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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
během několika srpnových dní byla naše městská část poctěna
dvěma významnými návštěvami z nejvyššího samosprávného vedení Hl. m. Prahy.
4. srpna jsme u nás na radnici přivítali primátorku Adrianu Krnáčovou. Po velmi neformálním uvítání a následném rozhovoru, kterého
se za naši MČ zúčastnili ještě člen rady JUDr. Petr Kšáda a Ing. František Chaloupecký, jsme s paní primátorkou projeli Dolní Počernice.
Prohlídka se sice konala z okna auta, ale poskytla paní primátorce
dostatečný obraz o nejdůležitějších aspektech, které byly předmětem našeho jednání.
Jak rozhovor, tak následná projížďka se týkaly našich problémů, ale
také našich úspěchů.
Nastínili jsme paní primátorce naše vize do budoucna, které jsou
spojené zejména s využitím majetku Hl. m. Prahy, jež město u nás
vlastní. Paní primátorka se živě zajímala o pozemky města a jejich
využití dle územního plánu a dále o nejvýznamnější objekty Hl.
m. Prahy a to budovu zámku a objekt velkostatku čp. 4. My jsme
naopak paní primátorku upozornili na nedostatečnou občanskou
vybavenost naší MČ v oblasti školství, kde jsme ji požádali o pod-

poru při dofinancování výstavby 3. pavilonu mateřské
školy a zejména o nutnost
výstavby nové základní
školy. Dále jsme ji seznámili
s možností a podmínkami
výstavby Domova seniorů
na městských pozemcích.
Závěr návštěvy paní primátorky se uskutečnil formou procházky
nově zrekonstruovaným zámeckým parkem. Rozloučili jsme se
na nádvoří pivovaru s tím, že paní primátorka není u nás rozhodně
naposledy.
Přesto, že se s paní primátorkou vídám a i hovořím na některých
městských akcích, nic nemůže nahradit ty necelé dvě hodinky, kdy
jsme měli možnost se blíže poznat, zdůraznit naše problémy i úspěchy a vše prezentovat přímo na místě. Já osobně jsem měl z této
návštěvy dobrý pocit a myslím, že i paní primátorka si uvědomila,
jak může fungovat tzv. malá městská část Hl. m. Prahy, což dala slovy ocenění také najevo.
			
Týden nato, se ohlásila se zájmem o návštěvu naší městské části
náměstkyně primátorky pro finanční oblast prof. Eva Kislingerová
a ředitelka finanční sekce MHMP Ing. Zdena Javornická.
Předmětem návštěvy byla prohlídka našeho zrekonstruovaného zámeckého parku, jeho financování a následná udržitelnost.
Nezůstalo samozřejmě jen
u zámeckého parku, ale prodiskutovali jsme financování
většiny projektů, které byly
v naší MČ realizovány s podporou evropských fondů
a také projektů, na kterých se
významnou měrou finančně
podílelo Hl. m. Praha. Samozřejmě jsme nastínili naše
potřeby v oblasti školství, ale
také v souvislosti s využitím
a správou našeho i městského majetku. Řeč nebyla
pouze o číslech, ale hlavně
o strategii, kterou vedení
naší MČ zvolilo v souvislosti
s udržitelným rozvojem Dolních Počernic. Zde jsme se
také zmínili o tzv. spádovosti,
kterou velmi pociťujeme v souvislosti se zájmem obyvatel sousedních Hostavic a Jahodnice a nakonec i blízkého sídliště Černý Most využívat naše školská a sportovní zařízení, parky, dětská hřiště a navštěvovat naše kulturní a společenské akce. Návštěva obou dam
byla ukončena prohlídkou zámeckého parku a posezením na nové
terase Počernického pivovaru při ochutnávce zdejšího piva.
Důležitým závěrem návštěvy byl příslib pomoci města při financování dostavby mateřské školy a zařazení potřebných finančních
prostředků do rozpočtu Hl. m. Prahy na rok 2017 pro pokračování
projektových prací na výstavbu nové základní školy.
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Zbyněk Richter, starosta

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo následující usnesení:
1. Souhlas s podáním žádosti o dotaci k projektu „Vytvoření nových
tříd v objektu mateřské školy DUHA v Dolních Počernicích“
- s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu projektu „Vytvoření nových tříd v objektu Mateřské školy DUHA v MČ Praha – Dolní
Počernice“ s celkovým rozpočtem 40 917 020 Kč v rámci vyhlášené
19. výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu
Praha – pól růstu ČR
- schvaluje
a) poskytnutí 20 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu
Městské části Praha – Dolní Počernice, tj. 4 000 000 Kč
b) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 20 917 020 Kč.
- u k l á d á starostovi MČ Praha – Dolní Počernice podat žádost
o podporu v rámci vyhlášené 19. výzvy k předkládání žádostí
o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR
2. Žádost o bezúročnou půjčku na předfinancování projektu
z OPPPR „Vytvoření nových tříd v objektu mateřské školy DUHA
v Dolních Počernicích“
- s c h v a l u j e podání žádosti na MHMP o bezúročnou půjčku
ve výši 19 917 020 Kč na předfinancování projektu „Vytvoření nových tříd v objektu mateřské školy DUHA v Dolních Počernicích“
- p o v ě ř u j e starostu zajištěním realizace tohoto usnesení
3. Vyhodnocení ankety Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
ze 7. Fóra
bere na vědomí výsledky ankety, uspořádané v rámci 7. Fóra Zdravé
MČ Praha – Dolní Počernice
- p o v ě ř u j e Radu MČ vypracováním návrhu opatření na odstranění vygenerovaných problémů a tento návrh předložit ZMČ k projednání na jeho dalším zasedání.
4. Postup při zpracování Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2016 – 2020
bere na vědomí informaci starosty o postupu prací na Strategickém
plánu MČ Praha – Dolní Počernice na období 2016 – 2020
- p o ž a d u j e předložit na dalším zasedání ZMČ k projednání návrhovou část SP včetně projednání této části s veřejností MČ.
5. Výstavba nové základní školy
- s o u h l a s í s navrženým zadáním na výběr projektanta pro výstavbu nové základní školy v MČ Praha – Dolní Počernice, zpracovaným Odborem strategických investic MHMP.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.
Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 29. 6. do 7. 9. 2016 m. j.
projednávala
schválila:
- úpravu rozpočtu MČ v jednotlivých měsících,
- zadání výkonu autorského dozoru na stavbě garáže u čp. 25
Ing. Františku Smetanovi dle předložené nabídky,
- výše nájemného k objektu čp. 284 nebude navýšena v souvislosti
s vloženými investicemi ze strany MČ,
- rozdělení dotace z MHMP na odměny zaměstnanců MŠ včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky dle předloženého návrhu,

- dodavatele stavebních prací „Zkapacitnění MŠ DUHA“ spol. PP 53,
a.s., za cenu 38 421 174,97 Kč (včetně DPH),
- nabídku spol. Finanční poradenství, s.r.o. na zpracování žádosti
o dotaci v rámci operačního programu Praha – Póĺ růstu ČR na realizaci projektu „Navýšení kapacity MŠ DUHA v MČ Praha – Dolní Počernice“ za cenu 163 350 Kč (včetně DPH), která byla vyhodnocena
jako cenově výhodnější,
- dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu parc. č. 612 s objektem čp. 312 se
spol. Fresco Gusto s.r.o. dle předloženého návrhu,
- nabídku spol. LP Bau spol. s r.o. na realizaci projektu „Parkovací
stání v ul. Rtynská“ dle PD zpracované spol. PRO-CONSULT, s.r.o.,
za cenu 98.172,14 Kč (včetně DPH),
- aktualizaci Zásobníku investičních akcí MČ Praha – Dolní Počernice,
- připomínky k verzi Metropolitního plánu „Závěr z konzultace s MČ
Praha – Dolní Počernice“, zpracované starostou s přihlédnutím k dosud přijatým usnesením ZMČ,
- poskytnutí finančního příspěvku ve prospěch 51. ročníku závodu
Mladé Běchovice ve výši 1000 Kč, který se uskuteční 17. 9. 2016,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k provedení stavby „Zkapacitnění
MŠ DUHA, Svatoňovická čp. 587, Dolní Počernice“, týkající se opravy
výpočtu DPH,
- předloženou PD pro stavební řízení o povolení dopravní stavby
a dešťové kanalizace, zpracovanou Ing. arch. P. Švábem, týkající
se akce „Bytový dům k. ú. Dolní Počernice, parc. č. 1328/23, 24, 25
a 1587/12. lokalita „Nová Úpická“ (komunikace a terénní úpravy, kanalizace dešťová) za těchto podmínek:
- doplnit stavební práh v ul. U Konečné,
- doplnit dvě parkovací stání na přístupové komunikaci v zeleni
u obratiště,
- upřesnit v průvodní zprávě počet parkovacích míst (upraveno ručně),
- dešťovou kanalizaci realizovat v materiálu kamenina,
- celý nový úsek v ul. U Konečné u etapy stavby „B“ odvádět do Hostavického potoka,
- cenovou nabídku spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická č. 587,
Dolní Počernice“ za cenu 114 829 Kč (včetně DPH),
- objednávku pro Jana Kaška, DiS na provedení bezpečnostního
prořezu stromů na místním hřbitově, včetně likvidace odpadu
za cenu 24 975 Kč dle předložené nabídky,
- nájemní smlouvu s p. Pavlem Hokrem, IČ 70139661, na pronájem
radničního klubu v suterénu Stará obec 10, Dolní Počernice, pro
účely hudební školy,
- předloženou dokumentaci stavby č. 0134 – TV Dolní Počernice,
etapa 0006 – Komunikace Dolní Počernice, komunikace V Padolině
k územnímu a stavebnímu řízení – čj. 1330/16,
- předloženou PD na akci „Bytový dům k. ú. Dolní Počernice, parc.
č. 1328/23, 24, 25 a 1587/12, lokalita „Nová Úpická“, bytový dům,
kontejnerová stání, vjezdová a výjezdová rampa, mobiliář parku,
zařízení staveniště, oplocení, životní prostředí, sadové a parkové
úpravy“ – čj. 1308/16,
- objednávku pro spol. BOMART spol. s r.o. na zpracování PD změny
stavby před dokončením na změnu v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby v části kuchyně v rámci akce „Zkapacitnění
MŠ DUHA“ za cenu 59 774 Kč (včetně DPH),
- Upravenou specifikaci gastrozařízení v rámci akce „Zkapacitnění
MŠ DUHA“, související se změnou stavby před dokončením, zpracovanou spol. TeS, spol. s r.o Chotěboř – čj. 1424/16,
- zveřejnění záměru na pronájem prostor pro spol. Mise HERo s.r.o.
za účelem provozování kroužku deskových her pro děti,
- předloženou PD k územnímu řízení ke stavbě „LTE PHA 2016
P9DOP OK“ výstavba ochranných trubek pro optický kabel na
pozemku parc. č. 1515/1 v k. ú. Dolní Počernice, ul. Českobrodská
za podmínky:
- nebude narušen provoz v ul. Českobrodská,
- komunikace a zeleň budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu,
- zřízení dočasného vjezdu z ul. V Čeňku na pozemek parc.č. 1438/54
v k. ú. Dolní Počernice (přístupová cesta na staveniště) dle předlože-
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INFORMACE RMČ

