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rok se s rokem sešel a kráčíme z roku sudého k lichému. Píši tyto 
řádky v bujarých a rozkolísaných prvních dnech prosincových. 
Upřímně, vždy se děsím doby předcházející vánočnímu času. 
Shon, večírky, Billa střídá Kaufland, Arkády dohánějí nákupní 
centrum Chodov, zácpy na silnicích, závěje na horách… Kde je 
ta pohoda, klid a rozjímání? 

Já jsem si svých pár adventních 
minut a skoro hodin naplánoval 
na  procházky po  Počernicích. 
Park pomalu shazuje barvy 
podzimu, rybník se tváří, že 
by rád zamrzl a  poskytl hrací 
plochu pro děti. Ale co potom 
labutě a  hejna lysek, kachen? 
Kam se podějí, vždyť je našinci 
při procházkách rozmazlují pe-
čivem z přilehlých restauračních 
zařízení. Cestou podél Rokytky 

pak lze pozdravit koně, ať už na jejím pravém, či levém břehu. 
Pokukují, zda nejde někdo s jablkem či mrkví, aby jim přilepšil. 
Poslední listí ze hřbitova pak větrem poháněné přelétá i  hřbi-
tovní zeď, aby se uvelebilo na hladině Pískovny, či poslouží při 
stavbě hnízd pro ondatru pižmovou. A  kdo chce na  dlouhou 
procházku? Toho Xaverovský háj uvítá šuměním buků, dubů 
a  javorů. Adventní toulání však může vést i po stopách našich 
předků. Od zaniklého hřbitova podél kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie do Starého či Nového Zámku, kolem Pivovaru, Mlýna, 
vznosné oranžérie...A na těch toulkách se potkáváme, a tetelíme 
blahem, v jak krásné městské části žijeme. Lidé z okolních sídlišť 
jen tiše závidí, ale tato závist kupodivu není nepříjemná, naopak 
tak trochu vlévá hrdost do našich dolnopočernických srdcí.
Važme si, jak je tu krásně, jak zde můžeme relaxovat. A místo po-
bíhání po supermaketech si s dětmi pouštějme lodičky z klacíků 
od hráze až pod mostky v parku. Dělali jsme to před padesáti 
lety se spolužáky, když jsme se vraceli ze školy a bylo to o moc 
lepší než dnešní tablety a mobily. Síla přírody a historie je totiž 
mnohem cennější, než přelétavý pokémon.

Krásné a klidné Vánoce, v roce 2017 mnoho zdraví a potěšení 
při poznávání naší historie a tedy sebe sama přeje za redakční 
radu MUDr. Pavel Boček
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Nový Strategický plán

Dne 28. 11. 2016 proběhlo v budově ÚMČ Praha – Dolní Počernice 
veřejné projednání návrhu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 
– Dolní Počernice na roky 2016–2022 (dále jen SP). V úvodu jsem 
seznámil přítomné s  důvody a  cíli tohoto dokumentu a  zdůraznil 
nutnost jeho projednání s  veřejností MČ. Vlastní průběh jednání 
prováděla zástupkyně spol. Finanční poradenství Mgr.  Vladimíra 
Jilečková, jako zpracovatel tohoto SP. Výklad byl zaměřen na  ná-
vrhovou část SP a  jeho 10 klíčových oblastí veřejného života MČ, 
které stanovilo ZMČ Praha – Dolní Počernice. Téměř detailně byly 
diskutovány jednotlivé investiční projekty a strategie jejich realiza-
ce. U neinvestičních oblastí bylo představeno, jakým způsobem je 
vedení naší MČ připraveno udržet jejich stávající úroveň a nadále 
ji zlepšovat. V průběhu diskuse byly připomínány k dodatečnému 
zapracování do SP problémy, týkající se dopravy, územního rozvoje, 
zdravotnictví a veřejné vybavenosti.
Byli jsme rádi, že se naše veřejnost o rozvoj naší MČ zajímá a pomá-
há nám naplňovat principy Místní agendy 21, které směřují k udrži-
telnému rozvoji Dolních Počernic.
 Zbyněk Richter, starosta

Vážení spoluobčané,
naše MČ má od  r. 2006 zpracované dokumenty, jejichž cílem je 
stanovení strategie rozvoje Dolních Počernic. Platnost posledního 
Strategického plánu skončila na konci r. 2015. V průběhu roku 2016 
pak ZMČ odsouhlasilo aktualizaci plánu s  termínem vyhotovení 
do konce tohoto roku. Pro zpracování nového Strategického plánu 
rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice byla vybrána spol. Finanční po-
radenství s.r.o., která připravila tento dokument k veřejnému pro-
jednání a k jeho projednání v ZMČ. Veřejné projednání SP proběhlo 
28. 11. 2016. Potěšitelný byl zájem naší veřejnosti, která se aktivně 
zúčastnila.
Důvodů, proč mít zpracovaný SP, je hned několik. Předně je to vo-
dítko pro samosprávu MČ pro každoroční plánování své investiční 
i neinvestiční činnosti. 
Pro účinné stanovení priorit samosprávy MČ je nutno mít zpraco-
vánu historii MČ, její současný stav a dále základní vize pro její další 
rozvoj. To vše je popsáno v analytické části SP. Další a nejdůležitější, 
je návrhová část SP.
Ta se zabývá jednadvaceti oblastmi veřejného života, přičemž ZMČ 
stanovilo deset klíčových oblastí, které jsou posuzovány a  řešeny 
podrobněji. Jsou to:
Klíčová oblast č. 1 – Územní rozvoj
Klíčová oblast č. 2 – Doprava
Klíčová oblast č. 3 – Školství
Klíčová oblast č. 4 – Veřejná správa 
Klíčová oblast č. 5 – Sociální oblast a zdravotnictví
Klíčová oblast č. 6 – Životní prostředí 
Klíčová oblast č. 7 – Bezpečnost
Klíčová oblast č. 8 – Kultura a památky
Klíčová oblast č. 9 – Volný čas 
Klíčová oblast č. 10 – Majetek
Strategický plán v  těchto klíčových oblastech obsahuje a  popisu-
je jednotlivé investiční projekty, jejich přípravu, rozpracovanost, 
stanovení termínu jejich realizace a  dokončení, výši potřebných 
finančních prostředků a nakonec jejich realizátora.
Neinvestiční oblasti ve SP zahrnují popis jejich rozvoje, zlepšování 
a cíle se zaměřením na spokojenost našich obyvatel.
Dalším důvodem je nutnost prokázat, že MČ má zpracovaný SP pro 

Foto: Martin Féneš
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 21. 9. 2016 do 16. 11. 
2016 m. j. projednávala

schválila:
- darovací smlouvu na  částku 10 tis. Kč ve  prospěch OS Sluneční 
paprsek,
- úpravu rozpočtu MČ v jednotlivých měsících,
- přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA a ZŠ,
- dorovnání platů provozních zaměstnanců školní jídelny MŠ DUHA 
dle předloženého návrhu v souvislosti s realizací projektu „Zkapa-
citnění MŠ DUHA“,
- podání žádosti o finanční podporu z Fondu rozvoje kapacit mateř-
ských a základních škol MŠMT ČR v rámci programu Rozvoj výuko-
vých kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně sa-
mosprávnými celky v letech 2017 a 2018 na dofinancování projektu 
„Zkapacitnění MŠ DUHA“,
- paní Věru Balážovou členkou Komise sociální, zdravotní a bytové,
- Smlouvu na  pronájem části čp. 6 (infocentrum) se spol. Mise 
HERo s.r.o. za účelem provozování kroužku deskových her na dobu 
do 31. 1. 2017,
- prodloužení umístění staveb pro reklamu spol. Europlakát, spol. 
s  r.o. na  pozemku parc. č. 1641/19 (podél Štěrboholské radiály) 
a na pozemku parc. č. 1515/1 (podél ul. Českobrodská naproti OC 
Billa) za podmínky dodržení Smlouvy o poskytování služeb,
- objednávku pro pana Lukáše Kulhánka na  zajištění zpracování 
dokumentace a  inženýrské činnosti na dopravní stavby v Dolních 
Počernicích dle předložených nabídek na akce:
  - Parkovací stání před areálem základní školy v ul. Národních hrdi-
nů za cenu 87 tis.Kč,
  - Homogenizace ul. Národních hrdinů (okolí čp. 73 – Median) 
za cenu 49 tis. Kč,
  - Zkapacitnění parkoviště u zastávky ČD za cenu 149.500 Kč,
  - Zastávka MHD v ul. Národních hrdinů (naproti zdravotního stře-
diska) za cenu 157.700 Kč,

případ podávání žádostí o přidělení různých dotačních titulů a tedy 
prokázat, že oblast, ve  které je žádáno, je obsažena ve  SP a  že je 
v něm zapracován i konkrétní záměr.
Velkou pomůckou a dalším důvodem pro zpracování SP je jeho po-
užití při projednávání strategických dokumentů Hl. m. Prahy jako 
jsou připravovaný Metropolitní plán a právě schválený nový SP Hl. 
m. Prahy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu každého roku dochází při činnosti 
samosprávy ke  změnám, které mají jak v  investičních, tak v  nein-
vestičních oblastech dopad na  schválenou strategii udržitelného 
rozvoje MČ, bude SP v ročních nebo dvouletých intervalech aktu-
alizován formou tzv. akčních plánů.
Nový SP je zpracován na roky 2016–2022, kdy bude končit další vo-
lební období naší samosprávy. Ta nově zvolená v r. 2022 bude mít 
tedy příležitost vypracovat další aktualizaci SP a stanovit si tak svoji 
strategii udržitelného rozvoje na další léta.
Nový SP je nyní předkládán ZMČ Praha – Dolní Počernice a je na-
nejvýš pravděpodobné, že v době, kdy budete číst tyto řádky, bude 
již schválen.
Nový SP bude přístupný naší veřejnosti jak v tiskové, tak v elektro-
nické podobě. Vzhledem k tomu, že náš SP bude „živým“ dokumen-
tem, budeme rádi, když od vás obdržíme další podněty, které bude 
možno při aktualizaci SP zapracovat. Tento postup již naše MČ prak-
tikuje od r. 2008, kdy jsme se stali členy Národní sítě zdravých měst 
ČR a přihlásili jsme se k naplňování principů Místní agendy 21, což 
není nic jiného, než že většinu zásadních problémů projednáváme 
za účasti naší veřejnosti formou „kulatých stolů“ a veřejných fór.
Pro mne, jako starostu MČ je Strategický plán nepostradatelným 
dokumentem, který společně s  ostatními členy naší samosprávy 
používáme při rozhodování o  naplnění udržitelného rozvoje Dol-
ních Počernic.
 Zbyněk Richter, starosta

