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ÚVODNÍK

Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2018
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schválilo svým usnesením
č. 22.1 ze dne 19. 3. 2018 Rozpočet
MČ Praha – Dolní Počernice na rok
2018. V poslední době je naše městská část schopna zajistit finanční
částku pro běžné příjmy a výdaje,
které zajišťují bezproblémový chod
MČ, avšak máme problémy v oblasti
kapitálových příjmů i výdajů. Stručně řečeno, bez přijatých dotačních
titulů nejsme schopni zajistit finančně náročnější akce, kterými bychom
zhodnotili náš majetek nebo vylepšili vzhled naší MČ. Důvodem je skutečnost, že se stále potýkáme
s dopady financování přístavby Mateřské školy DUHA, která byla
spolufinancována EU, městem a naší MČ. Pro informaci uvádím, že
povinný podíl žadatele (MČ) byl 4 mil. Kč a naše MČ byla nucena ještě uhradit částku 4,5 mil. na tzv. nezpůsobilé výdaje, které vyplynuly během výstavby, a bez nichž by nebylo možno dokončit stavbu
v požadované kvalitě.

Struktura rozpočtu
a skutečnosti

2011

2012

Schválený rozpočet najdete dále v informaci o 22. zasedání ZMČ,
podrobné údaje jsou na webových stránkách MČ nebo jsou k dispozici na Úřadě naší městské části.
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Přesto můžeme říci, že naše MČ v posledních letech nijak v příjmové, ani ve výdajové oblasti nezaostává. Stačí se podívat na graf, který nám ukazuje, že roky 2010 – 2017 jsou toho důkazem. Obávám
se však, že tento trend bude do budoucna obtížné dodržet.

Zbyněk Richter, starosta

Rada na svých zasedáních v období od 8. 2. do 11. 4. 2018
m. j. projednávala
schválila:
- předloženou dokumentaci pro územní řízení pro stavbu č. 41505 –
Základní škola (ZŠ) Dolní Počernice, zpracovanou spol. Obermeyer
Helika a.s. ze dne 21. 2. 2018 s tím, že bude zajištěna funkční etapizace výstavby v návaznosti na zajištěné finanční zdroje a nedojde
k přerušení provozu stávající budovy ZŠ,
- Plán účetního odpisu majetku na r. 2018,
- objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění a organizaci výběrového řízení na akci „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních
Počernicích, 3. část“ za cenu 50.820 Kč (včetně DPH) s podmínkou,
že v případě nezískání dotace na tuto akci bude částka za přípravu
a organizaci výběrového řízení 10% z celkové ceny tj. 5.082 Kč,
- Darovací smlouvu na přijetí finančního daru pro MČ Praha - Dolní
Počernice ve výši 10 tis. Kč od spol. Autosalon TERS, s.r.o. na podporu kulturní akce „Babí léto“,
- zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc.č. 622 v k.ú. Dolní
Počernice konkrétnímu zájemci pro zřízení zázemí a prezentaci zahradnické firmy,
- přijetí sponzorského daru pro MŠ DUHA od spol. NET4GAS ve výši
10 tis. Kč,
- objednávku pro p. Víta Čermáka, IČ 87079011 na zhotovení studie
využití objektu čp. 26 pro účely výchovy a vzdělávání předškolních
dětí za cenu 60 tis. Kč (včetně DPH),
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč pro OS Sluneční
paprsek na ozdravný pobyt dětí s onkologickým onemocněním pro
rok 2017 a 2018,
- převzetí záštity a poskytnutí technické podpory 7. ročníku Pražského triatlonu, který se uskuteční v neděli 22. 7. 2018 v severovýchodní části Dolních Počernic,
- uzavírku komunikace ul. Národních hrdinů v úseku od vjezdu
do areálu golfového hřiště k ul. Do Svépravic po dobu konání Pražského triatlonu (cca 3 hodiny),
- podání žádosti základní školou o dotaci z Operačního programu
Praha-pól růstu ČR, výzva č. 37 Modernizace zařízení a vybavení
pražských škol II. a následnou realizaci projektu „Vybudování odborných učeben na ZŠ Praha 9 – Dolní Počernice“,
- umístění „knihobudky“ do vstupní haly zdravotního centra, Svatoňovická 587 za podmínky získání souhlasu současných nájemců
tohoto zdravotního centra,
- v souladu s ust. §30, odst. 3 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy
(Statut) přezkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice
za rok 2018 Magistrátem hl. m. Prahy,
- úpravy rozpočtu MČ do měsíce března a dubna 2018,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 1.NP v čp. 11, k.ú. Dolní Počernice, se spol. OrangeryPark, z.s., o prodloužení nájmu,
- Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ DUHA
pro šk. rok 2018/2019,
- přijetí finančního daru pro MČ od České spořitelny, a.s. ve výši 8 tis.
Kč na akci „Babí léto“,
- zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc.č. 1580 v k.ú.
Dolní Počernice o výměře 770 m2 předem určenému zájemci spol.
CR Camping, s.r.o.,
- předloženou dokumentaci ke stavbě administrativního a skladového zázemí firmy Kumer-Prag spol. s.r.o. na pozemku parc.č. 819/4
v k.ú. Dolní Počernice v ul. Bohuslavická,
- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu parc.č. 756/1 a parc.č. 756/2,
jehož součástí je nově vystavěná část objektu MŠ čp. 587, k.ú. Dolní
Počernice, se spol. Mateřská škola DUHA, IČ 75031604,
- odstranění stavby – zbytků protihlukové stěny na pozemku parc.č.
1515/1 v k.ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská,
- pořádání běžeckého závodu „Večerní svěrácká 10“ na pozemcích
dle předloženého návrhu a v ul. Madarova dne 26. 5. 2018,
- předloženou dokumentaci pro územní řízení ke stavbě č. 41505
– Základní škola Dolní Počernice – čj. 595/18 kromě návrhu řešení
odvodu dešťových vod,
- žádost o vstup MČ Praha - Dolní Počernice do Sdružení místních
samospráv ČR,