ného návrhu pouze za těchto podmínek:
- práce na stavbě RD na pozemku 1438/54 budou zahájeny až
po dokončení opravy komunikací V Čeňku a Za Luhem,
- příjezdová trasa ke stavbě RD přilehlou obytnou zástavbou bude
časově omezena na dobu do zkolaudování nových komunikací
v lokalitě „V Čeňku“ (investor Počernice II),
- žadatel převezme záruky za vady na komunikacích po dobu jejich
užívání při stavbě RD,
- zásobování stavby bude realizováno vozidly s hmotností do 10
tun,
- zajistit průběžnou údržbu pořádku na užívaných stávajících komunikacích,
- zajistit informování majitelů okolních nemovitostí v ul. V Čeňku
a Za Luhem o podmínkách tohoto dočasného povolení,
- zajistit odstranění případných škod vzniklých na používaných komunikacích.
- provozování STK na pozemku p.č. 1508/7 společnosti EDUCATIONAL TEAM s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Praha 7, IČ: 052 23 326
za podmínky, že provoz STK bude pouze pro osobní a dodávková
vozidla, tedy bez nákladních vozů a traktorových vozidel,
- platové výměry pro ředitelku MŠ DUHA a pro ředitele ZŠ účinností
od 1. 9. 2016,
- předloženou nájemní smlouvu s OrangeryClub, s r.o. na pronájem
2. NP objektu čp. 11, k. ú. Dolní Počernice
- umístění sídla spol. APE CAFE s.r.o. na adrese Národních hrdinů
č. 3, 190 12 Praha 9.
vzala na vědomí:
- zápisy z jednání komisí a výborů,
- Zápis o předání staveniště - Zkapacitnění MŠ DUHA ze dne 18. 7.
2016 – čj. 1266/16
- Rozhodnutí MHMP – Závěr zjišťovacího řízení – Kanalizační sběrač
H – prodloužení – čj. 1268/16
- Informaci spol. ROLIAS a.s. o záměru na zemědělské využití pozemku parc. č. 1324/1 v k. ú. Dolní Počernice (pole za MŠ DUHA),
- Informaci o připravovaných změnách v MHD u autobusových linek na území Dolních Počernic,
- Zprávu o hospodaření MČ, ZŠ a MŠ DUHA za období 1 – 6/2016
bez připomínek,
- Informaci o čerpání fin. prostředků z rozpočtu Rady MČ na r. 2016
v jednotlivých kapitolách,
- Zápisy z kontrolních dnů na stavbě Zkapacitnění MŠ DUHA,
- „Posouzení návrhu změny územního plánu HMP Z2832 pro podání
připomínek“,
- Informativní zprávu o nákladech náhradního stravování MŠ DUHA
po dobu rekonstrukce kuchyně.

7. Fórum zdravé MČ Praha - Dolní Počernice
konané dne 19. 5. 2016

Nejdůležitější problémy
ze 7. Fóra
potvrzené anketou
1.	(43 bodů) Nesouhlas se zastavěním území mezi Vinicí
a Xaverovským hájem
2.	(42 bodů) Aktivní jednání ve věci výstavby nové
základní školy
3.	(37 bodů) Nesouhlas s výstavou křižovatky typu
Diamant v oblasti Vinice
4.	(22 bodů) Likvidace bioodpadů zdarma
5.	(20 bodů) Rozšíření parkoviště u zastávky ČD
6.	(18 bodů) Nová parkovací stání v ulici Novozámecká
7.	(14 bodů) Vybudování nových cyklostezek a oprava
stávajících
8. - 9.	(11 bodů) Alej rodáků – zasadit stromy
pro významné osobnosti a nově narozené děti
8. - 9.	(11 bodů) Výstavba minigolfového hřiště
10.	(8 bodů) Rozšíření péče o seniory
11.	(7 bodů) Zákaz pálení odpadů
12.	(4 body) Využití daru 3 mil. Kč od pí Nápravové
13.	(3 body) Zřízení fitcentra

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

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Myslivecký spolek Horní Počernice z.s. informuje
• V období od 1. 1. do 31. 8. 2016 bylo střeleno 39 kusů černé zvěře.
• V k.ú. Hostavice, Běchovice a Dolní Počernice byly obnoveny chemické ohradníky a odrazovače černé zvěře.
Polní hony 2016
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TERMÍN

OBLAST

5. 11. 2016

Čihadla, k.ú. Hostavice, Pískovna, k.ú. D. Počernice, Martiňák, nad Vinicí

19. 11. 2016

pod Vinicí, pod VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny

3. 12. 2016

Čihadla, k.ú. Hostavice, Pískovna, k.ú. D. Počernice, Martiňák, nad Vinicí

17. 12. 2016
Náhradní termín 26. 12. 2016

pod Vinicí, pod VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny

Naše Praha „složitá“
Na základě dosavadní praxe z veřejné správy musím konstatovat,
že územně – správní členění Hl. m. Prahy je věcí vskutku složitou
a pro občany nepřehlednou. Na jednoduchou otázku: „Kde to vlastně bydlím?“ přitom není z pohledu administrativy jednoznačná odpověď.

Katastrální území
Dolní Počernice mají jednu malou výhodu, pokud jde o „nejzákladnější“ jednotku členění, kterou představují katastrální území.
Hlavní město Praha se aktuálně člení na 112 těchto v praxi málo
významných jednotek. V běžném životě občanů však zakládají sounáležitost, neboť jde o historický pozůstatek postupného připojování dříve samostatných obcí. Naše městská část na rozdíl od jiných
odpovídá přesně jednomu katastrálnímu území, které navíc nese
i stejný název. Například sousední Jahodnice je pouze součástí jednoho ze čtyř katastrálních území, které dohromady tvoří Prahu 14.

Městské části
Obecně nejznámější způsob členění města odpovídá výkonu samosprávy, kdy hlavní město Praha je zároveň obcí i krajem. Z tohoto důvodu máme jedny volené zastupitele v rámci Magistrátu
Hl. m. Prahy a zároveň i volené zastupitele v rámci 57 městských
částí. Naše městská část Praha Dolní Počernice je v tomto smyslu
autonomní jednotkou s vlastní samosprávou. Vyvstává proto otázka, v jakých věcech se má občan obracet na vlastní městskou část
a v jakých přímo na Magistrát?
Zjednodušeně řečeno, hlavním účelem městských částí je zajištění
správy svěřeného majetku a veřejných prostranství, zajištění kulturního a sportovního vyžití obyvatel a dále mají tyto jednotky možnost samostatně řešit individuální místní témata či spory. Městské
části jsou však velice rozdílné, ať již jde o jejich velikost, vztah k centru města, lukrativnost svěřeného majetku, počet obyvatel, charakter zástavby, „politický vliv“ atd. Konkrétně, jde-li o počet obyvatel,
jsou zde tři městské části, které počtem obyvatel překračují 100 tisíc
(Praha 4, Praha 10 a Praha 8), čtrnáct městských částí naopak nedosahuje ani počtu 2 tisíc obyvatel a z toho tři městské části mají
méně než 500 obyvatel (Praha – Nedvězí, Praha – Královice a Praha
– Benice). V deseti největších městských částech, které představují
40 % území Prahy, bydlí 67 % obyvatel Prahy. Z toho plyne značná
rivalita, pokud jde o témata, která je třeba řešit na centrální úrovni.
Městské části na rozdíl od obcí nemají možnost regulovat místní
poměry formu vyhlášky. Tuto kompetenci si ponechal Magistrát,
stejně jako přednostní inkaso veškerých místních poplatků, které
jsou právě těmito statutárními předpisy regulovány. Nadto jsou

zde témata rozvoje města a s tím související umístění klíčových
dopravních staveb, průmyslových zón a zón technického zázemí
města. Tyto otázky řeší centrálně Magistrát Hl. m. Prahy. Aktuálně
jsou například městské části i veřejnost zapojeny do projednání
takzvaného „Metropolitního plánu“, který by měl cca za čtyři roky
nahradit stávající Územní plán Prahy z roku 1999. Z výše uvedené
ho je zřejmá určitá míra podřízenosti městských částí vůči centrální
samosprávě města.

Výkon nepřímé státní správy
Pro občany nejméně srozumitelná úroveň členění Prahy spočívá
ve výkonu nepřímé státní správy. Takzvaná „přenesená působnost“
byla Statutem Hl. m. Prahy delegována na 22 městských částí, které
pro přehlednost nesou společné označení „Praha“ a číslo příslušného „správního obvodu“. Fakticky se jedná o základní výkon veřejné
správy ve vztahu k obyvatelům. Jde o vedení matriky, vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, živnostenskou agendu, výplatu sociálních dávek, působnost
stavebního úřadu apod. Pokud máte v úmyslu řešit některou z uvedených agend, tak vězte, že celé Dolní Počernice „bydlí“ od 1. července 2001 ve správním obvodu Prahy 14.