- Dodatek k nájemní smlouvě s Českou poštou, s.p. na prodloužení 
doby nájmu čp. 5, k.ú. Dolní Počernice do 12. 11. 2021,
- přidělení bytu č. 14 v čp. 10, Stará obec panu Miroslavu Zemanovi 
s účinností od 1. 12. 2016,
- Výroční zprávu o  činnosti školy za  školní rok 2015/2016 Základ-
ní školy, Praha 9 – Dolní Počernice a  vyslovuje uznání řediteli ZŠ 
za kvalitní zpracování předloženého materiálu,
- přijetí sponzorského daru od spol. Fio banka, a.s. pro MČ Praha - 
Dolní Počernice ve výši 5 tis. za účelem rozvoje obce,
- poskytnutí fin. příspěvku ve výši 20 tis. Kč na kulturní akci Jazzové 
vánoce, která se za spolupořadatelství MČ uskuteční v prosinci 2016 
v hotelu Svornost,
- zadání realizace oplocení areálu MŠ DUHA za  cenu 528.300 Kč 
(včetně DPH) spol. PP53, a.s.,
- nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., na  realizaci 
stavby „MČ Praha – Dolní Počernice - Podkrkonošská“ za  cenu 
5 081 509, 24 Kč (včetně DPH),
- nabídku spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění inženýrské činnosti - výkon 
TDI při realizaci stavby „MČ Praha – Dolní Počernice, rekonstrukce 
komunikace Podkrkonošská“ za cenu 154 880 Kč (včetně DPH)
- nabídku spol. PERFECTSTAV s.r.o. na  zajištění stavebních prací 
na úpravu propustku s chodníkem v ul. Národních hrdinů (za čp. 73 
- Median) a homogenizaci parkovací plochy před čp. 7 v ul. Stará 
obec za cenu 249 893 Kč (včetně DPH), která byla z předložených 
nabídek nejnižší,
- objednávku pro pana Lukáše Kulhánka na zajištění dokumentace 
pro zadání stavby a autorský dozor pro akci „MČ Praha -Dolní Počer-
nice – rekonstrukce oboustranných chodníků podél komunikace 
Podkrkonošská“ za cenu 76 322 Kč dle předložené nabídky,
- nabídku spol. Bon Soft s.r.o. na  realizaci projektu „Rekonstrukce 
stromového patra v Dolních Počernicích“ za cenu 985 493 Kč (včet-
ně DPH), která byla z předložených nabídek nejnižší,
- zveřejnění záměru na pronájem čp. 26 v ul. Národních hrdinů,
- předložený návrh změn stavby před dokončením na akci:
  a) Rodinné domy k.ú. Dolní Počernice, parc.č. 1328/1,11,23,24, 
lokalita „Nová Úpická“ - komunikace a  terénní úpravy: komunika-
ce „C“ a „M“ – SO 100.1 (ul. U Konečné) – stavební povolení ze dne 
13. 8. 2014,
  b) Komunikace v rámci stavby „Bytové domy Dolní Počernice, stav-
ba č. 8613“ Praha 9, ul. Českobrodská, MČ Praha - Dolní Počernice, 
konkrétně obslužná komunikace SO 002, větev „C“ – stavební povo-
lení ze dne 27. 1. 2011 za podmínek:
  - bude zajištěno odvodnění pozemků stavby tak, aby nedocházelo 
ke stékání vody na sousední pozemky parc.č. 692/2 a 1587/5, k.ú. 
Dolní Počernice,
  - komunikace ul. U Konečné bude realizována tak, aby mohla být 
využívána jako obousměrná,
- uvolnění finančních prostředků na  úhradu nákladů spojených 
s plánovaným dvoudenním výletem KD v r. 2017 z prostředků zís-
kaných na základě darovací smlouvy od paní Nápravové s tím, že 
náklady na ubytování budou hrazeny pouze občanům Dolních Po-
černic na základě předloženého seznamu, 
- předloženou dokumentaci na realizaci části chodníků v ul. Podkr-
konošská dle dokumentace z 11/2016, zpracované L. Kulhánkem, 
- Výzvu k  podání nabídky o  veřejnou zakázku malého rozsahu 
na  akci „MČ Praha - Dolní Počernice, Podkrkonošská – chodníky“, 
která bude rozeslána těmto společnostem: MV BAU, s.r.o.; SaK-stavi-
telství a konstrukce s.r.o.; DATOSTAV s.r.o.; ING BAU CZ s.r.o.; ZUCAR 
s.r.o.; SWIETELSKY stavební s.r.o., PP 53, a.s.
- objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výbě-
rového řízení na  zhotovitele na  akci „MČ Praha - Dolní Počernice, 
Podkrkonošská – chodníky“ za  cenu 24  200 Kč (včetně DPH) dle 
předložené nabídky s jediným parametrem hodnocení – cena díla,
- Licenční smlouvu s Ing. arch. Magdalenou Dandovou k dílu „Reha-
bilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3. část“.

vzala na vědomí:
- Zápisy z kontrolních dnů stavby „Zkapacitnění MŠ DUHA“,
- usn. Rady HMP – Finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy 
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- Zprávu o hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za období 1 – 
9/2016,
- Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací za období 1 – 9 
/2016, 
- Informaci o poskytnutí fin. prostředků na technickou vybavenost 
MČ z rozpočtu Hl. m. Prahy,
- Informaci o schválených změnách funkčního využití ploch na úze-
mí k.ú. Dolní Počernice,
- Zápisy z kontrolních dnů stavby „Zkapacitnění MŠ DUHA“.

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

STAVEBNÍ PRÁCE  
v MČ Praha - Dolní Počernice 
v závěru roku 2016
Tak, jako každoročně, je Hlavní město Praha /HMP/ v závěru roku 
štědrá na  přidělování dotací ke  zlepšení technické infrastruktury 
městských částí /MČ/. Je samozřejmé, že ta MČ, která má připravené 
projekty a stavební povolení, je ve výhodě.
Níže uvádím stručný výčet prací, které nyní probíhají, a  přispějí 
ke zlepšení technické vybavenosti Dolních Počernic:

1. Výstavba 3. pavilonu MŠ Duha. Tato stavba probíhá za  plného 
provozu a je proto velmi komplikovaná. Součástí této stavby je i vy-
budování 24 nových parkovacích míst, pro MŠ a zdravotní centrum. 
O  jejím průběhu podrobně informuje ve svém příspěvku v tomto 
zpravodaji zástupce starosty Mgr. Milan Nedvědil.
2. Další stavbou, která v současné době probíhá a značně omezuje 
občany bydlící v této lokalitě, je oprava povrchu ulice Podkrkonoš-
ské v úseku mezi ulicemi Hrabačovská a Ždírnická. Stavbu provádí 
firma SWETELSKY stavební s.r.o. Součástí stavby bude i částečná vý-
měna povrchu chodníků z nové zámkové dlažby.
3. MČ se podařilo odkoupit čp. 25 v ul. Nad Rokytkou v centru obce. 
Tento objekt bude po rekonstrukci sloužit jako zázemí pro údržbu 
naší MČ, zčásti jako garáž a kůlna a zároveň bude náhradou za ple-
chový sklad a skladovou plochu ve zrekonstruované části Zámec-
kého parku - štěpnice. 

4. Další práce, které by měly být v nejbližší době zahájeny, jsou:
  - Úprava povrchu parkoviště mezi Infocentrem a  Českým stat-

kem. Ztrouchnivělé pražce nahradíme použitou zámkovou dlaž-
bou z chodníků u MŠ.

 - Úprava poničené parkovací plochy před firmou Median.
5. Doplnění části chybějícího chodníku v  ulici Národních hrdinů 
směrem ke  golfovému hřišti. V  oblasti zeleně provádí MČ úpravu 
stromového patra v Zámeckém parku, hřbitově a dalších lokalitách, 

rovněž tak zmlazení a úpravy keřových porostů.
Byly ukončeny projektové práce týkající se rehabilitace zbývající 
části Zámeckého parku, hlavně ve „francouzské části“ před oranže-
rií. Budoucí podoba je patrná z přiložené kopie projektu.

6. MČ rovněž finišujeme v přípravě projektů pro stavební povolení 
na akce, které chceme uskutečnit v roce 2017:
  - Připravujeme parkoviště před ZŠ, kde vznikne 18 parkova-

cích míst. Toto parkoviště by mělo sloužit rodičům vozícím děti 
do školy a dále k parkování sportovců, využívajících sportoviště 
ZŠ. 

  - Připravuje se projekt pro stavební povolení na parkoviště u vla-
kové zastávky, směr centrum, pro cca 30 osobních automobilů.

  - Projektuje se zastávka v ulici Národních hrdinů, u zdravotního 
centra, ve směru k Českobrodské ulici. Tato zastávka bude umís-
těna pod již vybudovaným zpomalovacím prahem, který bude 
sloužit v budoucnu jako přechod.

  - MHMP, odbor strategických investic připravuje výběr projektan-
ta na  výstavbu nové budovy ZŠ. Odhadované náklady na  tuto 
stavbu jsou 186 mil. Kč.

7. V naší MČ probíhají stavby, kde nejsme investory:
  - MHMP, Odbor TV ještě v tomto roce zahájí homogenizaci ulice 

Národních hrdinů v  úseku od  mostu přes Rokytku, po  kruhový 
objezd před ZŠ. Jedná se o nový povrch vozovky, včetně výměny 
betonových obrubníků za žulové, v této historické části. Stavbu 
provádí firma Eurovia a.s.

  - Firma Sekyra Group a.s. vybudovala na pozemku u golfu inže-
nýrské sítě a  komunikace pro 60 rodinných domků. V  nejbližší 
době předá komunikace a zeleň do majetku MČ. Za údržbu ko-
munikací a  zeleně získá MČ dle smlouvy 2 lukrativní pozemky 
v této lokalitě.

  - Firma Galstian-Galstian Group s.r.o. dokončuje výstavbu 50 rod. 
domků v  lokalitě „ A“ naproti MŠ a připravuje projektové práce 
pro lokalitu „B“, kde postaví 82 bytů a 120 bytů v lokalitě „C“. Tato 
firma má rovněž snahu předat vybudované komunikace a zeleň 
do naší správy. U budované lokality A jsme již domluveni. Firma 
převedla MČ částku 3,5 mil. Kč. U lokality B a C je vše ve stadiu vy-
jednávání, protože v této oblasti je problematické komunikační 
napojení do ulice Národních hrdinů.

  - V objektu pivovaru dokončuje počernický občan a mistr světa 
v kulturistice Jan Toušek Fit centrum. Musíme konstatovat, že při 
prohlídce stavby  jsme byli potěšeni citlivou rekonstrukcí této 
části pivovaru. Věříme, že se naši občané mají na co těšit.

  - Na poli za obchodním centrem Billa provádí firma PRO-DOMA 
SE, zemní práce pro přípravu Hobby-marketu a prodejny staveb-
nin. Součástí stavby bude i cyklostezka podél ulice Českobrod-
ská.