- Smlouvu o poskytování služby pověřence pro ochranu osobních
údajů se spol. SMS služby s.r.o.
- objednávku opravy nátěru čelní fasády budovy MŠ DUHA, objektu
„A“ v ul. Svatoňovická 587 pro spol. MV Bau s.r.o. za cenu 94.864 Kč
(včetně DPH) dle cenové nabídky,
- Provozní řád veřejného fit parku umístěného v zámeckém parku
u vchodu z ul. Ke Hrázi,
- návrh Souhlasného prohlášení ve vztahu k ukončení etapy „A“ v lokalitě Nová Úpická mezi spol. Galstian&Galstian Group s.r.o. a MČ
Praha - Dolní Počernice.
vzala na vědomí:
- Závazné stanovisko MŽP ČR k posouzení vlivů provedení záměru
„I/12 Běchovice-Úvaly“,
- Zápisy z jednání komisí RMČ a výborů ZMČ,
- Informaci o vyhlášené výzvě Operačního programu Praha-pól růstu ČR č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II v prioritní ose
4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti,
- návrh projektu „Veřejný galerijní prostor „kulturní stodola“ v Praze
- Dolních Počernicích“, zpracovaný Bronislavou Kuzica Rokytovou
a Mgr. Milanem Kuzicou,
- Kritéria k zápisu pro přijímání dětí do MŠ DUHA na šk. r. 2018/2019,
který se uskuteční dne 2. 5. 2018.

INFORMACE RMČ A ZMČ

JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA DOLNÍ POČERNICE DNE 19. 3. 2018
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo
následující usnesení:

1. Návrh rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice na r. 2018
-schvaluje
1)
a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2018
v hlavní činnosti:
objem příjmů
21 943 000 Kč
objem výdajů
22 343 000 Kč
saldo příjmů a výdajů
400 000 Kč
financování (saldo tř. 8)
400 000 Kč
b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2018
v hospodářské činnosti:
výnosy
9 509 000 Kč
náklady
6 344 000 Kč
hospodářský výsledek
3 165 000 Kč
zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2018 (pol. 4131) 4 700 000 Kč
zisk z předcházejících let
2) rozpočet účelového fondu zaměstnanců MČ Praha – Dolní
Počernice na r. 2018
Plánované příjmy:
zůstatek z r. 2017
142 574,62
2.5 % odvod mezd z HČ
199 125,00
příjmy na úrocích
140,00
příjmy celkem
341 839,62
Plánované výdaje:
příspěvek zaměstnavatele do PF
příspěvek na stravování
poplatek spořitelně
výročí
dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce
dorovnání fondu do limitu
výdaje celkem