Výkon přímé státní správy
Úplně samostatnou kapitolu tvoří výkon přímé státní správy. Území
Hl. m. Prahy je pro tyto účely rozděleno na 10 prapůvodních územních obvodů, na které se odkazují některé speciální zákony s celorepublikovou působností, například moc soudní. Správní obvod
Prahy 14 včetně Dolních Počernic jsou zde řazeny do území Prahy 9.
Mimo to však Finanční úřad pro hlavní město Prahu svou činnost
dále dělí do dvanácti obvodů, kterým jsou Praha 1 až Praha 10 plus
Praha Jižní město a Modřany. Úřad práce má naopak na území Prahy pouze osm pracovišť, neboť agendu pro území Prahy 1 vykonává
pracoviště na Praze 2 a stejně tak agendu pro Prahu 7 zajišťuje pracoviště na Praze 8. Ještě větší redukce dosáhla policie České republiky, jejíž obvodní ředitelství jsou v Praze organizována pouze do 4
obvodů, stejně jako základní čtyři poštovní obvody v Praze. Druhá
číslice poštovního směrovacího čísla však odpovídá jednomu z deseti územních obvodů.
Z výše uvedeného vyplývá, že územně-správní členění města nemůže být pro občany dostatečně srozumitelné a jde nejenom k tíži
města, ale i státních institucí, že nejsou schopny zajistit přehlednější
územně-správní členění, které by jednoduše obsáhlo veškeré služby veřejnosti.
Bc. Jan Šroubek

MČ Praha – Dolní Počernice Vás srdečně zve na oslavu
98. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Sejdeme se před amfiteátrem v zámeckém parku v Dolních Počernicích
v pondělí 31. října v 18.00 hod
Po projevu pana starosty zazpíváme státní hymnu
a s lampióny projdeme osvětleným zámeckým parkem
na hráz rybníka, kde se potěšíme ohňostrojem.

5

ŽIJÍ MEZI NÁMI

JAN TOUŠEK
Dietolog a výživový specialista, trenér reprezentace České republiky a sám její úspěšný reprezentant v kulturistice a nové kategorii Classic Physique, medailista prestižních soutěží mj. NPC MUSCLE CONTEST CHAMPIONSHIPS
California USA 2016 (stříbro), NPC GARDEN STATE CHAMPIONCHIPS New Jersey USA 2016 (2x zlato, 1x stříbro a titul celkového šampiona), NPC NORTHEAST SUMMER CLASSIC New York USA 2016 (3x zlato a absolutní vítězství
v Classic Physique).
...ve výčtu úspěchů bychom mohli dozajista pokračovat, ale asi by nám nezbylo dost místa na zajímavé povídání s tímto sympatickým
sportovcem. Dovolila jsem si Honzovi za sebe i za čtenáře položit pár otázek přímo „na tělo“.
Sportuješ od dětství? Museli Tě rodiče spíše krotit nebo naopak
nutit k pohybu?
V době mého dětství nebyly běžně počítače, nebo tablety a všechny ty další digitální hračičky, na kterých dnes tráví děti hodiny svého
času. S bratrem jsme, jako malí kluci, pořád pobíhali někde venku,
jezdili na kole a pohybovali se. Ale až v pubertě jsem se začal něčemu konkrétně a naplno věnovat.
Kdy jsi poprvé „přičuchl“ ke kulturistice? Co Tě na ní lákalo?
A v jakém věku je vhodné začít?
Kulturistikou mě očaroval můj bratranec. To se
psal rok 1996 a mně bylo 16 let. On byl o pět let
starší a kulturistice se věnoval naplno. Líbilo se
mi, že je tak velký a silný chlap. Tenkrát jsem si
řekl, že i já budu velký chlap! A tak jsem začal
chodit do posilovny. Cvičil jsem pravidelně, ale
neměl jsem poblíž nikoho, kdo by mi v tomto
oboru pomohl, nebo poradil. Byli tu jen o pár let
starší kamarádi, kteří se tak akorát vytahovali,
jak zvednou na bench více, než já. Výsledky
se pořád ne a ne dostavit. Stále jsem byl jen
hubený, šlachovitý kluk. Teprve v mých
19ti letech, jsem se rozhodl oslovit trenéra, v té době i závodníka. Až od něj
jsem zjistil, že musím úplně změnit
jídelníček. Začít kvalitně a pravidelně
jíst, správně trénovat a odpočívat. Až
teprve tehdy vše začalo fungovat a já
na sobě viděl výsledky, což mě samozřejmě začalo strašně bavit.
Kdy je dobré začít se silovým tréninkem?
V pubertě, po 15tém roku. Jen je opravdu potřeba trénovat správně, se správnou technikou, aby
se nepřetěžoval pohybový aparát a páteř.
Pokus se přiblížit nám laikům rozdíl mezi kulturistikou a kategorií Classic Physique, ve které jsi prvním reprezentantem České republiky
a to už absolutním vítězem. Můžeš nám přiblížit, co znamená titul absolutní vítěz?
Kulturistiku asi každý zná... Myslím, že pro mnohé lidi už velcí „přefouklí“ kulturisti nepředstavují
nic hezkého. Ani mně se ty nepřirozeně „přefouklé“ hromady svalů nelíbí. Kulturistika měla
své kouzlo v šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století, kdy se kulturisté snažili přiblížit antickému modelu atletického těla. A letos
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vznikla právě kategorie Classic Physique, která se má k tomuto ideálu vrátit. Je daný přesný váhový limit k výšce sportovce. A je už
na jednotlivých atletech, jak tuto svalovou hmotu vytvarují a jak
dodrží celkovou symetrii těla. Vyhrává ten, který na pódiu ukáže,
že jeho tréninky a dieta, byly opravdu ty nejtvrdší. To vše je totiž
na těle vidět.
Každý závod má několik výškových a váhových kategorií. V každé
kategorii je jeden vítěz. Na závěr soutěže se vítězové ze všech těchto kategorií znovu porovnávají a hodnotí. Ten, který má nejlepší
tvary, separovanost, vyrýsovanost svalů a celkovou symetrii těla,
ten pak navíc získá titul – Overall Champion – absolutní vítěz.
Můžeš nám popsat, jak vypadá Tvá příprava
na závody a vylíčit Tvých pár dní a hodin těsně před závodem? Jak náročné je se na něj
připravit? Co jíš a piješ?
Ano, rád... Většinou moje příprava na daný závod
trvá rok, někdy i o něco méně. Záleží na tom,
na který závod se nominuji. Příprava je vždy rozdělena do určitých fází. Silově objemový trénink,
k tomu patří i objemový jídelníček, který obsahuje velké množství komplexních sacharidů a kvalitních bílkovin. Ten se pomalu
upravuje a postupně se mění na rýsovací a definiční trénink k němuž se přiřazuje tvrdá dieta. Ta se s přibližujícími
se závody stále více „utahuje“. Nejtěžší
období tréninku jsou poslední dva měsíce
před závodem, kdy je dieta nejpřísnější a kdy
se trénuje denně s tou největší intenzitou dvoufázově nebo třífázově.
Stává se, že v kuse mám za sebou i 20 tréninků
za týden. To už cítím, že tělo potřebuje odpočinek. Dopřeji mu jeden den volna, kdy většinou
navštívím fyzioterapeuta. Náročný je ale každý
sport na vrcholové úrovni. Na tomto sportu je
jedna z nejnáročnějších částí přípravy naprosto
striktní dieta, při nejtěžších intenzivních trénincích. A to je velice psychicky i fyzicky náročné.
Jak vypadají poslední dny a hodiny před závodem? To je v podstatě nejdůležitější část, kdy je
potřeba přesně znát reakce svého těla, na příjem
určitých živin. Vědět, co jednotlivé části potravy
s tělem dělají. Pár dní před závodem je to naprosto přesná práce se suplementací sacharidů a proteinů. Množství vody si hlídám přesně
na decilitry, množství sacharidů, proteinů, sodíku a draslíku suplementuji přesně na gramy.
Toto je potřeba vydržet až do dne D, tedy dne
závodu. Závodní formu v podstatě dokáži naladit na přesnou hodinu závodu.

Jak se na Tvůj jistě časově náročný program vrcholového sportovce dívá rodina? Jezdí Tě někdy podporovat na závody?

je například projekt v Dětenicích. Ukázat lidem oživení starých tradic a spojit současnost s minulostí.

Rodina už to bere jako nedílnou součást mého (našeho) života
a chápe, když přijdu na rodinnou oslavu s nutriční váhou a vážím si
přesně každou bramboru, kterou sním. I v mých posledních dnech
před závodem, kdy mám trénink ráno i odpoledne, se snažím najít
si čas pro svou dcerušku. Rád s ní trávím svůj čas třeba tím, že jdeme společně „blbnout“ do bazénu nebo relaxujeme. Rád v tyto dny
využívám naše Dolnopočernické lázně
U Hastrmana, kam chodíme s dcerkou,
která to tam miluje. Závody samotné většinou absolvuji sám, vzhledem
k tomu, že závodím na mezinárodních
závodech a s tím je spojeno dlouhé
únavné cestování. Samozřejmě se ale
těším na dobu, kdy bude manželka
s mojí dceruškou přímo v hledišti a budou mi fandit.

Mě i čtenáře budou jistě zajímat Tvé plány ohledně otevření
nového FITNESS CENTRA, které buduješ v areálu Počernického
pivovaru... Kdy a na co se máme těšit?

Co Tě závodní kulturistika naučila?
Věnuješ se občas i jiným sportům?
Závodní kulturistika mne naučila mnohé... V první řadě je to absolutní disciplína ve stravě a tvrdých trénincích. Jen tam člověk pochopí, že je vše v tvrdé dřině (není možné si říct „už ne, už nemůžu“)
a v úplné disciplíně ve stravě. Není to vůbec v tom, co si možná laická veřejnost někdy myslí, že je možné jen sáhnout po zakázaných
látkách. Vítězové vždy mají nejvíc natrénováno a oddřeno.
To také směřuje k dalšímu, co mě vrcholové závodění všude ve světě naučilo... POKORA, ÚCTA a RESPEKT.
Mám rád i box. Když jsem začal trénovat box s naším legendárním
boxerem Rosťou Osičkou, pochopil jsem, že se nejedná o žádné násilí, ale o opravdovou eleganci v technice a strategii. Na boxu mě
fascinuje ta dřina, kterou člověk musí vynaložit, aby natrénoval vydržet v ringu tři minuty a dokázal to, proč v ringu stojí: zvítězit.
Jaká hříčka osudu zavála Tebe a Tvou rodinu do Dolních Počernic? Měl jsi k nim už předem nějaký vztah, nebo to byla „náhoda“?
Byl to jeden krásný developerský projekt zde v Dolních Počernicích,
tehdy ještě na zelené louce. S mojí manželkou jsme byli mezi prvními, kdo měl tehdy vážný zájem o toto bydlení. V roce 2010 jsme
začali hledat místo pro život na stálé bydlení. Něco, kde se nám
bude líbit a odkud už se nebudeme muset stěhovat, až budeme mít
jednou děti. Původem jsem Pražák, nedaleko odtud, také z Prahy
9. Prahu znám, ale myslím, že není v Praze hezčího místa, než jsou
Dolní Počernice. Takže to nebyla ani tak náhoda rozhodnout se žít
zde, ale osud.