Některé tyto stavby přinesou dočasná omezení dopravy v dané lo-
kalitě a proto vás žádáme předem o pochopení a vstřícnost. Děku-
jeme. 
 Ing. Miloslav Král, zástupce starosty 



5

U P O Z O R N Ě N Í  
Městské policie: 

Přístavba MŠ

Pokračování výstavby  
kanalizačního sběrače „H“

Vážení spoluobčané,
přestože většina z vás již nemá děti, které by navštěvovaly mateř-
skou školu, jistě jste si všimli, že v současné době probíhá přístavba 
mateřské školy v  ulici Svatoňovická. Jedná se o  zkapacitnění naší 
mateřské školy Duha.
Rada MČ Dolní Počernice schválila na svém 74. zasedání dne 29. 6. 
2016 na základě hodnotící komise k výběrovému řízení nejvhodněj-
ší nabídku na dodavatele stavebních prací společnost PP53, a.s., IČ 
29011299, za cenu 38,4 mil. Kč.
Tomuto kroku předcházela úspěšná žádost o dotaci na projekt pro-
střednictvím „Operačního programu Praha – pól růstu ČR“.
Cílem celého projektu je vyřešení neuspokojivého stavu v  rámci 
předškolního vzdělávání. Zároveň dojde ke zvýšení prestiže před-
školního zařízení v naší obci.
Projekt logicky navazuje na původní stavbu mateřské školy. Kapaci-
ta školy se navýší o dvě třídy. Součástí projektu je i rekonstrukce ku-
chyně, částečné úpravy stávající školy a úpravy venkovních prostor.
V  průběhu realizace projektu probíhají v  pravidelných termínech 
kontrolní dny, kterých se zúčastňují zástupci dodavatele, projek-
tanta a za naší městskou část Ing. Miloslav Král, Bc. Milan Nedvědil 
a pan Petr Stránský. Důležitou osobou při kontrolních dnech je paní 
ředitelka mateřské školy Danka Exnerová, která z hlediska budoucí-
ho provozu vznáší oprávněné připomínky k realizaci. 
Stavební práce probíhají za  stávajícího chodu celého zařízení (to 
byla podmínka naší městské části – nepřerušit výuku). Vzhledem 
k tomu, že se jedná o rozsáhlé práce, nevyhnuli jsme se některým 
částečným  omezením – například odstavení stávající kuchyně. 
Společně s paní ředitelkou Exnerovou jsme tuto záležitost vyřešili 
dovozem jídla. Těm, kterých se tato omezení dotkla, se omlouvá-
me, ale příležitost na získání finančních prostředků na projekt by se 
v nejbližší budoucnosti nemusela opakovat.
Celý projekt „Zkapacitnění MŠ Duha, Svatoňovická 587, Dolní Po-
černice“ by měl být ukončen do 31. 12. 2016 (mimo některých díl-
čích prací např. venkovní úpravy apod.).
Závěrem chci poděkovat především zaměstnancům Mateřské školy 
Duha za jejich přístup po dobu celé výstavby, neboť omezení, která 
se jich dotkla, řeší s nadhledem a zvýšeným pracovním úsilím.
 Bc. Milan Nedvědil, 
 zástupce starosty MČ Praha Dolní Počernice

V roce 2015 jsme si „užívali“ na ul. Národních hrdinů stavbu kanalizačního sběrače „H“. Tato stavba pak pokračovala v ul. Nad Rybní-
kem a první část I. etapy byla ukončena na tzv. Padolině, tj. těsně před obytnou zástavbou Vinice. Nyní je připravena realizace druhé 
části I. etapy, která bude pokračovat opět tunelováním až do míst před přemostěním Pražského okruhu. Ve II. etapě sběrač odbočí 
dolů směrem k Rokytce, kde již bude stavba pokračovat otevřeným výkopem. Cílem této stavby je zrušení Čistírny odpadních vod 
(ČOV) Běchovice pod Vinicí a odvádění splaškových vod gravitačním způsobem do ČOV v Praze – Troji. V dalších letech by měla tato 
stavba pokračovat podél Rokytky do Běchovic a dále do Újezda nad Lesy.
Pro nás je důležitá informace, že zahájení stavby, které bylo naplánováno na závěr roku 2016, bylo posunuto na konec zimního ob-
dobí, tj. začátku r. 2017.
Stavba se nejvíce dotkne obyvatel Vinice, ale předpokládá se, že dopravní situace, která bude nepoměrně jednodušší než na ul. Ná-
rodních hrdinů, bude zvládnutelná bez větších problémů.
 ÚMČ

Žádáme rodiče a ostatní návštěvníky mateřské školky parkující 
své vozy před budovou MŠ, aby po dobu dopravního omezení 
souvisejícím s rozšířením MŠ byli ohleduplní k obyvatelům Sva-
toňovické ulice a veřejné zeleni, a neparkovali své automobily 
před vjezdy na soukromé pozemky, ani na pásech veřejné zele-
ně! Nebude-li toto respektováno, městská policie bude nucena 
přistoupit k řešení špatného parkování dle zákona.
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Stromy  
potřebují péči
Vážení spoluobčané,

naše MČ obdržela v závěru letošního roku od Hl. m. Prahy fi-
nanční prostředky ve výši 1 mil. Kč na úpravu stromového pa-
tra v Dolních Počernicích. V této věci proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele akce. Vítězná firma Bonsoft od nás obdržela se-
znam téměř 80ti lokalit s přesným popisem opatření, která je 
v dané lokalitě nutno provést. K takto sofistikovanému zadání 
nám sloužily dokumenty, které máme pro tyto účely vypraco-
vané.
Jsou to Studie regenerace zeleně v MČ Praha – Dolní Počernice 
a Inventarizace stromů v MČ Praha – Dolní Počernice. V těchto 
souborech jsou podchyceny zelené plochy a stromy s návrhy 
na  jejich údržbu a  pěstební opatření. Přestože naše MČ pro-
vádí pravidelně údržbu zeleně včetně zásahů na  stromech, 
z finančních prostředků, které každoročně na běžnou údržbu 
zeleně vynakládá, nemůže zajistit provedení všech opatření, 
která jsou ve studiích navrhována. Jedná se zejména o výchov-
né řezy v  našich alejích a  stromořadích. Ty je nutno provést 
za účelem zdárného vývoje jednotlivých taxonů. Dále se jed-
ná o zdravotní řezy, kde jde převážně o odstranění proschlých 
a neperspektivních částí korun stromů. Velmi důležité je i pro-
vedení bezpečnostních řezů. Tyto zásahy jsou nutné pro do-
držení bezpečnosti a předcházení případným úrazům z pádu 
větví, případně i  stromů. V  poslední řadě se jedná o  kácení 
stromů, které je navrhováno v situaci, kdy stromy jsou dožité, 
neperspektivní a ohrožují bezpečnost chodců a vozidel. V ta-
kových případech počítáme s náhradní výsadbou – pokud je 
to možné. Specifickými úpravami pak je provádění vazeb v ko-
runách stromů, které předcházejí možnému rozlomení kos-
terních větví a v případech zjištění tlakového větvení. Některé 
úpravy korun stromů jsou prováděny přímo ze země, na další 
úpravy je použita běžná technika. V případě nedostupnosti při 
odstraňování částí korun stromů je nutno použít stromolezec-
kou techniku, prováděnou vyškoleným odborníkem a  v  mi-
mořádných případech i montážní plošinu.
Práce na úpravě stromového patra v současné době probíhají 
a vás, vážení spoluobčané, si dovoluji požádat, abyste se v mís-
tech, kde jsou opatření prováděna, pohybovali s  maximální 
opatrností. 
 Zbyněk Richter, starosta

Pediatrie - MUDr. Radina a MUDr. Nožičková
Ordinace v Dolních Počernicích bude UZAVŘENA ve dnech 27., 28. a 29. 12. 2016
v tyto dny zastupuje MUDr. Hana Kučerová, Žižkova 419, Šestajovice, tel: 281 961 359.

Praktický lékař – MUDr. Nováková
Ordinace je UZAVŘENA pouze v pátek 30. 12. 2016, ordinační doba v ostatní pracovní dny je beze změny.

V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ vás v nutných případech ošetří Lékařská služba první pomoci (LSPP) v Nemocnici Na Bulovce

Dětská pohotovost je v provozu každý všední den od 16:00 do 6:00 hod. O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě. 
Všeobecnou denní ambulanci pro děti najdete na Pediatrickém oddělení Nemocnice Na Bulovce v budově č. 15, ve 4. patře.
Kontakt: 283 842 224

Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny od 19:00 do 6:00 hod. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: 283 842 222, 266 08 3301

O R D I N A Č N Í  D O B A  V   D O B Ě  VÁ N O Č N Í C H  S VÁT K Ů
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Každoroční oblíbenou akcí zejména u malých návštěvníků je výlov 
zdejšího rybníka a  také bohatý doprovodný program pracovníků 
Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Tato osvětová akce, 
přispívající udržitelnému rozvoji našeho životního prostředí, má 
dozajista výchovný přínos – malí i  velcí jsou bezprostředně kon-

VÝLOV VELKÉHO POČERNICKÉHO RYBNÍKA
13. 10. 2016

frontováni s faunou a flórou rybníka a jeho bezprostředního okolí 
a s ukázkou záslužné činnosti Záchranné stanice. Poutavou formou 
se seznamují s ohroženými druhy a učí se, jak pomoci přírodu ko-
lem nás chránit. Těšíme se opět napřesrok! 
 Markéta Brožová
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ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU

ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI PRO SENIORY

Klub důchodců při MČ Praha – Dolní Počernice pořádá ve dnech 6. – 7. 6. 2017 dvoudenní výlet na Jižní Moravu (Jaroměřice nad 
Rokytnou, Moravské Budějovice, Znojmo). Výlet je, s výjimkou vstupů, hrazen seniorům z Dolních Počernic z peněžního daru od paní 
Nápravové. Z  důvodu zajištění ubytování prosíme o  předběžné přihlášky do  15. 1. 2017 u  paní Konopové, případně na  tel. č. 
601 589 431, 702 016 010.  

MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci s Klubem důchodců připravuje počítačový kurz pro seniory. Kurz je zaměřen na základy prá-
ce s počítačem, využití internetu a komunikace prostřednictvím moderních technologií. Je určen pro úplné začátečníky a jeho cílem je 
umožnit našim nejstarším občanům vypořádat se s počítačovou technikou. Kurz bude hrazen z finančních prostředků z prodeje domu 
po paní Nápravové, které byly počernickým seniorům odkázány. Zahájení kurzu je předpokládáno v únoru 2017. Předběžné přihlášky 
jsou přijímány do 9. 1. 2017 v Informačním centru, Stará obec 6, tel. č.: 281 865 754.
 Marie Konopová

Klub dolnopočernických seniorů mimo jiné připravuje

V neděli 4. prosince se konalo již tradiční adventní setkání seniorů 
v hotelu Svornost. Toto setkání připravuje Městská část Dolní Počer-
nice ve spolupráci se sociální komisí. 
Pro naše seniory byl připraven kulturní program včetně občerstve-
ní. Celé setkání zahájil starosta naší městské části a  seznámil pří-
tomné s aktuální situací v naší obci.
V rámci kulturního programu vystoupil taneční kroužek HIT při naší 

Adventní setkání seniorů

Při Radě MČ Praha - Dolní Počernice léta působí KSZB, která má 
ve  své (poradní) náplni, krom záležitostí týkajících se věcí sociál-
ních, zdravotních a bytových, i milé úkoly –  připravovat vítání no-
vých dolnopočernických občánků a dále pak navštěvovat jubilanty. 
Jedná se o  ty spoluobčany, kteří ve  stávajícím roce dosáhli věku 
70, 75, 80, 85 let, a po 85 letech se již jedná o návštěvy každoroč-
ní. Členky naší komise předávají jubilantům za naši městskou část 
mimo blahopřání i květiny a malé dárky. Někteří jubilanti podob-
nou iniciativu odmítají, ale jedná se jen o velmi malou hrstku seni-
orů. Naštěstí převládají ta vítaná vlídná přijetí, která působí obou-
strannou radost. 
Naše komise občas dostane i písemné poděkování. Mezi to, které 
nás v  poslední době nejvíce vzalo za  srdce, je poděkování pana 
Ing. Stanislava Blechy, které si dovolujeme ocitovat: 

KSZB neboli  Komise sociální, zdravotní a bytová

základní škole pod vedením pí. Hany Jozové a dále taneční skupina 
Dancers 4 You. Celý program doprovázela hudební skupina Tomá-
šovka.
Myslím, že toto adventní setkání bylo klidným a příjemným zpestře-
ním před vánočními svátky.  

Bc. Milan Nedvědil,   
zástupce starosty MČ Praha Dolní Počernice

„Vážená paní Václavková,

nejdříve dovolte, abych Vám poděkoval za milý dopis k mým naroze-
ninám. Poté bych Vás chtěl poprosit, abyste ještě jednou za mne podě-
kovala dvěma velmi milým dámám, paní Heerové a paní Vaněčkové. 
Nejenže mi předaly milý dárek a přání našeho úřadu, ale navíc jsme si 
moc hezky popovídali. A na závěr Vás chci ujistit, že budu pokračovat 
v tom, co už dělám mnoho let a že budu každému vyprávět, jaké jsme 
měli před třiceti lety štěstí, že jsme jako ten forman našli pěknou ves 
jménem Dolní Počernice.

Vaše šťastná Blecha“

 Za srdečná slova děkují členky KSZB

Foto poskytli manželé Schmittovi
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Ve čtvrtek 10. října se sešlo v trámovém sále restaurace Léta Páně 
velké shromáždění dolnopočernických maminek, tatínků a dalších 
spřízněných duší, aby se účastnili slavnostního přivítání devíti krás-
ných miminek – nových dolnopočernických občánků. 
Přítomné přivítal pan starosta Zbyněk Richter, který pak spolu se 
členy Komise sociální, zdravotní a bytové předal dětem dárky a ma-
minkám kytičku. 
K radostné atmosféře, která provázela celou slavnost, přispělo i pás-
mo básniček a tanečků, které pro tuto příležitost připravila s dětmi 

Vítání občánků

BŘEZEN
Josef Vavroušek, Marta Novotná, Jiřina Mráčková, 
Josef Benák, Marie Vaněčková, Josef Šíla, Věra 
Jelínková, Josef Šafra, Jiří Novotný

LEDEN
Jana Vostatková, Květuše Rathuská, Irena 
Heerová, Jarmila Hořánková, Zdeňka Bártová, 
Františka Kaplanová, Marie Kutláková, Josef 
Novák, Jiří Macek, Marta Malbeková, Růžena 
Herčíková, Marie Kašparová, Jan Beneš

Komise sociální, zdravotní a bytová

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

ÚNOR
Josef Mráček, Jiří Podroužek, Pavel Vokněr, 
Milada Kasíková, Marie Faberová, František 
Haman, Miloslav Jech, Jiří Velehradský, Josef 
Procházka, Hana Štarhová

z 1. třídy zdejší základní školy p. učitelka Kracíková. Příjemné bylo 
i krátké posezení s drobným občerstvením, které zajistila restaurace 
Léta Páně. 
Slavnostně přivítaným dětem 
Veronice Senftové, Barboře Květové, Václavu Hořánkovi, Haně 
Dobšové, Adamu Procházkovi, Kristýně Umanové, Jiřímu Ben-
jamínu Škodovi, Samuelu Nesnídalovi a Filipu Kašparovi 
pak přejeme, aby rostly všem jen k radosti. 
 Za KSZB Vlasta Václavková
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Výtvarná technika Ebru – nehmotná kulturní památka Turecka, která je chráněna a  zapsána do  seznamu 
UNESCO, pochází již z 15. století. Ebru je forma arteterapie, která povznáší, uklidňuje a harmonizuje. Ebru je 
magický tanec barev na vodní hladině, který otevírá lidská srdce a vytváří nová přátelství.

Nezapomenutelné zážitky si odneslo patnáct děti, jejich rodiče 
i prarodiče dne 16. října z dolnopočernického Infocentra. Děti a přá-
telé Slunečního paprsku díky paní Šárce Duran měli možnost vidět, 
a hlavně si všichni vyzkoušet, malování technikou Ebru – malování 
na vodní hladinu. Děkujeme dětem za  jejich krásné obrázky. Paní 
Martina Vondřichová z Infocentra Dolní Počernice nám svou vstříc-
ností umožnila prodloužit celou akci skoro o dvě hodiny, tak veliký 
byl zájem dětí o malování.
Obrázky našich dětí byly ozdobou mezinárodní výstavy 5. světové-
ho Dne Ebru, která proběhla v Praze ve dnech 21. – 27. 11. 2016. 
Část výtěžku z  této akce byla věnována nadaci Sluneční paprsek, 
která podporuje rodiny s onkologicky nemocnými dětmi.

 MUDr. Pavel Boček

EBRU netradiční výtvarná technika s tradicí

http://ebru-world.com/ 

Drazí spoluobčané,

čas nám plyne jako voda v Rokytce a máme tady zase období, které 
nazýváme Advent. Je to období před Vánocemi a dostal své jméno 
od  latinského slovesa adveníre, což znamená přicházet, přijít. Ad-
vent tedy znamená příchod. To slovo samo vyvolává otázku, kdo 
či co přichází. Leckdo dnes odpoví, že zima. Spíše však dostane-
me odpověď, že Vánoce. Verš „Vánoce, Vánoce přicházejí“ je dobře 
znám. Ale ani to není úplně přesné. Přichází Spasitel. Vánoce jsou 
narozeniny Ježíše Krista. A na tyto narozeniny se připravujeme prá-
vě v době Adventu. Někteří úklidem, vařením, pečením, sháněním 
dárků, apod. Ale kdybychom zůstali jen u toho, možná by to bylo 
málo. Zkusme připravit i svá srdce. A to docela jednoduše tím, že si 
uvědomím, že se narodí Ježíšek, že se na něj začnu těšit, poprosím 
ho, ať se narodí i do mého srdce. A k tomu, ať se nám to povede, 
nám všem přeji požehnanou dobu Adventu i Vánoc.

Váš P. Leo Červenka,  
administrátor farnosti Praha - Dolní Počernice

F A R N Í  O K É N K O

V novém roce se opět chystáme na tříkrálové koledování po Dol-
ních Počernicích. Tříkrálová sbírka je vyhlášena na rok 2017 v termí-
nu od pondělí 2. 1. do neděle 8. 1. Pro malé koledníky jsou připrave-
ny nejen koruny a tříkrálové pláště, ale i odměna v podobě úsměvu 
od lidí, kteří je vítají a oceňují jejich koledování nejen penězi vhoze-
nými do kasičky, ale i v podobě různých sladkostí.

Za těšící se koledníky Marcela Krňávková

Tříkrálová sbírka 2017 
aneb koledování
v Dolních Počernicích
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
spolu se základní školou, občanským sdružením POČIN,  

dětským domovem, hotelem Svornost
a místními podnikateli

si vás dovolují pozvat na

který se bude konat

Průvod vyjde od základní školy ve 13.00 hodin
a půjde po trase okolí ul. Národních hrdinů, Českobrodská a Novozámecká.

Průvod bude ukončen 

Po celé odpoledne i podvečer v hotelu Svornost
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Sobotní ráno 3. prosince se pomalu probouzelo z  mrazivého nočního sevření 
a nic nenasvědčovalo tomu, že poklidné náměstíčko a  jíním ozdobený zámec-
ký park bude za několik hodin svědkem doslova návštěvnické invaze. Již krátce 
po poledni čekala na návštěvníky tradiční Mikulášská nadílka, kterou každoroč-
ně pořádá, spolu s Panským dvorem s.r.o., dětským domovem, spolkem Počin, 
Pensionem Český statek, rodinným klubem Veselý čertík a místními podnikateli, 
naše městská část.
Overturou celého svátečního odpoledne a podvečera byla doslova „zabíjačková 
smršť“ připravená restaurací Léta Páně. Stoly se prohýbaly pod množstvím jelí-
tek, jaternic, tlačenek, škvarkových pomazánek a dalších výborných pochoutek. 
Nechyběl ani 15° „Vánoční speciál“ a svařené víno. V prvním patře budovy Léta 
Páně „Na špejchaře“ byly otevřeny Vánoční dílny, kde si děti mohly vyzkoušet, jak 
se dělají svíčky, co s vizovickým těstem a další dovednosti. V  improvizovaných 
„krámcích“ se pak dalo nakoupit množství zajímavých dárků, které jistě udělají 
radost pod leckterým vánočním stromečkem.  
Divadelní sál se pomalu začal plnit dětmi, které se přišly podívat na  kabaret 
„O adventních maškarách a zvycích“, se kterým do Dolních Počernic zavítalo di-
vadlo Andromeda Praha. Úderem patnácté hodiny, kdy přírodní amfiteátr doslo-
va praskal ve švech, přítomné přivítal pan starosta Zbyněk Richter a jeho zástup-
ce pan Bc. Milan Nedvědil, aby pak všichni společně čekali na příchod Svatého 
Mikuláše. Společně s početnou skupinou andělů a čertů dorazil právě včas, aby 
dětem (za úplatu v podobě jimi přednesených písniček a básniček) předal sladké 
dárky.
Mezi tím se ale nezahálelo ani na  informačním centru a v regionálním muzeu. 
Probíhala zde, souběžně, výstava betlémů a peklo se výborné linecké pečivo. Již 
po několikáté jsme mohli obdivovat dřevěný betlém úvalského řezbáře (samou-
ka) pana Jiřího Trapka. Letos demonstroval, co práce dá vyřezat z lipového špalí-
ku formanského koně.
Davy ze zámeckého parku se pomalu začaly přelévat na  nádvoří a  do  prostor 
informačního centra. Očekával se zde další, snad nejvýznamnější příchod – „pří-
chod malého Jezulátka“.
Malému miminku (Vašíkovi Hořánkovi) se přišli poklonit nejen tři králové a po-
četný sbor  štědrovníků, ale i  počernický dětský pěvecký sbor Rokytka. Jejich 
krásné zpívaní podtrhlo velebnost chvíle a mnohé návštěvníky přimělo i ke zpě-
vu.  
A  aby všem divům nebyl konec, k „Peklíčku“, které se pro tento den otevřelo 
ve sklepě informačního centra, se vinula nekonečná řada vinných i nevinných…
Nadílková skončila a ještě dlouho do noci nad tím vším počernickým konáním 
bděl na nebi (v podobě vykřičníku) srpek měsíce s Venuší, co si přát víc!
 Vlasta Václavková

