU A KAPRADÍ 
Více na: www.vmechu.cz

5. 2. 2016 Společenský ples 
2016

Tradiční společenskou událost 
doprovodí kapela Horvath band.  

Hotel Svornost 
19:00

Hotel Svornost 
www.svornost.cz

9. 2. 2016 Počernický 
masopust

Masopustní veselice a tradiční 
masopustní průvod Dolními 
Počernicemi.

Dolní Počernice MČ Praha – Dolní 
Počernice
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MĚSÍC TERMÍN NÁZEV AKCE POPIS MÍSTO A ČAS KONÁNÍ POŘADATEL
Ú
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9. 2. – 14. 2. 2016 Počernický 

masopust

Masopust - fašank je nejveselejší 
svátek roku, který se slaví 
samozřejmě dobrým jídlem. Vždyť 
před námi je čtyřicetidenní půst.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

13. 2. 2016 Zápis do lesní školy 
a školky

Zápis dětí do lesní školy a školky, 
jejichž rodiče preferují výchovu 
s respektem a v souladu s přírodou.

Dětský lesní klub HÁJENKA 
V MECHU A KAPRADÍ 
9:30 – 12:00

Dětský lesní klub HÁJEN-
KA V MECHU A KAPRADÍ 
Více na: www.vmechu.cz

13. 2. 2016 Velký počernický 
karneval

dětská karnevalová diskotéka, 
balónková show.

Divadelní sál restaurace 
Léta Páně 
15:00 – 17:00

MC Veselý čertík 
Více na:  
www.veselycertik.cz

14. 2. 2016 Svatý Valentýn

Oslavte svou lásku gurmánským 
zážitkem. V hlavní roli vy dva 
a vynikající menu od šéfkuchaře, 
navíc ještě speciálně namíchaný 
valentinský koktejl a pro každou ženu 
malá pozornost.

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

19. 2. 2016 Travesti show
V představení vystoupí ostravská 
Travesti skupina Divoké kočky 
a Madonna

Hotel Svornost 
20:00

Hotel Svornost 
www.svornost.cz

19. 2. 2016 Pyžámková noc  
pro malé čertíky

Dobrodružná noc v čertovském 
doupěti.

MC Veselý čertík  
18:00 – 10:00

MC Veselý čertík 
Více na:  
www.veselycertik.cz

20. 2. 2016 Maškarní ples 
sportovců

Karneval nejen pro sportovce, nýbrž 
pro všechny tancechtivé. Hraje 
Hwězdná pěchota.

Hotel Svornost 
19:00 TJ Sokol

23. 2. 2016
Steamboat 
Stompers a Eva 
Emingerová

Pravidelný hudební a taneční večer. Hotel Svornost 
19:00

Hotel Svornost 
www.svornost.cz

28. 2. 2016 Paravoltižní závody Přijďte obdivovat umění paravoltiže 
a fandit jezdeckému oddílu JK Počin.

Tělocvična Dětského 
domova

JK Počin 
Více na: jk-pocin.cz

B
Ř

E
Z
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12. 3. 2016 Velikonoční 
inspirace Tradiční velikonoční akce. Stará obec, Dolní Počernice MČ Praha – Dolní  

Počernice

13. 3. 2016 Vynášení Morany Vynášení zimy dle starodávného 
pohanského zvyku. Stará obec, Dolní Počernice MČ Praha – Dolní 

Počernice

18. 3. 2016 Pyžámková noc  
pro malé čertíky

Dobrodružná noc v čertovském 
doupěti.

MC Veselý čertík  
18:00 – 10:00

MC Veselý čertík 
Více na:  
www.veselycertik.cz

19. 3. 2016 Jarní bazárek Přijďte, dáme věcem nazdárek! Divadelní sál restaurace 
Léta Páně

MC Veselý čertík 
Více na:  
www.veselycertik.cz

23. 3. 2016 Velikonoční slavnost 
a jarmark

Dětský lesní klub HÁJENKA 
V MECHU A KAPRADÍ 
Od 15:00

Dětský lesní klub HÁJEN-
KA V MECHU A KAPRADÍ 
Více na: www.vmechu.cz

K termínu uzávěrky nebyly známy všechny termíny plánovaných akcí.  Aktuální program sledujte na:  
www.praha-dolnipocernice.cz/kalendar-akci.

Pro DPZ zpracovala Martina Vondřichová

Mč Praha – Dolní Počernice Vás zve na

který projde Dolními Počernicemi

v úterý 9. února 2016.

TRADIČNÍ  
MASOPUSNÍ  
PRŮVOD, 

P o z v á n k a
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

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