Nové a naprosto unikátní – komplexní FITNESS CENTRUM v areálu
Počernického pivovaru otevřeme na přelomu jara a léta roku 2017.
Jedná se o naprosto převratný projekt
fitness centra v Praze. Propojíme úžasné
prostory sladovny pivovaru, vybudované již v šestnáctém století, se současností. Citlivě rekonstruujeme tyto úžasné prostory, kde zanecháváme vše, co
naši předkové vybudovali, každý sloup,
klenbu a zeď, doslova každá původní
cihla a kámen je jen pečlivě očištěna
a opravena. Do těchto prostor vložíme
nejmodernější vybavení na cvičení pro
širokou veřejnost. Naše dolnopočernické unikátní fitness centrum bude
obsahovat všechny nejmodernější stroje pro komfortní a správné
cvičení, sál pro bojové sporty a skupinové lekce s multifunkční rampou na funkční tréninky s vlastním tělem. Tato rampa bude jediná
v České republice. Naše centrum bude obsahovat dietologickou ordinaci, ve které doktor přesně sestaví dietu podle potřeb jednotlivce. Naši trenéři dovedou každého k životní formě. Dietologická ordinace bude obsahovat speciální přístroj na hubnutí, na který česká
firma získala světový patent. Budou zde k dispozici i služby fyzioterapeuta. Dále zde bude tradiční pánské holičství – Barber Shop,
kde se opět vracíme k minulosti, kdy holič nebyl kadeřník, ale holič, který nejen perfektně upravil váš účes, ale i břitvou vaše vousy
a návštěva u něj byla příjemnou součástí denního života. Nakonec
bych rád představil naši krásnou kavárnu, kterou budete moci využít, nejen když si půjdete zacvičit, ale i jen tak na příjemné posezení.
V naší kavárně budeme podávat úžasné proteinové dorty a zdravé
bio dortíky, ale hlavně také výbornou zmrzlinu bez obsahu cukru.
Ukážeme Vám, že správný pohyb má význam a bude Vás to bavit.
Když ne uvnitř, tak venku v krásném parku v areálu Panského dvora
určitě. Rádi bychom se věnovali všem lidem, včetně našich juniorů.
Budeme pořádat i hodiny cvičení pro děti. Pokud by byl zájem, tak
i pohyb pro seniory. A ještě na Vás čekají další zajímavá překvapení,
která neuvidíte nikde jinde, než u nás ve fitness centru v Dolních
Počernicích. Ale o těch prozatím ještě pomlčím.
Každopádně se budu moc těšit, až u nás budu moci přivítat každého z Vás.
Děkuji za rozhovor a přeji Ti další úspěchy ve sportu, v podnikání i v soukromém životě.
Pana Jana Touška vyzpovídala Markéta Brožová

Žiješ tu již nějakou dobu... Co se Ti v Počernicích líbí a co bys
rád změnil?
V Počernicích se mi líbí úplně všechno. Hlavně to, že žijeme v Praze
a přesto to vypadá jako kdybychom žili v malé krásné vesničce. Líbí
se mi udržování tradic, všechny společenské a sportovní akce, které
zde probíhají.
Neměnil bych nic a byl bych právě moc rád, kdyby se v tomto současném rytmu Dolní Počernice dál rozvíjely a pracovalo se na jejich
rekonstrukci a zdokonalování, na čemž se i já rád podílím rekonstrukcí sladovny Počernického pivovaru, ve které buduji unikátní
fitness centrum pro veřejnost. Byl bych rád, kdyby se povedla rekonstrukce zdejší základní školy a do budoucna třeba i statku v ulici
Nad Rybníkem. Krásné by bylo, využít ho na něco unikátního, jako
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SDÍLENÍ

Z hlavního města na Statek

V čele náměstí družby stojí mohutná desetipatrová administrativně správní nebo, chcete-li, vládní budova, před níž na třech stožárech vlají česká, čínská a slovenská vlajka. Přes celou délku náměstí
naproti této budově bylo během našeho pobytu postaveno obří
centrum aktivit mládeže. A jako další přiblížení naší kultury se nám
podařilo v tomto mamutím „kulturáku“ uspořádat výstavu dolnopočernického výtvarníka ak. mal. Jana Paula. Jednalo se o soubor
čtyřiceti obrazů, v nichž zpracovával dojmy, které v něm zanechala
návštěva tohoto zvláštního místa. Výstava byla vlastně první veřejnou akcí, která se zde konala. Sice se v té době již několik měsíců
plánovala a odkládala výstava děl místních výtvarníků, ale vzhledem k demonstracím, které tehdy probíhaly v Hong-kongu, platilo
nařízení, vyhnout se pokud možno akcím, kde by se shromáždilo
více lidí. I zde se ukázalo, že taková akce proběhnout může a nic se
nestane. Týden po výstavě Jana Paula proto proběhla i ona odkládaná výstava umělců domácích.
Výraznou součástí pospolitého života byly na již zmíněném obřím
náměstí každé ráno a večer probíhající skupinové aktivity jako různá cvičení, nacvičování tanečních představení a sestav, tance v párech a podobně, ale také třeba individuální cvičení hry na hudební
nástroje nebo trénování jízdy na kole, kolečkových bruslích apod.
K těmto činnostem se lidé scházeli zcela spontánně, a kdo chtěl,
mohl se připojit ke kterékoli aktivitě. Zejména jsme obdivovali nejstarší obyvatele, kteří, pokud byli jen trochu schopni pohybu, nikdy nevynechali příležitost přijít si zacvičit, protáhnout ztuhlá těla
a rozproudit krev. (Většinu dne pak trávili v hloučcích na klíčových
místech v okolí, kde se věnovali zejména společenským hrám a probíráním všeho možného.) Nás z těch večerních „kroužků“ asi nejvíce
lákala skupinka, jejímž centrem byl veliký buben, udával základní
rytmy, které pak na různé činely a další perkusní nástroje doprovázela skupina mužů, zatímco ženy kolem kroužily v jakémsi extatickém tanci. Tomu rytmu se nedalo odolávat.
Bydleli jsme v bloku mezi hlavním náměstím a tržní ulicí, kde bylo
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2. ČÁST

přímo z chodníku (mnohdy doslova) možno nakoupit kromě veškerých potravin (rozumějte masa, toufu, placek, knedlíků, ovoce, zeleniny, obilnin, luštěnin, olejů apod.) také základní domácí potřeby,
nářadí, oděvy a další průmyslové zboží. A co nebylo k mání na tomto trvalém trhu, bylo (vedle všech již jmenovaných věcí) téměř jistě možno sehnat na velkém trhu, který se konal jednou za pět dní
v ulici kolmé. Městečko mělo i svůj bohatě zásobený obchodní
dům, zastřešenou tržnici a neuvěřitelnou spoustu obchůdků smíšeným zbožím, ale všichni stejně nejraději nakupovali na trhu, tím
spíše my. Do obchodního domu jsme chodili více méně jen pro jednorázové plenky, než jsme přešli na látkové.
Navíc se dvě křižovatky naší tržní ulice každé ráno proměnily ve veliká snídaňová centra. Výborné tradiční čínské snídaně všeho druhu
zde bylo možno zakoupit k odnesení (domů nebo asi mnohem čas-

těji do práce) nebo zkonzumovat na místě u malých skládacích stolečků. A když už píšu o jídle, nemohu nezmínit nepřeberné množství malých vývařoven po celém městečku, které nabízely úžasně
pestrou škálu velmi prostých, ale vynikajících jídel z různých koutů
Číny. K tomu mnoho restaurací s nabídkou stejně lahodných, ale již
sofistikovanějších a složitějších pokrmů a ještě několik luxusnějších
restaurací – zejména v hotelech, kde vysoké umění kuchařů doplňovalo ještě úžasné servírování a téměř dokonalá obsluha. Ani tři
roky nám nestačily, abychom ochutnali vše. Čínská kuchyně je celosvětově vyhlášená, ale realita ještě předčí legendy, které se o ní vyprávějí. Na druhou stranu jsme nikde v širokém okolí nemohli kou-

POZVÁNKA
MČ Praha – Dolní Počernice Vás zve
na tradiční

Mikulá š skou
nadílku,

která se bude konat v prostorách zámeckého
parku, infocentra a regionálního muzea

v sobotu dne 3. prosince 2016
Navštíví nás Mikuláš, děti se mohou těšit
na pohádku, předem se bát čertů v pekle,
připraveny budou i zajímavé výstavy a tvůrčí dílny
a jako každý rok nebude chybět živý Betlém...

pit tmavý chléb, jakýkoli sýr, máslo, tvaroh, zrnkovou nebo mletou
kávu a jiné u nás zcela běžné potraviny. Máslo, tvaroh a některé jiné
mléčné výrobky jsme se naučili vyrábět sami z mléka, které jsme
kupovali přímo od chovatele krav. Na pečení chleba jsme si museli
nechat poslat remosku, protože čínské kuchyně nejsou vybaveny
troubou. Občas nám něco z toho přivezly i návštěvy z Česka nebo
přátelé z velvyslanectví. Anebo jsme si mohli některé postrádané
potraviny koupit v drahých obchodech pro cizince v 250 km vzdáleném hlavním městě Pekingu, kam jsme čas od času vyrazili za kulturou nebo třeba volit českého prezidenta.
Stejně daleko jako do Pekingu jsme to ale měli i k nejbližším horám.
S tím však, že dokud jsme se k nim nepřiblížili, byla krajina kolem
nás plochá jako stůl. Naprostá rovina, kde převýšení snad nepřesáhlo 5 m. Navíc na této rovině nebylo téměř nic, co bychom nazvali
přírodou. Zejména lesy, ty byly opravdu až ve zmíněných horách.
Všude jen samá pole nebo zástavba. Tato jednotvárná rovina navíc
během suché zimy vždy ztratila veškerou zelenou, i tráva zežloutla
a zhnědla. A sníh napadl jen výjimečně. A nad tím vším obloha bez
mráčku, od obzoru k obzoru jednotvárně monotónní. Někdy i modrá, ale většinou spíše v barvě směsi hnědé, šedivé a žluté, přičemž
každý den jiná z těchto barev převládala. K tomu velký vítr a vzduch
plný prachu a v našem okolí bohužel i zplodin chemických továren.
Takže zimy byly opravdu smutné až depresivní. Jak si teď doma ještě více vážíme každého stromu, každého mráčku, každé vůně, která
se nese vzduchem!