Městská část Praha - Dolní Počernice děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli ke zdaru letošní počernické nadílky.
Největší poděkování však patří hlavním aktérům:
Františku Novotnému (Mikuláš), Jakubu Rumlovi (svatý Josef ), Barunce Ho-
řánkové (panna Maria), rodinám Jirsáků, Hořánků, Šílů, Novotných, Bc. Marti-
nu Lněničkovi a  Lídě Kaplanové (štědrovníci), Ing.  Pavlu Moravcovi (Lucifer) 
a dalším čertům v čele s Kamilem Douděrou, Aleně Kšádové (čertova babička), 
Haně Špindlerové a „počinovým chovatelům“ (za čerty na koních a za zapůjče-
ná zvířata k dokreslení betléma), dále pak andělům, Haně Moravcové, která pů-
sobila jako garderobiérka a maskérka, cukrářkám Katce Václavkové a Jaroslavě 
Vaněčkové (za neúnavné, marné pečení – mísy s lineckými koláčky jim doslova 
mizely pod rukama), Janě Thomesové z Českého |Brodu (za vánoční preludo-
vání na starém harmoniu ve staročeské světnici), obětavé a vždy elegantní Evě 
Vavrouškové, a především třem statečným: Václavu Haškovi, Václavu Hořánkovi 
a Pravoslavu Hálovi za to, že všechnu tu neviditelnou práci, která se za přípra-
vou a  organizací celé rozsáhlé akce skrývá,  dokázali  bravurně v  nejkratším 
možném čase zvládnout.
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Ano, bydleli jsme blízko moře, asi 15 km od pobřeží, ale to bylo bohu-
žel celé naprosto zdevastované všemožným průmyslem a odpadky. 
S  těmi jsme měli opravdu všude problém. Lidé, ještě do nedávna 
zvyklí ve své chudobě spotřebovat téměř vše a těch pár biologic-
kých zbytků, pro které už neměli využití, sypat za dům, se během 
posledních nemnoha let takřka skokem dostali do doby přebytku 
a obsese obaly, zejména plastovými, s nimiž nakládají tak, jak byli 
zvyklí nakládat s odpadem po generace – sypou je za dům. Mnohdy 
ani nemají jinou možnost, protože odpadové hospodářství i v tak 
velkém sídle, jako je téměř osmdesátitisícový Statek čínsko-česko-
slovenské družby, je teprve v plenkách nebo se spíše bolestně rodí. 
Z okolí lidských bydlišť se tak stává během pár měsíců po osídlení 
smetiště plné plastu. Ty lehčí kusy rozfoukávají neutuchající větry 
po ulicích, takže to občas vypadá jako „pytlíková vánice“. A do toho 

Z hlavního města na Statek 3. ČÁST

každou chvíli někdo nějakou hromádku plastů zapálí, takže zamoří 
už tak špatný vzduch ještě dalšími jedovatými plyny. Snažili jsme 
se proti tomu bojovat trpělivým vysvětlováním, přesvědčováním 
a vylepováním plakátků informujících o tom, jaké a jak škodlivé lát-
ky vznikají při pálení komunálního odpadu. Je proto pro nás velmi 
potěšující, že nové odpadkové koše, které městská správa instaluje, 
jsou opatřeny nápisem zakazujícím odpadky pálit.
Ale abych si jen nestěžoval. Je jedna věc, která nás také zarazila 
hned od počátku a nepřestávala nám chystat nová a nová překva-
pení po celou dobu našeho téměř tříletého pobytu v Čung-ťie, a to 
byla vstřícnost, pohostinnost, dobrotivost a laskavost s jakou jsme 
byli přijímáni. O Číňanech – zvláště těch venkovských – se poprávu 
říká, že jsou velmi uctiví a pohostinní, zejména vůči těm, kdo při-
cházejí z daleka, natož z cizí země. O co více se pak tyto přednosti 
musejí projevit vůči příslušníkům národa, k němuž se upíná vděk 
za vlastní existenci? Mnohokrát mě napadlo, jak zcela nemožné by 
bylo, aby se někdo zachoval u  nás k  Číňanům tak, jak k  nám při-
stupovali lidé tam. Nebo si snad dovedete představit, že by třeba 
v  nějaké české restauraci po  obědě řekl majitel čínským hostům, 
že nemají platit, protože je pro něj dostatečnou odměnou to, že si 
vybrali jeho restauraci. Nebo že by někdo pozval své nové čínské 
sousedy k  sobě na „chatu“, aby zažili ještě více venkova a  mohli 
ochutnat něco z  jeho vlastních políček a chovů (v našem případě 
to byli krabi, ryby, krevety a kuřata)? Všude k nám byli lidé opravdu 
ohromně milí, ochotní, pozorní a přátelští. Netrvalo dlouho a znali 
jsme se osobně s každým trhovcem v okolí, sousedé nám přináše-
li různé drobné dárky a pozornosti, třeba něco dobrého, co právě 
připravili, a starostlivě sledovali vše, co jsme dělali. Když jsme toto 
prapodivné místo opouštěli, nedokázali jsme se ubránit slzám, a to 
navzdory skutečnosti, že v  mnoha směrech tam život (nejen pro 
nás) rozhodně nebyl idylický a  přinášel mnohé těžkosti a  trable. 
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Vždy budeme s láskou a úctou vzpomínat na ty dobré lidi, kteří se 
ve svém těžkém životě snažili, aby se přátelé z Československa mezi 
nimi cítili co nejlépe.
Přivezli jsme si od  nich spoustu zajímavých i  krásných zážitků 
a hlavně cenných zkušeností a ponaučení. A v neposlední řadě také 
spoustu fotografií. Máme ale za to, že to vše nepatří jen nám. My 
jsme jen byli jakýmisi samozvanými vyslanci odsud tam a nyní se 
podobně cítíme jako vyslanci toho bizardního, ale úchvatného mís-
ta zde. Velmi rádi se o vše podělíme s každým, kdo by měl zájem. 
Snažíme se promítat, vyprávět a představovat tento – jak oni sami 
říkají – druhý domov všech Čechoslováků, kteří přijedou do  Číny. 
Bylo by toho tak mnoho, o čem by se mi chtělo psát, ale to by ne-
mělo konce.
V posledních letech se v naší zemi vyostřila debata o tom, jak máme 
k Číně (zde myšleno ČLR) přistupovat. Přes veškeré oprávněné vý-
hrady je nemožné ignorovat zemi, která má druhou nejsilnější eko-
nomiku, nejpočetnější armádu, v níž žije každý pátý člověk planety, 
na jejíchž výrobních kapacitách je celý svět závislý a v neposlední 
řadě jejíž svébytná kultura a tradice se utvářejí již po mnoho tisícile-
tí a jsou hodnotnou a nedílnou součástí pokladu lidského poznání 
a umu. Není ale také nutné se před ní jakkoli pitvořit a podbízet se. 
Věřím, že právě snaha se navzájem poznávat a  chápat na  osobní 
mezilidské úrovni je tou správnou, byť ne zcela snadnou cestou, 

která nám dává naději ve  zvládání a  překonávání všech nesouro-
dostí, rozdílů a i z nich plynoucích nepochopení a předsudků.
V případě zájmu o další informace jsem k dispozici třeba na tel. č. 
737 766 383.
 Tomáš V. F. Jirsák Havran 

Detroit není město o  kterém sníte, ale jakmile se 
v něm jednou ocitnete, už ho nikdy ze svých snů ne-
dostanete. Vyreje se vám do podvědomí jako logo 
slavné automobilky Ford. „Can’t forget the motor 
city.“ Detroit je jako nevěrná milenka, které vždyc-
ky odpustíte její hříchy jenom abyste s  ní mohli 
strávit ještě jednu noc. Hodné holky jdou do nebe, 
ty ostatní do Detroitu. Vše je černé a bílé. 

Can’t forget the motor city 
PŘÍBĚH Z DETROITU

Greyhound se dnes vleče nezvykle pomalu, pasažéři na palubě ne-
vypadaj jako kriminálníci, který by vám kvůli pěti dolarům prohnali 
kulku hlavou. Welcome to the Motor City. Je tu nejčistší greyhound 
station jakou jsem kdy viděl, podlaha se třpytí jako hladina Michi-
ganského jezera, až mám chuť se na  ni 
rozprostřít a zdřímnout si. Lidi vypadaj jak 
lidi, nevidím monstra, velmi neobvyklé 
v kolébce šrotu, velmi neobvyklé na místo 
jako je tohle. 
Dneska potřebuju nutně motel, sprcha je 
urgentní. Potřebuju se spojit se Zackem 
a taky s Amber. Potřebuju se najíst, potře-
buju tolik věcí až jsem vlastně rád že nic 
nemám. 
Blake: ,,Jak se vede kámo a kam jedeš?“ 
Jony: „Já už dneska nikam nejedu, kam je-
deš ty?“ 
Blake: „Nevim, mám volno a přemejšlim, že 
se pojedu mrknout do New York City.“ 
Jony: „New York City mě děsí a  taky L. A. 
a  Florida. Jeď do  Montany, je tam velký 
nebe, maj tam čistý chodníky a v parcích 
visej vodítka pro psy.“

Blake: „Hmm, do New Yorku nejedu. Jinak já sem nějakej Blake.“
Jony: „Já jsem Jony.“ 
Blake: „Jsem unavenej z tohohle města, ne že bych to tu neměl rád, 
ale už jsem tu moc dlouho.“
Jony: „Nechápu, proč media s gustem prezentujou Detroit jako ně-
jakou válečnou zonu, když v  Atlantě, Newarku a Washingtonu je 
kriminalita mnohem vyšší.“
Blake: „To víš, my místní to cítíme jako křivdu a viníme tisk z pod-
jatosti, protože tady je 70 procent obyvatelstva černejch a správa 
města je taky v  rukou černejch zastupitelů. Nezajdem do  casina? 
Potřebuju vyhrát nějaký prachy.“
Jony: „Ok, můžem jít do casina, ale cestou se musim někde najíst. 
Corn Dog a černý kafe v American Coney Island na W. Lafayette to 
vyřeší.“
Blake je vožrala, ale správnéj chlápek, vykračuje si po Detroitu jako 
kohout a ve sklech jeho zrcadlovek se lesknou futuristický skleněný 
budovy, který pod žárem slunce připomínaj film Skleněné peklo. 