48 000,00
121 167,00
295,00
4 000,00
27 000,00
0,00
200 462,00

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12. 2018

141 377,62 Kč
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2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice na r. 2019 – 2023
- s c h v a l u j e Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní
Počernice na r. 2019 – 2023
3. Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2018
a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2019 – 2023
-schvaluje
1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2018
2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70
na roky 2019 – 2023
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2018
4) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587
na roky 2019 –2023
4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ
DUHA
-schvaluje
1) Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Národních hrdinů 70, Praha 9 – Dolní Počernice
2) Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice
5. Projednání žádosti spol. Počernický pivovar s.r.o. za účelem
úpravy nájemních vztahů v areálu čp. 2 a čp. 3 (mlýn, pivovar)
v ul. Národních hrdinů
projednalo žádost spol. Počernický pivovar s.r.o. o snížení nájemného, vyplývajícího z příslušné nájemní smlouvy mezi MČ
Praha - Dolní Počernice a spol. Počernický pivovar s.r.o. – čj.
338/18
- s o u h l a s í s úpravou výše nájemného na částku 1.100 000
Kč/rok včetně valorizace za předpokladu, že do dodatku č. 4
nájemní smlouvy budou zapracovány benefity navrhované nájemcem v předložené žádosti,
- u k l á d á RMČ vypracovat ve spolupráci s právním zástupcem
MČ znění dodatku č. 4 nájemní smlouvy,
- p o ž a d u j e předložení takto vypracovaného dodatku k projednání na dalším zasedání ZMČ.
6. Žádost o odsvěření pozemku parc. č. 1619/7 v k.ú. Dolní Počernice
- s c h v a l u j e odejmutí pozemku parc. č. 1619/7 v k.ú. Dolní
Počernice ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy.
- p o v ě ř u j e starostu zajištěním realizace tohoto usnesení.

7. SOKP Běchovice-Dálnice D1, vyjádření k PD ve stupni k územnímu řízení
- p o ž a d u j e:
- vyřešení mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Dubeč způsobem
umožňujícím sjezd a nájezd na ul. Českobrodská,
- doplnění protihlukových opatření vzhledem k území Dolní Počernice - jih.
Toto vyjádření není stanoviskem MČ do územního řízení.
8. Využití rozvojových ploch v MČ Praha – Dolní Počernice – pokračování
a) Změna ÚP HMP č. 2883
- ž á d á Hl.m.Prahu o zachování řešení území v prostoru vymezeném komunikacemi Českobrodská – SOKP – Jižní spojka
– Národních hrdinů dle stávajícího ÚP HMP,
- u k l á d á starostovi MČ předání tohoto usnesení Mgr. Petře
Kolínské, náměstkyni primátorky HMP a Výboru pro územní rozvoj ZHMP.
b) Bytové domy Dolní Počernice - jih
- ž á d á Hl.m.Prahu o optimalizaci záměru výstavby sociálních
bytů v rámci stavby 0008613 Bytové domy Dolní Počernice - jih.
S ohledem na celkový počet obyvatel považuje za optimální podíl bytů pro sociální účely – 10% z celkového počtu bytů,
- p o ž a d u j e vyčlenění 3 bytů pro potřeby Dětského domova v Dolních Počernicích a 5 bytů pro potřeby MČ Praha - Dolní
Počernice,
- u k l á d á starostovi MČ předání tohoto usnesení Ing. R. Lackovi, radnímu HMP.
c) Oblast „Nová Úpická“
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- p o ž a d u j e odstranění dočasné stavby na pozemku parc.č.
1328/2 v k.ú. Dolní Počernice,
- p o v ě ř u j e Radu MČ jednat ve smyslu tohoto usnesení,
- p o ž a d u j e zajištění finanční součinnost investora obytné
výstavby na sousedních pozemcích pro výstavbu komunikace
„Nová Úpická“,
- p o v ě ř u j e Radu MČ jednat ve smyslu tohoto usnesení.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Vážení spoluobčané,
dlouhodobé přání naší MČ, postavit novou základní školu, začíná mít konkrétní obrysy. Zastupitelstvo Hl. m. Praha schválilo v rozpočtu HMP na r. 2018 v kapitole 04 – školství částku 1,5mil. Kč na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou
činnost na akci Výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích. V současné době byla na ÚMČ Praha – Dolní Počernice doručena
dokumentace pro územní rozhodnutí, ke které se naše MČ vyjádřila kladně. Přípravu stavby zajišťuje Odbor strategických investic
MHMP, se kterým jsem v průběžném kontaktu. Projektantem stavby je spol. Obermeyer Helika a.s., která byla vybrána ve veřejné
soutěži. Výstavba školy bude realizována ve dvou etapách. V první etapě bude vystavěno 10 tříd I. stupně ZŠ s potřebným zázemím,
kuchyně s jídelnou a tělocvična. Stávající budova II. stupně včetně
stávající tělocvičny a sportovního hřiště budou zatím zachovány. Ve II.
etapě dojde k demolici budov II. stupně a tělocvičny a na jejich místě
bude postavena nová budova II. stupně a nová, další tělocvična. Dojde též k celkové přestavbě sportoviště. Hlavní vstup do nové školy je
situován z ul. K Zámku, která bude k tomuto účelu upravena. O etapizaci stavby rozhodlo město Praha v návaznosti na použitelné finanční
prostředky. Pro realizaci I. etapy se počítá s částkou 230 mil. Kč. Nám
nezbývá než věřit, že celý proces výstavby nové základní školy bude
úspěšně doveden do zdárného konce. Bližší informace o celém projektu podá starosta Zbyněk Richter, zástupce starosty Bc. Milan Nedvědil nebo vedoucí stavebního oddělení Petr Stránský.
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Zbyněk Richter, starosta