Text a foto: Tomáš V. F. Jirsák Havran
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Jubilanti z našich řad ve IV. čtvrtletí 2016
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

ŘÍJEN

PROSINEC

Věra Borková, Ludmila Cikánková, Ludmila
Havlíková, Marie Bastlová, Květuše
Langhammerová, Marie Červencová, Věra
Nováková, Josef Stříška, Květoslava Müllerová,
Bohuslava Jechová, Marie Jelínková, Jaroslav
Šmolka

Jiří Mašek, Jaroslava Podroužková, Marie
Šmolková, Věra Kocourková, Dagmar Jedličková,
Anna Říhová, Marie Bašková, Ladislav Šejnoha,
Jaroslava Vaněčková, Karel Horčík, Zdeňka
Řízková, Pavel Neužil

LISTOPAD
Ludvík Šimra, Stanislav Blecha, Miloslava
Caldová, Zdeňka Dolečková

Komise sociální, zdravotní a bytová

Smutná zpráva ze sociální komise
Dne 12. září odešla paní Eva Hanibalová. Odešla náhle a zcela nečekaně. Když s námi rokovala na posledním jednání, nic nenasvědčovalo tomu, že se vidíme bohužel naposledy. Byla tak vitální. Ještě vtipkovala a zdála se být celkem v pohodě.
Když jsem se dozvěděla o jejím úmrtí, nedokázala jsem tuto smutnou skutečnost přijmout a stejně bolestným překvapením
to bylo i pro všechny ostatní ze sociální komise. Paní Hanibalová byla sice služebně nejmladší členkou, ale byla nám díky svým
odborným znalostem a praktickým životním zkušenostem velkou oporou. Uměla se oproti nám dívat očima vozíčkáře. Starala
se totiž o svého syna, mimochodem místopředsedu naší komise, trvale upoutaného na invalidní vozík. Její péče byla nesmírně
obětavá a příkladná. Pokaždé, když jsem se s paní Hanibalovou na jednání setkala, v duchu jsem žasla a obdivovala ji, jak bravurně tento nelehký životní úkol zvládá, jak dokáže manipulovat s těžkým vozíkem, s jakou láskou a empatií stále pomáhá synovi
uspokojovat jeho potřeby.
Bude nám v sociální komisi velice chybět, ale největší ztrátu utrpěl právě její těžce zdravotně postižený syn Martin. Drahou maminku a současně tak vzornou permanentní ošetřovatelku mu již nikdo nenahradí.
Pane Hanibale, děkuji Vám touto cestou za cenné informace z oboru, kterými jste komisi zásoboval, buďte silný.
Paní Hanibalová, skládám hlubokou poklonu před Vámi za Vaši péči o našeho pana místopředsedu i za vše, co jste pro sociální
komisi vykonala. Čest Vaší památce.
Jménem celé KSZB Miroslava Šílová, předsedkyně

OZNÁMENÍ

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ,
které již tradičně pořádá
Městská část Praha – Dolní Počernice
pro své občany, se uskuteční

v neděli 4. prosince 2016
od 10.00 hod.
v sálu hotelu Svornost.
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Milí spoluobčané,
srdečně vás všechny zdravím. Bohužel
tentokrát z Prostějova, kde od září žiji
a pracuji v nové farnosti. Moji představení mě poslali na toto místo. Říkám
bohužel, protože jsem s vámi prožil
v Dolních Počernicích pěkných šest let
a bude se mi po vás stýskat. I když jsem
vás všechny neznal osobně. Taky mně
bude chybět Počernický park a další
pěkné věci ve vaší obci. Děkuji vám
za všechno dobré, co jsem od vás obdržel, za finanční pomoc na již krásně opravené varhany, za to, že
jsem mohl jezdit o Velikonocích na koni. Panu starostovi Richterovi
za skvělou spolupráci a i místním policistům, že občas přišli na faru
si povykládat u dobrého kafe. Přeji vám vše dobré.
Pavel Čáp, bývalý farář DP
Drazí obyvatelé Dolních Počernic,
od 1. července jsem se stal administrátorem Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha
– Dolní Počernice. Dovolte mi, abych
se vám představil: jmenuji se Leo Červenka, pocházím z Brna a působil jsem
v Šumperku, v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Moravských Budějovicích, v Praze v kostele sv. Kříže Na Příkopě, v Prostějově a teď tady v Dolních Počernicích.
Někteří z vás již měli možnost se se
mnou setkat a seznámit. Hlavně v kostele, ať už při různých obřadech, nebo kulturním setkání při koncertu v rámci Babího léta
2016. Dovolte mi pozvat vás do našeho kostela na varhanní koncert
v sobotu 8. 10. 2016 v 17 hod., který pořádá farnost na poděkování za opravu varhan a také na poděkování vám všem, kteří jste se
na opravě varhan jakkoliv podíleli.
Těším se na setkání s vámi, ať už při obřadech v kostele, nebo při
různých kulturních setkáních.
P. Leo Červenka

V neděli 15. května zavítal do Dolních Počernic biskup Mons. Karel
Herbst SDB, který udělil svátost biřmování venku na prostranství
u místního pivovaru a sochy sv. Jana Nepomuckého. Tato svátost
je vždy udělována biskupem, proto ho osobně pozval místní farář
P. Pavel Čáp, který se slavnostního obřadu také zúčastnil a při kterém 21 mladých lidí přijalo svátost, která je uvedla do dospělého
křesťanského života. Po ukončení obřadu bylo venku připraveno
bohaté občerstvení. Počasí bylo sice velmi chladné, ale o to byla
srdečnější a hřejivější atmosféra celé slavnosti. Fotografie i videa ze
slavnosti najdete na http://www.farnost-dolni-pocernice.cz/galerie/birmovani-15-5-2015-foto/.
Marcela Krňávková

FARA

Návštěva biskupa

FA R N Í O K É N KO

Příměstský tábor na faře
Posledních čtrnáct prázdninových dní se letos poprvé na faře v Dolních Počernicích pořádal příměstský tábor pro děti ve věku od 4
do 12 let. Od pondělí do pátku byl pro ně připravený program s názvem Cesta kolem světa aneb každý den v jiné zemi. Děti cestovaly
na kouzelném koberci do různých zemí a poznávaly jejich kulturu
a zvyky, hrály tematicky zaměřené hry na zahradě a hřišti. Všichni se
s elánem zapojili do tvořivých činností, při kterých vyráběli mexické
náhrdelníky, africká přání, španělská námořnická trička a anglické
hrnky na čaj. Hlavně si děti a vedoucí užili společně spousty zábavy
a legrace nejen na faře a farní zahradě, ale i při několika výletech.
Byli se podívat v městské knihovně v Běchovicích, v Klánovickém
lese a na zajímavých kamenech na vrchu Klepec.
Zveme všechny děti ve věku 4–12 let na druhý ročník našeho příměstského tábora, který se bude pořádat opět posledních 14 dní
v srpnu. Všechny podrobnosti najdete v dubnu na našich webových
stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz.
Marcela Krňávková

POZVÁNKA
Vážení a milí,
zveme vás v neděli 18. prosince 2016 do zámeckého parku
na sváteční Malé adventní zastavení od 14 – 16:30 hodin.
Setkejte se svými přáteli, známými a sousedy nad šálkem svařeného vína,
zaposlouchejte se do svátečních tónů saxofonů, odneste si do svých domovů
Betlémské světlo. Zastavte se a přijďte načerpat vánoční atmosféru.
Pořádá MČ Praha - Dolní Počernice
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Slavnost Babího léta
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V pořadí již 22. oslava Babího léta byla
v letošním roce spojena s 1. ročníkem
Počernického pivobraní.
Začněme tedy novinkou tohoto roku.
Počernický pivovar pořádal akci dvoudenní. Sládek zdejšího pivovaru pan
Marcel Jelínek uvařil festivalové pivo Počernický Magnát 15° – svrchně kvašený
speciál bavorského typu. Svůj zlatý mok
nabízely i další pivovary: Sedlčanský
pivovar Krčín, Zemský pivovar, Pivovar
Raven, Pivovar Zichovec, Létající pivovar
Bad Flash, Pivovar Uhříněves a Zámecký
pivovar Frýdlant. Celkem bylo k ochutnání 20 druhů piva. Pivní nadšenci
ochutnávali s mírou, a tak nevznikl žádný problém s nadmírou alkoholu.
Všichni návštěvníci si opět mohli vybrat
z bohatého kulturního programu – sportovní soutěže, jezdecký parkúr, výstavy, hudební produkce…
S malým počtem odvážných dětí, ale
s nemalým nadšením zahájila program
Míša Mrázková. Spolu s dětmi si zazpívala a zatančila v pohádkovém světě.
Oficiálního přivítání návštěvníků se ujal
pan starosta Zbyněk Richter a při této
příležitosti předal panu MUDr. Pavlu Bočkovi, předsedovi rady sdružení Sluneční
paprsek, šek na 10 000 Kč určený pro léčbu dětí.
Pan Pavel Boček pak uvedl milého hosta
– pana Aleše Hámu. Poté již následoval pestrý sled hudebních vystoupení kapel: Brassband, CZ (Celé znova), Emma, Kvokál, Artmosphere, Medvěd 009, Libý Květoň, Last Station, Crossband.
Celé odpoledne měl původně moderovat pan Jaroslav Suchánek,
avšak kvůli momentální zdravotní indispozici se jeho role se vší ctí
ujala paní Vlasta Václavková, která svou neočekávanou roli neopustila až do pozdních nočních hodin.
Pro posluchače s odlišným hudebním cítěním (nebo jen momentálním naladěním), bylo v počernickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie připraveno profesionální vystoupení amatérského pěveckého sboru VOX BOHEMICALIS z Českého Brodu se sbormistrem
Mgr. Tomášem Charvátem. Nejen, že se prostorem kostela linuly
nádherné zpěvy (za klavírního doprovodu Ĺubici Spurné), ale přítomní se mnohé dozvěděli i o interpretované hudbě – zazněly
skladby Francise Poulenc, Gabriela Fauré, Jeana Racina a Antonína
Dvořáka.
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V informačním centru se lidé mohli potěšit
pohledem na dvě desítky ptáků, kteří se slétli na jeden strom díky šikovným rukám paní
Evy Vavrouškové. Svou zručnost a výtvarné
nadání opět dokázal i pan Jiří Topinka svými
modely ze špejlí a dřeva (ke stavbám letos
přibyly i dopravní prostředky) a černobílými
obrazy malovanými prsty. Nikdo z návštěvníků nemohl necítit nezaměnitelnou vůni
právě upečeného štrúdlu zkušených pekařek Kateřiny Václavkové a Jaroslavy Vaněčkové, která se linula z regionálního muzea.
Pro mnohé byla milým překvapením letošního Babího léta výstava obrazů „Pocta impresionistům“ zdejšího rodáka pana Jana
Nováčka, která byla instalována v zasedací
místnosti úřadu. Většinou nikdo netušil,
jaké zálibě se věnuje a jeho pastely, tempe-