Blake: „V  tomhle městě se rodiče moji 
babičky poprvé usadili!“
Míjíme Ufo Factory, oddělné a  řadové 
domy ve  federálním stylu. Slunce je 
nelítostný. 
Brejle jsem nechal někde v  Bostonu, 
takže asi brzo voslepnu. Směřujeme 
z centra směrem na západ, míjíme pár, 
bílá holka černej kluk. „Náramně jim to 
spolu sluší,“ říkám. 
Blake: „Jo jo, tady vždy platilo, že běloši 
jsou na heroin a černoši na kokain, pro-
stě protiklady se přitahujou.“
Jony: „To je asi možná pravda. Kdysi 
jsem měl v  Santa Fe holku, napůl in-
diánka, nádherná ale byli jsme úplně 
stejný, ve všem, takže to skončilo.“
Blake: „Jak probíhal rozchod?“
Jony: „Nijak, ráno jsem vzal koš a  řek 
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jsem ji že jdu pověsit prádlo, koš s prá-
dlem jsem nechal na dvorku a už jsem 
se nikdy nevrátil. Šel jsem rovnou 
na nádraží a skočil na vlak do Texasu.“
Blake: „Sakra, tos jí ani neřek sbo-
hem?“
Jony: ,“Poslal jsem jí pohled z Austinu 
a řek, že mě to mrzí.“
Pokračujeme po  jedenácté ulici, po-
tom zatáčíme do  Harrison Street. 
Jsme v  Cork Townu. Pět hodin od-
poledne nebe jasně modré, asfalt se 
peče jak babičina buchta a každý zá-
van větru je jako pofoukání bolístky 
od maminky po pádu z kola. 
Před barem Cork Town tavern na nás 
pomrkává zrzka v černejch silonkách 
a cowbojskech botách. Very sexy. Při 
pohledu na její nohy dlouhé jak dálni-
ce do Texasu cítím sucho v krku. Zve-
me zrzku na drink a vcházíme dovnitř. 
Zrzka si dává americano, Blake Gui-
ness a já zůstávám u vody. Konverza-
ce se stáčí na historii Detroitu, od jeho 
počátku, kdy byl kolem roku 1700 
založen Francouzema, až ke  zrození amerického automobilového 
průmyslu. Zrzatá v sobě nezapře irskej původ. 
Cheryl: „Já jsem Cheryl a novej starosta Detroitu je irskej američan/
iro američan Mike Duggan. V  šedesátejch letech, kdy ekonomika 
města začala upadat, byl starosta Iro američan Jerome Chavanau-
gh. Sakra, nikdo nemůže vinit Iry za úpadek Detroitu, ať viněj Tigers, 
Lions nebo Obamu.“

SD
ÍL

EN
Í Jony: „Vy Irové jste všude, ale mám 

pro vás slabost.“
Cheryl: „Corktown je nejstarší čtvrt 
v Detroitu a byla osídlená Irama v 18. 
století. Tak dlouho tady jsem.“
Blake: „Nevypadáš.“ 
Směrem do casina procházíme pěkně 
upravený parčík shlížející na  zelenou 
vodu řeky Detroit River. Možná se sem 
večer vrátím složit hlavu na  polštář 
z mechovýho trávníku. 
Blake: „Jseš ford nebo chevy guy? 
Myšleno máš radši Ford nebo Chev-
rolet?“
Jony: „Nevim, nikdy jsem o tom nepře-
mejšlel, at se na mě pan Ford nezlobí, 
ale pořád jezdim ve starym prorezlym 
Mercedesu. A co bratři Dodgeovi, jak 
se jim daří?“
Blake: „Něco ti řeknu, tyhle bastardi si 
tu začali před sto lety budovat svoje 
automobilový impéria a  pěkně se 
na tom napakovali. Díky vynálezu pá-
sový výroby se Detroit do dvacátejch 
let vřítil na plný pecky, rozrůstal a ky-

pěl. Nikdo nebral vohledy na potřeby obyvatel a dělníci dostávali 
padáka kdykoliv klesla poptávka. Tak se lidi namíchli a v roce 1967 
to vyústilo k  nejkrvavějším nepokojům za  půl století. Ale nic se 
tim nevyřešilo, město začalo chátrat a automobilovým průmyslem 
otřásla ropná krize a  japonská konkurence. Mimochodem dneska 
hrajou Detroit Tigers proti Severní Karolíně, je to velký finále, bude 
tam celý město a lístky pořád jsou.“
Jony: „Ok, na baseballu jsem ještě nikdy nebyl, jako malej jsem ho 
hrával na poli s partou kámošů proti místním farníkům, kterejm va-
dilo, že u toho pořád sprostě nadáváme.“ 
Sedíme v casinu a krupierka napomíná Blakea, aby nemluvil spros-
tě a neházel po ní žetony. Blake už je v pokročilém stádiu opilosti, 
místy usíná a všechny peníze prohrává. Poslední drobáky dáváme 
překupníkům lístků, abychom se dostali na stadion. 15 dolarů za lu-
pen a jsem tam. 
V  Detroitu si nejde nevšimnout markantního rozdělení na  chudý 
a bohatý, ale když hrajou Tigers, všichni jsou na jedný lodi. Prsatý 
holky se tady producírujou v nejrůznějších tričkách Tigers a já mám 
zas hlad. 
Blake to zkouší na dvě barbíny, který vypadaj jak Dolly Parton a Pa-
mela Anderson, je nemilosrdně odpálen, usedá na  tribunu s  ple-
chovkou budwaiseru, s otevřenou pusou dokořán a hlavou zaklo-
něnou dozadu usíná. 
Opouštím Blakea nadobro, u stánku kupuju corn dog a mířím k bra-
nám stadionu. Přes rány a modřiny na těle i na duši se mi Detroit 
nejeví jako apokalyptická kolébka chaosu a desiluze. Slunce zapadá 
a ulice začínají tancovat. Směřuju do kdysi vybydlené čtvrti Pontiac 
na severním předměstí, třeba tam potkám starýho dobrýho Iggyho 
Popa, kterej tady skoro před půl stoletím systematicky bombardo-
val detroitské kluby se svoji punkovou squadrou the Stooges. Měsíc 
je těžký a  ostře pronikavý jako pravidelné beaty, které duní měs-
tem. Ulehám na lavičku a v kolébce, kde se zrodilo techno, vplou-
vám do oceánově purpurového nebe, dál a dál. 
„Can’t forget the motor city“
Jan/Jony Richter

Text a foto: Jan Richter 
www.wildredpants.wixsite.com/jan-richter
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Oddíl tenisu se v  tomto roce zúčastnil utkání pod 
hlavičkou ČTS, kde nás reprezentovala dvě druž-
stva dospělých a dvě družstva mládežnická. 
Dále jsme měli zástupce v  soutěži BUĎ FIT – tři 
družstva, kde jedno svou soutěž vyhrálo a postou-
pilo tak do první třídy, gratulujeme! 
Oddíl pořádal i  několik turnajů: celoroční ligu So-
DoPo, Nazdárek, Sluneční paprsek (turnaj, kde vý-
těžek byl věnován SLUNEČNÍMU PAPRSKU – letos 
byla vybrána rekordní suma  43.900 Kč), dále ote-
vřený turnaj hráčů z celé soutěže BUĎ FIT. Na konci 
léta se odehrál druhý ročník Memoriálu Ondry Lu-
keše a malý turnaj našich nejmenších členů. Výsled-
ky najdete na našich webových stránkách 
www.sodopo.cz(http://www.sodopo.cz - tenis. 
Chtěl bych všem poděkovat za reprezentaci, a neregistrovaným čle-
nům za šíření dobré nálady na kurtech a za spolupráci při údržbě 
areálu a jeho okolí.
V poslední větě bych chtěl za všechny poděkovat i našim dlouhole-
tým členům, kteří nedávno oslavili významné výročí, a to Květě Lan-
ghamerové a Jiřímu Brejchovi. Oběma přejeme pevné zdraví a chuť 
nadále přispívat k příjemnému tenisovému životu Dolních Počernic. 
 Tonda Zoubek

pf 2017

T E N I S

15. ročník cyklistického závodu proběhl počátkem října v  Praze – 
Dolních Počernicích. Jednalo se o další díl soutěže Dětský domov 
cup, pořádaný pod záštitou Fotbalové asociace ČR, policejního pre-
zidenta brig. gen. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, primátorky Hl. m. Prahy 
Mgr. Adriany Krnáčové, MBA a radního Hl. m. Prahy pro bezpečnost 
Bc. Libora Hadravy.
Závod měl dvě části, praktickou a teoretickou. Děti získávaly body 
při rychlostních závodech, správném průjezdu křižovatkou, jízdách 
zručnosti a  při dopravních testech. Do  Prahy přijelo jedenatřicet 
týmů z celé naší republiky. Vítězství vybojoval dětský domov z Če-
ladné, druzí skončili závodníci z  Horního Slavkova a  Chebu, třetí 
místo obsadil tým ze Žíchovce. Děti z dolnopočernického domova 
se umístily na 22. místě. Ceny a dárky byly připraveny pro všechny 
účastníky, kteří zároveň obdrželi i vstupenky do Divadla Broadway.
Poděkování za možnost uskutečnění akce patří všem, kteří jakkoliv 
pomohli, především však:
Fotbalové asociaci ČR, Hl. m. Praze, Městské Polici Praha, Policii 
ČR, Českým dráhám, dále firmám Crocodille, Dorty Domu, Puma, 

Prescogroup a Divadlu Broadway. Se zajištěním a servisem kol opět 
pomohl triatlonista Tomáš Slavata. 
 Za pořadatele – Městskou policii Hl. m. Prahy, Dětský domov Dolní 
Počernice a 1. sportovní Bc. Martin Lněnička.

DD cup Prevencí proti nehodám
C Y K L I S T I C K Ý  Z ÁV O D  D Ě T S K Ý C H  D O M O V Ů

www.ddcup.cz

Všichni členové tenisového oddílu děkují 
partnerům a partnerkám za toleranci při akcích 
na tenisových kurtech.
V následujícím roce 2017 přejeme všem zdraví, 
štěstí a lásku.