Park u Pískovny
V r. 2007 byla v programu JPD2 pro cíl Praha zrevitalizována černá skládka v prostoru mezi místním hřbitovem a přírodní rezervací V Pískovně. Investorem bylo tehdy Hl. m. Praha a nám v těchto
místech vznikla nová parková plocha o rozloze cca 1 ha s výsadbou
310 stromů, rozhlednou, altánem a cestní sítí. Naše MČ ve spolupráci s obecně prospěšnou společností MCN umístila za podpory
grantového systému HMP pro oblast životního prostředí na páteř-

ní komunikaci parku naučnou geologickou stezku, čímž celý prostor zatraktivnila. V průběhu posledních let se ukázalo, že většina
cest v parku postrádá patřičnou kvalitu, a tak po dohodě starosty
s městem došlo v letošním roce k zásadní úpravě cestní sítě v celém
parku, byla opravena i rozhledna, ke které byly vybudovány nové
schody. Věříme, že naši občané i návštěvníci Dolních Počernic najdou příležitost k návštěvě této hezké přírodní lokality.  redakce

MYSLIVECKÝ SPOLEK Horní Počernice z.s.
Nedávno skončil myslivecký hospodářský rok (vždy od 1. 4. do 31. 3.), a tak Myslivecký spolek Horní Počernice na své březnové hodnotící schůzi informoval o své činnosti za uplynulé období.
Samozřejmě, že největší pozornost byla určena lovu černé zvěře. Proti minulému roku, kdy bylo uloveno 111 kusů !!! byl letošní výsledek podstatně nižší, a to 46 kusů. Je to důsledek odpovědné vysoké redukce stavu černé zvěře v minulém roce. Dále bylo uloveno 9
kusů lišek, byly uskutečněny čtyři společné hony, na kterých bylo uloveno 59 bažantích kohoutů.
Postaveny byly 2 zásypy, 1 posed a 2 žebříky. Byl prováděn úklid honitby, průřezy nepropustného křoví… Celkem bylo odpracováno
cca 500 hodin brigád na mysliveckém zařízení. Spolek pomáhal i na nehonebních pozemcích chatařům, stavěl pachové ohradníky
(proti černé zvěři). Úspěšně pokračuje dlouhodobá spolupráce se ZŠ Dolní Počernice – děti sbírají kaštany a v červnu (měsíc myslivosti) v naší chatě pro děti připravíme setkání s pohoštěním, přednáškou, soutěží a výstavkou trofejí.
Dále bylo konstatováno, že se značně zlepšila komunikace s Úřady městských částí.
Děkujeme ÚMČ Praha - Dolní Počernice, který spolku poskytl finanční příspěvek na stavbu dvou kusů posedů (kazatelen) potřebných
k lovu černé zvěře. 
Ladislav Vaněček a Pavel Listoň, předseda spolku

JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU

Zklidnění provozu v obytné
zóně ulice Rudníkovská
Ve středu 18. dubna proběhlo na úřadě jednání ohledně zklidnění
provozu v ulici Rudníkovská s obyvateli dotčené oblasti a představiteli samosprávy. Starosta po úvodu a přednesení problému seznámil přítomné se stanoviskem Policie ČR k případnému požadavku
zpomalovacího pruhu. Z následující živé debaty ovšem vyplynulo,
že nejlepším řešením se jeví zjednosměrnění provozu některých
ulic. Pan starosta závěrem přislíbil další jednání s Policií ohledně
vzešlého návrhu.