Galerie u koní
Galerie u koní si pokládá za čest, že mohla ke zdárnému průběhu
letošní slavnosti Babí léto přispět hned dvěma počiny, konkrétně
dvěma výstavami.
Jednou z nich byla výstava pořádaná v sídle Galerie u koní v ulici
U Koní, takto celosvětově nejproslulejší dolnopočernické open-airové galerii. Výstava, kterou galerie divákům tentokrát nabídla, byla
výsledkem mnohaleté spolupráce s ak. mal. Janem Paulem z Dolních Počernic. Byla to již třetí samostatná výstava, kterou tomuto
umělci galerie uspořádala, přičemž předchozí výstava, pořádaná
v zahraničí, byla jeho nejnavštívenější výstavou vůbec, když jen vernisáže se zúčastnilo kolem 500 lidí a další stovky zájemců nemohly
být z kapacitních důvodů do výstavních prostor vpuštěny. Viděno
tímto prizmatem aktuální výstavu Biblické krajiny zhlédla jen hrstka
diváků, přesto byla návštěvnost potěšující. Na vernisáži výstavy promluvil s autorem i generální prezident galerie Tomáš V. F. Jirsák Havran. Galerie u koní tentokrát představila Paulovy obrazy formátů,
jaké pro něj nejsou typické. Jednalo se o tzv. úzkoprofilové gaučáky,
tedy obrazy vodorovně protáhlé (kolem 150–200 cm) a vysoké jen
25–35 cm, které jako by byly na zakázku vytvořeny právě pro plochu
hřbitovní zdi, na niž byly adjustovány. Jako většina autorových děl
z posledních několika let je i tato série malována akrylem na plátně,

rové i olejové malby oslovily jak milovníky přírody, tak i vyznavače
techniky.
V zámeckém parku – revitalizované části Štěpnice, nyní již krásně
kvetoucí, byla umístěna putovní výstava Má vlast 2016 Cestami
proměn, která dokumentuje významné projekty obnovy objektů
i krajiny celé České republiky. Dolnopočernická Štěpnice je jedním
z těchto míst.
Nezmínila jsem ještě tradiční aktivity – jízdy na huculských koních
JK Počin, malování na obličej, pouťové atrakce… to vše opět nechybělo k radosti těch nejmenších.
Všem, kdo jakkoliv přispěli ke zdaru příjemného odpoledne a večera, patří veliký dík.
Světla Parkanová
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přičemž Paul pracuje bez štětců a k nanášení barev používá výhradně části svého těla – zejména prsty a dlaně. Kontrastně k horizontále formátu působí vertikála obsahu. Jak napovídá název, jedná
se o obrazy s religiózní tematikou – s využitím témat nejsilnějších
a nejpůsobivějších biblických postav, scén a příběhů nás autor provází nikoli reálným prostředím, kde se notorické události odehrály,
ale spíše neuchopitelnou surreálnou až abstraktní krajinou svých
emocionálních prožitků a imaginací. Instalace této výstavy v Galerii
u koní, tedy na hřbitovní zdi, která sama o sobě je viditelnou hranicí
mezi světem lidského života a tím, co jej přesahuje, byla proto inspirativním nabídkou trochu jiného pohledu na celý cyklus.

Druhou výstavou, kterou Galerie
u koní pro Babí léto připravila, byla
prezentace vybraných příspěvků
fotografické soutěže na téma Krásy Dolních Počernic, kterou galerie
uspořádala spolu s Okrašlovacím
spolkem POČINu. Návštěvníci měli
příležitost zhlédnout kolem padesáti fotografií, mezi nimiž byly
na čestném místě vystaveny tři snímky, které odborná porota
ve složení grafička a malířka Olga Stárková, ak. mal. Roman Franta,
ak. mal. Jan Paul a fotograf Dušan Rouš vybrala jako nejlepší. Vůbec nejlépe ohodnotila porota fotografii s názvem „Setkání pod
rozhlednou“ od paní Marie Langmajerové, která tak vyhrála profesionální kompaktní fotoaparát. Cílem výstavy i celé soutěže bylo
upozornit na to, jaká krása nás zde v Dolních Počernicích obklopuje
– mnohdy aniž si to uvědomujeme. Za přítomnosti starosty Zbyňka
Richtera a zástupce poroty Jana Paula předal při slavnostním zahájení výstavy generální prezident galerie vítězce soutěže první cenu.
Do konce roku by z vybraných soutěžních příspěvků měl vzniknout
kalendář Dolních Počernic. Doufejme, že se podaří touto akcí inspirovat i další dolnopočernické amatérské fotografy, takže do příštího
ročníku bude příspěvků ještě více.
Členové počernické iniciativy POČIN
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Volejbalový turnaj

BABÍHO LÉTA

Ještě v předvečer soboty 17. září nebylo jisté, kde se ráno sejdeme
– zda na kurtech nebo v sokolovně. Rozhodla 22. hodina – předpověď z Meteoradaru byla krajně nepříznivá – liják téměř po celou noc
i den. Potvrdila to i krátká ranní porada s obhlídkou kurtu v 8 hod.
Všude louže… Na poslední chvíli se nám ještě v noci díky ochotnému řediteli ZŠ Jirkovi Schwarzovi podařilo zajistit druhou tělocvičnu a začalo tak trochu hektické kolečko různých přesunů hráčů, rozhodčích, potřebných pomůcek a také jídla a pití mezi domečkem
na kurtech, tělocvičnou v ZŠ, sokolovnou a restaurací Na kempu.
Společným úsilím se vše zvládlo a kolem šesté večer jsme dohrávali
poslední zápas. Pak už se všichni shromáždili k vyhlášení výsledků
a předání cen – jako tradičně koupí některých z nich jsme podpořili
chráněnou dílnu „U Červeného javoru“.
Díky všem organizátorům, pomocníkům, sponzorům i soutěžícím
za krásný sportovní den… a zase příští rok!
Nakonec ještě výsledky turnaje smíšených družstev:
1. Mrkvový buchty, 2. Bláznivá promile, 3. Zoufalci, 4. Rokytka,
5. Freeway, 6. Klokani, 7. Karcoolky
Markéta Brožová

SLUNEČNÍ PAPRSEK DĚKUJE
Dne 6. srpna se uskutečnil třetí ročník tenisového turnaje pro
Sluneční paprsek. Tato nezisková organizace již šest let realizuje
ozdravné pobyty u moře pro děti po onkologické léčbě a děti z dětských domovů.
Skvěle organizovaný turnaj proběhl ve třech kategoriích. V tuto chvíli není důležité, kdo vyhrál, protože vyhráli všichni, kdo se zúčastnili
a přispěli (seznam zveřejníme). Celková vybraná částka je skvělých
43 900 Kč. Velký dík patří za organizaci Tondovi Zoubkovi, Květě Langhammerové a Janě Bártové za starost o naše žaludky, Vláďovi Trč-

kovi za úžasné chlebíčky. Lukáš Rosol věnoval některé ceny do dražby (tenisové propriety) a tak, i díky Petře Karochové a Františkovi
Chaloupeckému, se částka vyšplhala do takových výšin.
K úžasné atmosféře přispěly dvě naše známé zpěvačky Monika Absolonová a Hanka Křížková, jež rozdávaly úsměvy a dokonce i hubičky .
Ti, kdo nepřišli, mohou jen litovat. Byl to SUPER den, DĚKUJEME.
MUDr. Pavel Boček

Poděkování Slunečnímu paprsku
Jako rodiče syna po náročné léčbě bychom rádi poděkovali Slunečnímu paprsku. Již podruhé se syn zúčastnil s kolektivem lékařů, fyzioterapeutů a s kamarády ozdravného pobytu a mohl tak strávit krásné prázdniny u moře s programem nabitým zážitky. Děti, které díky léčbě
strávily dlouhý čas v nemocnici, si určitě pobyt u moře zasloužily, užily a nabraly nové síly. Slovy našeho syna: „Byla to libovka“.
rodina Zoubkova
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BASKET

Naše první SOUSTŘEDĚNÍ
V posledních prázdninových dnech jsme se vypravili do Borotína
u Sudoměřic na první basketbalové soustředění.
Každý den byl rozdělen na tři tréninkové jednotky v tělocvičně,
kde jsme hlavně zapracovali na fyzické kondici. Zároveň jsme se
ale věnovali i nácviku basketbalových činností jako jsou přihrávky,
dvojtakty, střelba. Tréninky v tělocvičně byly proloženy venkovními sportovními aktivitami jako například baseball, vybíjená nebo
frisbee.
Tento program se podepsal skoro na všech zúčastněných a již
po druhém dni sportování se chůze po schodech stala velmi náročnou disciplínou.
Na začátku soustředění byla mimo jiné vyhlášena i „Velká bodovací

soutěž“ o věcné ceny. Bodovali jsme: splněnou letní přípravu, kruhové tréninky ve dvojicích, znalost basketbalových pravidel, týmovou spolupráci při trénincích, ale i pozdní příchody do tělocvičny,
klid na pokojích po večerce a v neposlední řadě všemi tolik milovaný úklid pokojů.
Na poslední večer jsme pro kluky, společně s počernickými Žirafami, nachystali noční bojovku. Jak moc se kdo bál nebo naopak nebál, tak o tom si možná ještě teď šeptají vrby kolem borotínského
rybníka … 
Celé naše soustředění je popsáno i zdokumentováno na webových
stránkách basket.sodopo.cz.
Za Štíry Kateřina Kantová