JE
ZD

EC
KÝ

 K
LU

B 
PO

ČI
N Další úspěšný rok v POČINU

Paravoltiž v Počinu

Jezdecký klub Počernická iniciativa – Počin má za  sebou další rok 
aktivní činnosti pro děti a koně. Máme na svém kontě připsané čet-
né úspěchy v jezdectví, paravoltiži i hipoterapii. Areál je opět o něco 
hezčí a útulnější a zpevněná cesta před areálem poslouží pro bez-
pečnější průchod i průjezd cyklistů a návštěvníků přes blátivou část 
cesty. 
Upřímně bychom rádi poděkovali městskému úřadu za poskytnu-
tí prostor, Magistrátu hlavního města Prahy za  finanční podporu, 
firmě House services, která nám zdarma dodává hobliny na pode-
stýlku do  naší stáje, firmě autodoprava Martin Vaněček za  rychlé 
a kvalitní zhotovení povrchu v kruhové ohradě a ochotu při úpravě 
veřejné cesty před areálem. Dále všem kamarádům, přátelům, ro-
dičům a dětem, jejichž přízně si vážíme. Koně i jezdci přivítají nový 

Letošní rok se nám blíží ke konci a paravoltižní sezóna už skonči-
la Mistrovstvím ČR, které se konalo 1. a  2. října v  hale veterinární 
kliniky Brno. Prostředí bylo příjemné, koně dobře vychovaní, a tak 
všichni drželi palce cvičencům, aby zvládli svoji trému a předvedli 
to nejlepší, co se přes rok naučili. Za jezdecký klub Počin se nomi-
novala a umístila tato děvčata:

Tereza Chmelařová 1. místo kategorie lehký handicap
Veronika Marečková 2. místo kategorie zdravotní oslabení
Terezie Tůmová 3. místo kategorie zdravotní oslabení
Daniela Wiederová 4. místo kategorie tělesný handicap 1
Barbora Ševčíková 5. místo kategorie tělesný handicap 1
Eliška Čejková 1. místo barelová soutěž 6ti letých
Tereza Vytásková 2. místo  přátelská soutěž

Závodníci cvičili na koních Nero a Nick.
Ihned po uzavření sezóny začala příprava na další rok, do konce říj-
na probíhaly tréninky ještě na pískové jízdárně, od listopadu se pře-
sunuly do tělocvičny, kde trénují na barelu a secvičují nové sestavy, 
aby na  jarních závodech mohli opět zazářit jistotou prováděných 
cviků, vhodnou hudbou a ladností sestav.  
Náš klub v roce 2016 uspořádal jedny barelové závody a jedny pa-
ravoltižní závody na koni. Na obou závodech mohli cvičenci sbírat 
nominace na MČR, které bude v příštím roce v Praze Orionu.
 Hana Špindlerová

Kategorie ZO – na 2. a 3. místě závodnice JK Počin. Družstvo JK Počin s cvičitelkou Lenkou Špindlerovou na MČR Brno.

rok společným setkáním 30. 12. 2016, na  které jste všichni zváni. 
Jezdecký klub přeje do nového roku všem příznivcům hodně rados-
ti, štěstí a zdraví.
 Hanka Špindlerová
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Děti z Rokytky mají za sebou plno krásných vystoupení a koncer-
tů. Na konci října vystoupila Rokytka při příležitosti 98. roku vzniku 
samostatného československého státu, kde zazněla státní hymna. 
Nejvíce vystoupení přinesla adventní doba. Na první adventní ne-
děli jsme vystoupili na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích se zbru-
su novým vánočním pásmem koled a písní a rozsvítili tak vánoční 
strom. Naše zpívání se velmi líbilo, a tak nás diváci odměnili hlasi-
tým potleskem. O týden později jste nás mohli slyšet v Dolních Po-
černicích na Mikulášské nadílce, kde se děti ve staročeských krojích 
poklonily Ježíškovi v živém Betlémě a zazpívaly koledy. 
Vyvrcholením se stal Vánoční koncert Rokytky v  Hotelu Svornost, 
kde se představila všechna přípravná oddělení. Od letošního roku 
máme dvě přípravná oddělení, Beránky a Pramínek. Jako host tra-
dičně vystoupil J*A*M*M Kvartet, který zazpíval převážně cizoja-
zyčné koledy. Závěr koncertu patřil společnému zpívání Krkonoš-
ských koled v  úpravě Milana Uherka. Děkujeme všem partnerům 
za podporu, ochotným rodičům za pomoc při organizaci koncertu, 
a především našemu výboru Rokytky, bez kterého by bylo velmi ná-
ročné takovéto koncerty pořádat.
Pokud chcete slyšet náš vánoční program a nestihli jste žádný z na-
šich vystoupení, máte možnost si přijít poslechnout Tříkrálový kon-
cert v  sobotu 7. ledna od  17 hodin v  kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Dolních Počernicích. Rokytka vystoupí společně s J*A*M*M 
Kvartetem. Přijďte si ještě prodloužit vánoční atmosféru a  nechat 

se unést krásnou hudbou v prostředí, kde se dříve nejčastěji pro-
vozovala.
Do  nadcházejícího vánočního času přejeme všem krásné svátky 
plné klidu, radosti a pohody.
 Andrea Čančarová Houfková, 
 sbormistryně Rokytky

ROKYTKA, počernický dětský sbor, z.s.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Jiří Hájíček  Dešťová hůl
Patrik Hartl  Okamžiky štěstí
Vlastimil Vondruška   Jáchymovští démoni 
Evžen Boček   Aristokratka na koni
Marta Davouze   Loď v Bretani
Barbara Nesvadbová  Laskonky
Halina Pawlovská  Tři metry vášně
Robert Lyndon   Císařský oheň
Peter Mayle  Podfuk v Marseille
Cha Ťin   Čekání na Lina
Jeff Lindsay  Dexter je mrtvý
Franz-Olivier Giesbert  Himmlerova kuchařka
Haruki Murakami  Kafka na pobřeží 
Fred Vargas   V mrazivých časech
Elizabeth Weinová  Krycí jméno Verity
Jussi Adler-Olsen   Nesmírný 
Peter May   Ostrov Entry
Lars Kepler   Playground

Kristina Ohlssonová   Sedmikrásky
Joy Fieldingová  Dětí Bridget Jonesové
John Williams   Stoner
Fred Vargas   V mrazivých časech

NAUČNÁ LITERATURA
Naoki Higašida   A proto skáču
Alena Prokopová  Eva Zaoralová - Život s filmem
Markéta Závěrková   Jak se žije s ADHD
V. Pikora, M. Šichtařová   Jak to vidí Šichtařová 
Miloň Čepelka,     Nedělňátko aneb s Cimrmanem
Aleš Palán   v zádech 
C.r Shein, J. Thomsonová Permakultura

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Joanne K. Rowlingová  Harry Potter a prokleté dítě
Rotraut Susanne Bernerová Podzim, Zima

 Světla Parkanová

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  K N I H

Místní knihovna
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Podzim v ORANGERY
Podzim jsme v  Orangery strávili tradičními i  netradičními akcemi 
pro rodiče i  děti. Měli jsme cestu pohádkovým lesem. Děti se se-
tkaly s Červenou Karkulkou, s ježibabou, u Bajaji soupeřily s drakem 
a i Popelky přebíraly luštěniny. Akce se velmi podařila a na nějakou 
dobu asi nahradí tradiční Broučkiádu, aby 
děti, rodiče i učitelé měli trochu obměnu. 
Tímto bych ráda jménem všech učitelů 
poděkovala paní Václavkové z  počernic-
kého Infocentra za půjčení kostýmů, čímž 
nám jako vždy moc pomohla.
V listopadu nás navštívila osádka výjezdo-
vého vozidla hasičů. S dětmi si řekli, k ja-
kým událostem hasiči vyjíždějí, vyzkou-
šeli jsme si výstroj, sedli si do hasičského 
auta. Pak jsme si důkladně prohlédli, jaké 
vybavení je ukryto v hasičském voze a co 
se k  čemu používá. Tato návštěva moc 
děti potěšila ( paní učitelky také ) a bu-
deme se těšit na další „výjezd“ do školky.
V sobotu před první adventní nedělí se uskutečnila adventní dílna 
pro rodiče s dětmi. Rodiče si se svými dětmi vyrobili adventní věn-
ce, popil se svařák, ochutnali jsme první vzorky vánočního cukro-
ví. Jako vždy byla atmosféra skvělá, dobře jsme se všichni pobavili 
a  jsme rádi, že tento víkend rodiče pravidelně zařazují do  svého 
předvánočního programu, kdy tráví čas společně se svými dětmi 
a přitom si vyrobí i něco hezkého do svých domovů. 
V pondělí 5. prosince nás navštívil opět čert, anděl a Mikuláš. Děti 
se vůbec nebály, protože vědí, že v Orangery jsou nehodnější děti 
na světě a čert nemá důvod si je odnést do pekla. Navíc paní uči-
telky by nikoho nedaly, takže jsme dostali nějaké ty dobrůtky, děti 

byly většinou jen pochváleny, ve výjimečných případech jim bylo 
doporučeno, na čem by měly zapracovat (většinou to bylo to, aby 
se s maminkou chovaly tak hezky, jako ve školce – v tom má dost 
dětí rezervy ).

Všichni už se těšíme na  Vánoce, trénu-
jeme předvánoční besídky pro rodiče, 
vyrábíme přáníčka a dárečky pro rodiče 
a hlavně si ve školce povídáme o tom, že 
Vánoce nejsou jen o dostávání dárků, ale 
hlavně o tom, aby byla rodina spolu, ne-
řešily se spory a užívali jsme si sounáleži-
tost. Proč to tak ale není celý rok? 
 Hanka Švamberková

Mateřská škola DUHA

Ze života MŠ DUHA…
Vánoce se kvapem blíží a aby nám to čekání uteklo trochu rychleji, 
zpříjemnili jsme si ho několika společenskými a kulturními akcemi.
Zábavný prosincový večer jsme si užili v  sále Dolnopočernického 
pivovaru, kam za dětmi z naší školky přišel Mikuláš, čert a anděl. Ne-
chybělo tancování, písničky, spousta legrace a samozřejmě – sladká 
čokoládová nadílka.
Další velmi vydařenou akcí byl výlet na  zámek Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou. Čekala nás tam zážitková prohlídka, na kte-
ré jsme se seznámili s  vánočními 
zvyky a tradicemi nejen v Čechách, 
ale i za hranicemi naší země.
Již nyní se těšíme na  dokončení 
přístavby naší školky, a my se opět 
budeme moci plně věnovat všem 
aktivitám.
Závěrem bychom chtěly popřát ro-
dičům i dětem klidné prožití vánoč-
ních svátků a hodně zdraví a štěstí 
v roce 2017.