ROKYTKA , počernický dětský sbor, z.s.
Rokytka vstoupila do své již třetí sezony. Nově vzniklo další přípravné oddělení Pramínek, pro šikovné předškoláky a děti z 1. – 2. třídy
ZŠ. Také jsme rozšířili nejmladší přípravné oddělení Beránky, kteří
zkoušejí v RC Veselý Čertík v Dolních Počernicích a nově v RC MUM
v Horních Počernicích.
Do všech oddělení je možné se ještě během října přihlásit. Veškeré
informace naleznete na webu Rokytky www.sbor-rokytka.cz.
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Děti také čeká rok plný vystoupení. Zazpívají hymnu v amfiteátru Léta
Páně, při příležitosti oslav 98. výročí vzniku samostatného československého státu, a koledy na Vánočním setkání. Mimo velké koncerty
Rokytky (Vánoční a Jarní) vystoupí také 7. ledna v dolnopočernickém
kostele, v únoru pojedou na víkendové soustředění a největší akcí
bude vystoupení na Rolničkových svátcích písní v Praze.
Andrea Čančarová Houfková – sbormistryně Rokytky

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

kampaň „DEN ZDRAVÍ A POHYBU“

1. POČERNICKÉ CYKLOHRÁTKY
Kdo navštívil v sobotu 1. října náš Zámecký park, mohl prožít příjemné odpoledne. Na obloze skoro ani mráček, sluneční paprsky
hřály téměř jako v létě a pro malé i velké návštěvníky byl připraven
zajímavý program zaměřený na zlepšení zdraví obyvatel. Ten byl
součástí celoročního projektu „Zdravější Počernice“. A jak nejlépe
pro své zdraví něco udělat? Přece začít u sebe. Zařadit do svého
jídelníčku více zdravé stravy, zlepšit svou kondičku a třeba i snížit
emise volbou jízdního prostředku – kola – a také se na něm naučit
bezpečněji jezdit.
To všechno si návštěvníci mohli vyzkoušet na vlastí kůži. Odborníci
z VŠTVS Palestra jim radili, co a kdy si dát dobrého, aby z toho
mělo naše tělo největší užitek. Formou kvízových otázek
zpovídali příchozí a zjišťovali jejich znalosti o první pomoci, bezpečné jízdě, vlivu stravy a počasí na náš organismus… Děti z dolnopočernické základní školy s paní
učitelkou Štěpánkou Kratochvílovou již od pátku pilně

pekly štrúdly, cereální sušenky, krouhaly zelí na saláty a na místě
pak vytvářely chutné ovocné a zeleninové špízy a také se staraly
o naše žíznivá hrdla… Na jednotlivých stanovištích se pak ukázalo,
kdo a jak dobře si s kolem rozumí. Třeba taková „nejpomalejší jízda“, kdy se jezdec snaží projet daný úsek za co nejdelší dobu, aniž
sestoupí z kola, byla pro mnohé docela záludná. Copak teprve různé překážky – jako slalom, převážení předmětu, sprint nebo jízda
dokolečka… Na všechna tato lákadla nás upozorňoval během celé
akce přes mikrofon Martin Lněnička, ředitel zdejšího dětského domova. Bylo patrné, že vtip a moderátorské zkušenosti mu
rozhodně nechybí a s mikrofonem v ruce se už nejspíš
narodil  (na rozdíl ode mne, já se mu raději vyhýbám obloukem).
Nejvíce živo bylo asi na prvních dvou stanovištích,
kde tým lektorů v čele s Josefem Dresslerem,
dvojnásobným mistrem světa a úspěšným medai-
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Foto: Tomáš Campr

listou dalších prestižních soutěží v biketrialu (a nejen v něm) učil
všechny zájemce, jak zvládnout kolo na různých překážkách. Protože když člověk lépe zvládne toho někdy „divokého oře“ pod sebou,
má z jízdy o hodně větší požitek a radost, a hlavně pojede daleko
bezpečněji a snáze se vyhne nebezpečným situacím. Mnoho cenných rad, fůru zkušeností a úžasnou a dechberoucí podívanou nám
„JD tým“ poskytoval po celé odpoledne. A že bylo na co se dívat!
Skoky přes překážky – některé dokonce živé! – jízda po zadním či
předním kole, výjezd přes rampu na střechu auta, kde musíte na fleku zastavit a zase slétnout téměř kolmou rampu dolů… To vše bylo
okořeněné závěrečným slosováním o zajímavé ceny – vzdělávací
a tematickou knihu „Škola kola“, cyklistické příslušenství, cyklolékárničky a pár drobných pamlsků. Alespoň malou – ale důležitou
drobnost si odnesl každý – reflexní pásek na kolo (nebo na ruku),
díky kterému budeme v silničním provozu lépe vidět… Program
probíhal ve třech zhruba 1,5 hodinových blocích, a tak si na své přišli opravdu všichni. Některým se to líbilo tak, že si překážky zkoušeli
projet vícekrát… Jízda na kole je zkrátka fajn – úsměvy na tvářích
všech, co si přijeli zablbnout a zařádit, mluvily za vše…
Poděkovat bych chtěla všem organizátorům, lektorům a pomocníkům, díky jejichž obětavosti a neúnavnosti se „1. Počernické cyklohrátky“ opravdu vydařily. Moc mi udělala radost aktivita a nadšení žáků 7. třídy zdejší ZŠ (Markéta Schusserová, Markéta Bejdlová,
Aneta Kůrková, Kristýna Nerudová, Karolína Mrázová a Lukáš Vlk)
při přípravě občerstvení. Nemalý dík patří také níže uvedeným
sponzorům.
Markéta Brožová
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Děti z dětských domovů opět sportovaly
V sobotu 17. 9. se v Beachklubu Ládví uskutečnil 8. ročník turnaje O pohár Michala Novotného. Turnaj v beachpřehazované dětských domovů, který je zároveň 4. dílem Dětského domov Cupu – o nejvšestrannější sportovní dětský domov.
Turnaj se odehrál ve skvělé atmosféře, bez kapky deště a bez zranění. Vítězství obhájil tým Dlažkovic, který si zvýšil vedení i v obhajobě
Dětského domov Cupu. Druhá byla Vysoká Pec, třetí Ostrava Hrabová a těsně pod stupni vítězství skončilo družstvo Nové Vsi u Chotěboře.
Domácí Dolní Počernice obsadily 8. místo a zlepšily své postavení v celoročním klání. Další akcí, která bude mít jistě stejně velký náboj, je
soutěž na kolech. 
Martin Lněnička, ředitel dětského domova

Místní knihovna
V ÝB Ě R Z N O V ÝC H K N I H
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Fredrik Backman 		
Babička pozdravuje a omlouvá se
Dominique de Saint Pern
Baronka Blixenová
Robert Ludlum 		
Bourneovo ultimátum
Tom Rob Smith		Farma
Anthony Doerr 		
Jsou světla, která nevidíme
Peter May 		Kritik
Markéta Baňková		
Maličkost
Philip Kerr 		Modlitba
Vlastimil Vondruška 		
Mrtvý posel
Agnes Martin-Lugand 		
Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Fredrik Backman 		
Tady byla Britt-Marie
Michael Cunningham 		
Tělo a krev
Nora Robertsová 		
Temné noci
Gilles Legardinier 		
Tentokrát to vyjde!
Bernard Minie 		Tma
John Irving 		
Ulice Záhadných tajemství
Jonas Jonasson 		
Zabiják Anders a jeho přátelé
Anna Quindlenová 		
Zátiší s kousky chleba

Anthony Doerr 		

Zeď vzpomínek

NAUČNÁ LITERATURA
Dana a Emil Zátopkovi 		
Marie Ryantová		

Náš život pod pěti kruhy
Polyxena z Lobkovic

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Markéta Pilátová		
Ivona Březinová		
Petr Chudožilov		
Lenka Juráčková		
Bohumil Matějovský		
Jiří Kahoun		

Kiko a tulipán
Chobotem sem, chobotem tam
Kouř z komína
Kam zmizela Anna?
Čuňa, Zulu a Ferda
Pidibabka z Brd

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Renata Fučíková		
Karel IV.
Olga Kukovičová		
To je Praha
Klára Smolíková		
Husův dům


Světla Parkanová
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Mateřská škola DUHA

Září je tu a s ním i nový školní rok…
V novém školním roce jsme mezi nás přivítali 38 nových dětí a s nimi
i novou kolegyni Hanku Mentlíkovou, která nastoupila na výpomoc
ve třídě Hvězdiček při pobytu venku. I přes počáteční slzičky si děti
rychle zvykly na nové prostředí i kamarády.
Již tradičně se děti mohou každý měsíc těšit na divadelní představení, které zavítá do naší školky, ale také výukové programy a konec
roku nám zpříjemní mikulášská nadílka v restauraci Léta Páně.
V areálu MŠ nyní probíhají stavební práce v rámci zkapacitnění naší
MŠ. Tyto práce nám přinesly jistá omezení, která se dotkla tříd Sluníček a Kvítků. Zmenšila se zahrada a během října bude probíhat
přestavba školní jídelny. Z provozních důvodů nebudou letos realizovány doplňkové aktivity v podobě kroužků. Termín dokončení
stavebních prací je plánován na konec kalendářního roku. Už teď se
těšíme na novou, větší a krásnější školku.
Nyní máme ale před sebou krásný podzim, tak si rychle užijme poslední hezké slunné dny…
Lucie Dušková, učitelka ze třídy Broučků

Školkový rozjezd v MŠ ORANGERY
V Orangery jsme si užívali letní prázdniny – jako každý rok jsme měli
provoz celé dva měsíce, do školky na příměstský tábor dorazily děti
školkové i ze školek jiných. Absolvovali jsme spoustu výletů, her
a dalších aktivit, které se dětem moc líbily. Navštívili jsme zoopark
Radonice, zemědělské muzeum, technické muzeum a také jsme zavítali do šestajovické svíčkárny a dubečského terária, kde jsme se
mazlili se lvíčetem.
V září už se vše vrátilo do zajetých kolejí, naše děti z Orangery se
nám navrátily z prázdnin plné zážitků a my si pro ně první den
ve školce připravili balónkovou párty s mícháním koktejlů.
Hned v první polovině září jsme uspořádali oslavu Dne tatínků.
Taťkové dětí soutěžili v různých disciplínách – například kreslili
poslepu svoje děti, skládali hlavolamy, běhali překážkovou dráhu
s dětmi na zádech. Na závěr byli tři nejrychlejší tatínkové odměněni
salámovou dobrotou. Když měli všichni odsoutěženo, šly se opékat
buřty na zahradu a k tomu se točilo výborné pivo. Oboje kvitovali
jak tatínkové, tak maminky, děti si pochutnaly na dobrotách z ohniště a dalším občerstvení, které jsme jim připravili. Učitelky a pan učitel byli nadšení, že jsme měli další krásnou příležitost, jak si neformálně popovídat s rodiči, kteří opět vytvořili báječnou přátelskou
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atmosféru. Vrcholem večera byl jeden z tatínků s kytarou, z čehož
byly nadšené děti i rodiče. Jsme moc rádi, že naše akce se stále setkávají se zájmem ze strany rodičů a vážíme si toho, že si na své děti
udělají čas i přes velké pracovní nasazení.
V září a říjnu začaly také další aktivity ve školce – především kroužky, které vedou učitelky jednotlivých tříd nebo naši externisté. Mezi
kroužky patří třeba flétničky, tanečky, sportovní kroužek a děti také
chodí jezdit na konících.
Na začátku října také proběhla oslava Mezinárodního dne zvířat.
Povídali jsme si s dětmi o tom, jaká mají doma zvířátka a vyráběli
jsme různé masky a předměty na toto téma. S překvapením jsme
zjistili, jak málo dětí má doma nějakého mazlíčka, tak uvidíme, zda
se děti časem čtyřnohých kamarádů dočkají.
V říjnu nás čeká ještě cesta pohádkovým lesem a také vzdělávací
program o podzimu na zahradě.
Velmi dobře fungují také naše jesličky ve žlutém domečku naproti
školce. I ty nejmenší děti se velmi rychle zadaptovaly, každý den se
těší, co je čeká – paní učitelky si s nimi malují, zpívají a dovádějí, děti
si na svůj nízký věk velmi dobře zvykají k radosti učitelek i maminek
a tatínků.
Dále se i letos otevírají všechny možné kurzy angličtiny pro děti
i dospělé, ať už individuální nebo skupinové. I po prázdninách se
otevřely dveře také našemu AfterClubu, kam stále docházejí děti
z prvního stupně ZŠ smysluplně trávit odpoledne. Každý den se
tam na ně těší paní učitelka Zuzka s rodilou mluvčí Vicou. Paní
učitelky každé odpoledne děti vedou kompletně bilingvně, dělají
s dětmi různé kroužky, lekce angličtiny, tráví spoustu času venku.
Jsme rádi, že všechny části Orangery (jesle, mateřská škola, školka
OrangeryPark i AfterClub) tak dobře fungují. Nutno říci, že stálý zájem je především díky souhře několika faktorů – skvělého vedení,
stabilního týmu učitelů, báječných spolupracujících rodičů a hlavně
díky těm úplně nejlepším dětem. A kdo ví, co dalšího pod značkou
Orangery ještě vznikne…
Za MŠ Orangery Hanka Švamberková

Čertíkovské krásné léto
Letní měsíce se ve Veselém čertíku
nesly v duchu táborových aktivit.
S dětmi jsme navštívily různá místa
v Praze, ale i kousek za Prahou. Velký
úspěch měla návštěva 24. letecké základny ve Kbelech, kde jsme
měli ukázku výcviku vojenských psů a možnost prohlédnout si různé typy letadel a vrtulníků opravdu zblízka.
Stanice mladých přírodovědců, Trilopark, Dopravní hřiště na Žižkově, Malešický park, Svíčkárna Šestajovice, Planetárium a další
zastávky na našem prázdninovém putování ocenily nejenom děti,
ale i doprovod.
Táborové turnusy máme pečlivě zdokumentované a vše najdete
v naší fotogalerii http://galerieveselycertik.rajce.idnes.cz/
Začátek měsíce září byl plný příprav na nový školní rok a s ním byl
spojený „Týden otevřených dveří“, kde si mohly děti spolu s maminkami vyzkoušet naše kurzy zcela zdarma. Byl to i týden krásných
poprázdninových setkání, jak s námi lektorkami z čertíka, tak i s maminkami, které se poznaly právě ve Veselém čertíku. Také jsme se
opět letos moc rádi připojili ke slavnosti Babí léto, kde jsme s dětmi
tvořilI obří bubliny a nadšení nebralo konce. Měsíc jsme zakončili již

tradiční pyžámkovou nocí, kdy jsme s dětmi vypustilI k obloze balónky štěstí a věříme, že nám všem štěstí do nového školního roku
přinesou.
Za Veselého čertíka Ilona Dušková

HÁJENKA
Lesní škola a školka
V hájence máme za sebou první sérií letních příměstských táborů
DOBRODRUŽSTVÍ V HÁJENCE 2016. Tábory naplnily naše očekávání
– dětem jsme zajistili pohádkové prázdniny! Seznámily se s tropickými krajinami i jinými kulturami, také se vydaly cestou Malého pána či
žabáků Kvaka a Žbluňka.
Do nového školního roku vpluly děti i lektorky doslova spanilou
jízdou, které přály teplé a slunné letní dny. Naši nulťáčci a školáčci
si užívají učení venku a ještě v září se chodili před obědem osvěžit
do nedalekého rybníka.
Děti z naší lesní školky zahájily školkový rok seznamovacími hrami
a poznáváním nejbližšího lesa a okolí hájenky. Učení v podzimní přírodě funguje doslova samo. V prvním školkovém týdnu děti sbíraly šípky
a připravily si i šípkovou šťávu, kterou všechny s chutí ochutnaly.

Na zahradě hájenky máme dvě nádherné jabloně, a tak si děti ze
spadaných jablíček vyrobily tiskátka a z čerstvých obohatily svačinky
od maminek. Děti si povídaly o tom, co a proč je „babí léto“ a o pavoučcích a jejich místě na světě.
V září nás také navštívil divadelní soubor A šmytec! s představením
Birlibán, na které se vydaly i naše děti z lesní školky V mechu a kapradí – Klánovice.
Všichni se těšíme na barvy podzimu, podzimní zahradničení a plody,
které nám nadělí.
V lesní škole přijímáme děti od 5 let a v lesní školce od 3 let, neváhejte se k nám připojit ještě v průběhu podzimu.
Pište na lesniskolka@vmechu.cz nebo volejte na tel. č. 775 324 294.

Veronika Friebová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku 2016/2017
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili před budovou II. stupně.
Již tradiční součástí bylo přivítání našich prvňáčků nejen panem
starostou.
Pro letošní rok jsme otevřeli dvě první třídy. Třídními učitelkami
jsou paní Ivana Hájková a paní Mgr. Kateřina Kracíková. Naši nejstarší připjali na hrudníčky nováčkům stužku a uvedli je tak symbolicky do stavu našeho žactva.
V letošním roce máme 312 žáků ve 13 třídách, 5 oddělení školní
družiny a dá se říci, že jsme prostorově maximálně vytíženi. S nasazením, aktivitou a přístupem našich pedagogů i „nepedagogů“ však
máme ve škole příjemnou atmosféru, škola se stává místem, kam se
někteří dokonce i těší, což se projevuje na chování našich dětí.

Aby bylo prostředí ještě o něco hezčí, provedli jsme v letních měsících rekonstrukci sociálních zařízení, výmalbu budovy I. stupně,
opravu stěn a vestavěných skříní školní družiny, vstupu do školy
a celou řadu drobných, pro některé možná neviditelných, úprav.
Ještě v letošním roce bychom rádi opravili oplocení školního hřiště a vstup do tělocvičny ZŠ.
Doufáme, že se bude našim dětem ve škole líbit, získají potřebné
znalosti a sociální schopnosti a budou mít i čas na důležité odpolední dětské lumpárny.
Budeme se snažit o to, aby i letošní školní rok byl takovým, na který budeme rádi vzpomínat.
Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy

Teribear hýbe Prahou
Žáci a učitelé se zapojili do sportovně - charitativní akce, určené všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Za každý nachozený
nebo uběhnutý kilometr, který zaznamenal čip, věnovali partneři akce 50 Kč na nadaci Terezy Maxové – dětem.
Náš tým naběhal 1190 kilometrů a tím dolnopočernická škola přispěla nadaci částkou 59 500 Kč. Do našeho školního týmu se přihlásili
i někteří rodiče našich dětí a na Letnou jezdili ve svém volném čase. ZŠ Dolní Počernice navíc v kategorii týmů obsadila 13. místo.
Štěpánka Kratochvílová

Bylo to super! Tento den jsme si velice užili a moc nás bavil.
Jsme rádi, že jsme mohli sportem pomoci dětem v nouzi.
Žáci 9. třídy
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Kalendárium

říjen

Panský dvůr D. P.

listopad

Panský dvůr D. P.

Panský dvůr D. P.

14:00-16:30; POŘÁDÁ: MČ Praha-Dolní Počernice

Panský dvůr D. P.

prosinec

Hotel Svornost, 18:00; POŘÁDÁ: Pěvecký sbor Rokytka

Panský dvůr D. P.

Panský dvůr D. P.
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inzerce

kola elektrokola běh

Českobrodská 920, Praha 9
info@bikemax.cz, 601 561 098
Po-Ne: 10.00 - 19.00 hod.

KOMINICTVÍ

I N F O R M AC E O I N Z E R C I

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

• http://praha-dolnipocernice.cz/dolnopocernicky-zpravodaj
• email: zpravodaj@dpocernice.cz
• tel. 2 81 93 15 53

SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Pohřební služba ATROPOS s.r.o.
Poskytujeme kompletní kremační a hřbitovní služby
Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po - Pá 9 - 16, So - 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
Dolnopočernický zpravodaj / ročník XXXI / číslo 7, 8, 9 / 2016 vychází v říjnu 2016
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