 Za kolektiv MŠ Duha Jarka 
Pasáková, učitelka třídy Kvítka
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Podzim nám v hájence utekl velmi rychle a byl o poznání chladněj-
ší než minulý rok. Dokonce i svatý Martin dorazil do Xaverovského 
háje o dva dny dříve. 
Těšili jsme se z nádherných barev podzimu a tvořili z přírodnin, kte-
ré nám daroval. Děti se seznámily s  listnatými stromy v  okolí há-
jenky, tématem dožínek a především se Svátkem svatého Martina, 
kdy se schází rodina. I my jsme spolu s rodiči dětí pořádali tradiční 
slavnost, na kterou děti pekly svatomartinské rohlíčky, vyráběly svě-
týlka a vydaly se na světýlkovou výpravu lesem.
Děti ze školy a  školky se také v  říjnu společně zúčastnily výlovu 
dolnopočernického rybníka. Zblízka si prohlédly různé druhy ryb 
žijících v našich vodách a zapojily se do interaktivní naučné stezky. 
Na začátku podzimu jsme se vydali s dětmi na projížďky na koních, 
které se staly jedním z našich pravidelných výletů.
V rámci oslav ke vzniku České republiky si školáci nacvičili krátké di-
vadelní přestavení. Sledovali proměnu přírody jak v lese, tak i na za-
hradě. V lese jsme si každý adoptovali jeden strom, který pravidelně 
chodíme pozorovat. Menší děti proměnu stromu zachycují malová-
ním, starší školáci si dělají pravidelné zápisky.
V  polovině prosince jsme s  dětmi pořádali tradiční Adventní 

PODZIM V LESNÍ ŠKOLE A ŠKOLCE 
HÁJENKA

slavnost a vánoční jarmark pro veřejnost. Snad se nám podařilo 
všechny návštěvníky vánočně naladit.
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a  nezapomínejme 
v zimě i na naše kamarády v přírodě.
 Veronika Friebová

Krásné podzimní dny byly ve Veselém čertíku opět plné pohody a také zajímavých akcí.
V říjnu u nás proběhl velice zajímavý a hlavně pro rodiče přínosný kurz „Efektivního rodičovství“, kte-
rého se zúčastnili jak rodiče, tak i prarodiče. Byl veden báječnou empatickou lektorkou Julií a opravdu nás 
v mnohém změnil k lepšímu, zvláště pak v přístupu k rodičovství jako takovému. Tradičními akcemi, které 
pořádáme, byl dětský bazárek a oslava svátku Halloween na konci měsíce října. Ten si děti i rodiče báječně 
užili. Obě akce jsme mohli uspořádat v prostorách restaurace Léta Páně, za což moc děkujeme.
Listopad byl již ve  znamení příprav na  advent 
a také již vznikaly první dárečky a to formou vá-
nočního focení. Paní fotografka Petra, byla opět 
skvělá a krásné fotografie udělají jistě radost ne-
jedněm prarodičům a rodičům. Konec listopadu 
patřil tvoření adventních věnců, kdy maminky 
(ale i  mladá slečna) vytvořily originální věnce 
na sváteční stůl i na dveře.
Prosincový měsíc jsme začali tradičně mikuláš-
skou nadílkou pořádanou městskou částí, kdy 
jsme s  dětmi vyráběli Mikuláše, anděla a  čerta. 
Bylo to opět moc fajn odpoledne a všichni jsme 
si ho užili. Ve třetím adventním týdnu uspořádaly 
lektorky baletní přípravky a  divadelní přípravky 
představení svých svěřenců, která byla velmi 
pěkná a nejenom rodiče, ale i ostatní návštěvníci, 
byli nadšeni a potlesk byl opravdu dlouhý.
Přeji všem dětem, rodičům, prarodičům za  lek-
torky z Mateřského centra VESELÝ ČERTÍK ŠŤAST-
NÝ ROK 2017 a děkujeme za vaši přízeň.
 Ilona Dušková

Podzimní dny  
ve Veselém čertíkovi
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Mikuláš

První prosincové sobotní odpoledne se aula II. stupně ZŠ stala místem provoně-
ným vánoční atmosférou. Tóny vánočních koled, vůně svařeného vína a úsměvy 
spolu s obchodním duchem našich žáků vytvořily to pravé prostředí pro již tra-
diční vánoční prodejní výstavu, či chcete-li, vánoční trhy. Týdny příprav se dětem 
i učitelům zúročily v příjemně prožitém odpoledni a doufáme, že se na Vánoce 
naladili i ti, kteří se neumí v předvánočním shonu na chvilku zastavit, zpomalit 
a příjemně se pobavit. Děkujeme všem, kteří si zakoupili naše výrobky a podpo-
řili tak jednotlivé třídy. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky!

V pondělí 5. prosince zavítala do školy Mikulášská družina. Žáci 9. třídy, tedy an-
dělé a čerti (spíše čerti) spolu s Mikulášem, panem Tomášem Králem (kterému 
tímto děkujeme), připravili pro naše menší děti příjemné a možná trošku čertov-
ské dopoledne s mikulášskou nadílkou. Doufáme, že se našim dětem návštěva 
Mikuláše líbila a za rok ji znovu zopakují naši současní osmáci.

 S přáním krásných svátků vánočních Jiří Schwarz, ředitel

O HISTORII JINAK
Společně s žáky osmé a deváté třídy jsme měli možnost navštívit americký film ANTHROPOID. Film pojednává o přípravě a provedení aten-
tátu na říšského zastupujícího protektora Reinhard Heyndricha. Bylo i zajímavé obsazení některých českých herců, např.: Aňa Geislerová, 
Alena Mihulová, Jan Budař, Karel Heřmánek. Filmový snímek mě přinutil přemýšlet o naší historii. Zejména mě zaujala statečnost vlastenců, 
kteří provedli atentát. Po filmu byla beseda s českým historikem Zdeňkem Špitálníkem, který nám objasnil některé scény a řekl něco k sa-
motné události. Beseda byla pro nás velkým přínosem. Markéta Bejdlová, 7. třída

Třída 1.B se představuje...
Kolektiv nové první třídy 1.B tvoří 26 žáků (14 dívek a 12 chlapců). Během 
tří měsíců společné práce se podařilo vytvořit velice příjemný kolektiv 
dětí i  jejich rodičů. Děti se v krátké době přizpůsobily školnímu režimu, 
společnému tempu, sebeobsluze a učí se hodnotit vlastní výsledky. Je vi-
dět, že je školní práce baví a do školy se těší. V současné době známe již 
třetinu písmen abecedy, počítáme zpaměti do pěti a po Vánocích začnou 
ti nejšikovnější psát perem. Začínáme pracovat se Slabikářem, který byl 
dětem slavnostně předán před pár dny. Ke spokojenému chodu a celko-
vé pozitivní atmosféře třídy neodmyslitelně patří i dodržování základních 
pěti třídních pravidel: Oslovujeme se křestním jménem, vzájemně si po-
máháme, nelžeme, neskáčeme si do  řeči, nešetříme kouzelnými slůvky 
„PROSÍM“ a „DĚKUJI“. V  předvánočním čase jsme společně navštívili vá-
noční koncert s Malou českou muzikou v žižkovském Atriu. V nejbližším 
období nás čekají další výjezdy za kulturou do centra Prahy, o nichž Vás 
budeme informovat v příštích číslech. 
 Ivana Hájková, třídní učitelka
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Součástí přípravy na školní prodejní výstavu bylo i pe-
čení a zdobení perníčků. Pro některé z nás to bylo po-
prvé, co jsme si tuto činnost zkusily.
 Týna Nerudová, 7. třída

Děkujeme paní Lucii Nerudové za ukázku a pomoc při 
zdobení perníčků.
 Štěpánka Kratochvílová

Zdobení perníčků

Zlatý řez

Průzkum spokojenosti se stravováním ve školní jídelně

JAZYKOVÝ KURZ

V pondělí 7. listopadu byla naše třída na řezbářském sympoziu. Střední 
umělecká škola již po osmé pořádala tuto akci. Měli jsme možnost vy-
zkoušet si práci se dřevem a podívali jsme se na úchvatné práce žáků 
střední umělecké školy. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací 
a odcházeli jsme s dalším zážitkem do života a vlastním výrobkem.
 Kryštof Havlina, 7. třída

Nedostatečně pestrá strava, nezdravá jídla, přesolené polévky… Na tyto a jiné nedostatky si v poslední době stěžují rodiče školáků, 
kteří se pravidelně stravují ve školní jídelně. 
Podněty, jak by se školní jídelna měla přiblížit požadavkům strávníků a co učinit proto, aby děti do jídelny chodily rády, se zabývala 
Rada školy i Výbor výchovy, vzdělávání a volného času. 
S řešením by však měli pomoci především samotní strávníci. Proto škola ve spolupráci se školním parlamentem připravuje dotazníko-
vou akci, ve které budou mít všichni žáci respektive jejich rodiče možnost vyjádřit míru své (ne)spokojenosti s fungováním školní jídel-
ny a kvalitou podávaných jídel. Jejich chuťovou kvalitu i množství zároveň nezávisle posuzuje stravovací komise, která byla stanovena 
Radou školy jako poradní orgán školní jídelny jsoucí mimo jiné prostředníkem mezi strávníky a stravovacím provozem. 
Vyhodnocení dotazníkového šetření a výsledky činnosti komise budou podkladem pro další jednání s vedením školy a školní jídelny, 
které jak doufáme, přispěje ke zvýšení spokojenosti rodičů a především našich žáků. 
 Výbor výchovy, vzdělávání a volného času

Na podzim se uskutečnil intenzivní jazykový kurz, kterého se zú-
častnili žáci 5. až 9. tříd. Lektoři byli z Velké Británie a USA. Žáci 
celý týden mluvili pouze anglicky. Na konci dostal každý žák cer-
tifikát o absolvování kurzu. Jarní kurz, který se chystá, bude pro 
žáky 3. a 4. třídy.
 Vojtěch Tichý

Ze života druhé třídy
Prvního listopadu oslavila naše třída ve  škole Halloween. 
Do  školy přišli čarodějové, zombie, kostlivci, čarodějnice, 
postavy ze Star Wars a další nádherné masky. Nejdříve nás 
navštívili starší kamarádi ze 6. třídy a vyprávěli, jak přespali 
ve  škole. Potom dorazili žáčci 1.A a  připomněli tradici čes-
kých Dušiček. Společně jsme si zazpívali, zarecitovali, za-
soutěžili a  zopakovali angličtinu. Vydlabali jsme spoustu 
dýňových luceren. Moc děkujeme rodičům za  občerstvení 
a odměny. 
V  polovině listopadu jsme se 4.A navštívili hrad Houska – 
bránu do pekel. Přivítal nás voják. Pak nás lákal na pohodlný 
život švarný myslivec, kterého zahnal křížem kněz. A potom 
přišlo samotné peklo s čerty. Zachránilo nás nebe s anděly. 
Nakonec nás pochválil a obdaroval svatý Mikuláš. Výlet jsme 
si moc užili.
 Mgr. Hana Hubáčková



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

Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po až Pá 9 – 16, So a Ne 10 – 15
Zavolejte nám a domluvte si návštěvu v naší kanceláři.
Sjednání pohřbu po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu.

tel.: 602 220 894 nonstop
bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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inzerce

WHITE SPORT
• prodej značkového sportovního zboží • vyplétání 

tenisových raket • zapůjčení testovacích tenisových raket

značky: YONEX - VÖLKL - PRINCE - HEAD - WILSON

Černý Vlastislav tel.: 775 777 973
Nad Rybníkem 4 obchod@telesis.cz
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice www.whitesport.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Termíny přistavení v 1. pololetí r. 2017:
 10. leden    12,00 až 14,30 hod. 
 14. únor     8,00 až 11,00 hod.
 21. březen    12,00 až 14,30 hod.
 24. duben   14,30 až 17,00 hod. 
 31. květen    10,30 až 13,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automo-
bilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, 
a.s., zaparkovaném před ÚMČ, Stará obec 10.  

Pražská plynárenská, a.s. ve  spolupráci s  dceřinou spo-
lečností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. a ÚMČ 
Praha – Dolní Počernice nabízí odběratelům zemního 
plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, 
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 
Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, sou-
visející s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontakt-
ních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
 -  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 -  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
 -  převzetí reklamace
 -  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
 -  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
 -  tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přileh-
lých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech  267175366  a  267175202,  
www.ppas.cz

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.   