Markéta Brožová, koordinátorka MA21
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Dolní Počernice
v Lysé nad Labem
V letošním roce to bude přesně 300 let od získání hraběcího titulu a rozšíření rodového jména rodu Šporků do podoby von
Swéerts und von Sporck. Protože naše obec byla od roku 1718
državou tohoto rodu, který na dnešní podobě Dolních Počernic
zanechal za svého působení nesmazatelnou stopu, bylo nám ctí
přijmout pozvání do Lysé nad Labem a připojit se k letošnímu
ročníku výstavy Regiony ČR, jejíž část byla věnována Františku
Antonínu Šporkovi.
Vystavovatelé na společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a turistických informačních center představili od 12. do 15. dubna
kulturní a přírodní dědictví jednotlivých regionů a prezentovali
zde širokou nabídku výletů, zážitků a historických památek. Dolní
Počernice zde představily současný
stav bývalého majetku Šporků,
na jejichž odkaz i na odkaz dalších
majitelů dolnopočernického panství jsme patřičně pyšní.
Naši prezentaci si budete moci
prohlédnout na nejbližší společenské akci – Svátku sousedů,
který se koná tradičně poslední
květnové úterý 29. května.

Martina Vondřichová

Hrabě František Antonín Špork
na obraze Petra Brandla

DŮCHODCI Dolních Počernic V LÁZNÍCH
Díky štědrému příspěvku místního úřadu pobývalo 41 důchodců ve dnech 19. – 23. 3. pět dnů v útulných lázních Mšené. Jedná se o Mšené-lázně nedaleko Roudnice nad Labem.
Pobyt v lázních byl pohodový. V ceně pobytu byla řada lázeňských procedur. Kromě toho bylo možné si další přikoupit, a to s 15% slevou.
Stravování bylo na velmi dobré úrovni. Vše bylo řešeno formou švédských stolů, a co do výběru, množství a kvality, jistě oslovilo všechny
účastníky zájezdu. Měli jsme štěstí i na počasí, které nabádalo k procházkám v těchto komorních, ale malebných lázních.
Každý z nás přispíval na zájezd částkou 2000 Kč. Byli jsme spokojeni a chtěli bychom touto formou poděkovat za příjemně strávený týden.
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Za Radu Klubu důchodců Eliška Lemfeldová

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
vás zve na oslavu

DNE DĚTÍ
SOBOTA 2. června 2018

od 10.00 ho

d. HŘIŠTĚ U
KONÍ
MALÝ PARK
ÚR

Program

od 13.00 hod. ZÁMECKÝ PARK
SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI
a ODVAHY
VELKÝ BUŘTOPEK
JÍZDA NA HUCULSKÝCH KONÍCH
SKÁKACÍ HRAD a KOLOTOČE
VČELY
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
JAK NALOŽIT
S NEPOTŘEBNÝM TEXTILEM
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Dále pak akce pořádané Panským dvorem:
od 17.00 hod. kapela Kůzle
od 18.00 hod. kapela Zelenina
od 19.00 hod. Módní přehlídka
od 19.30 hod. ROCK TOM
od 21.00 hod. LAST STATION
od 22.30 hod. VOXEL a cimbálovka

VELKÝ POČERNICKÝ RYBNÍK
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
UKÁZKY PADDLEBOARDINGU

Spolupořadatelé: PANSKÝ DVŮR, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV, DĚTSKÝ LESNÍ KLUB „V HÁJENCE“, spolek POČIN,
MATEŘSKÉ CENTRUM VESELÝ ČERTÍK a MÍSTNÍ PODNIKATELÉ
Koná se za každého počasí

Tužka či klávesnice?
Samozřejmě je důležité ovládat obojí. Tužka i klávesnice mají
v dnešní době své místo. Psaní textu na počítači s možností snadných oprav a úprav je zcela jednoznačně výhodné. Děti zase využívají různé typy klávesnic ke hře. Mým dnešním záměrem je však
upozornit na některé výhody a význam používání tužky a papíru,
které si mnohdy ani neuvědomujeme.
Kreslením, posléze psaním, si totiž naprosto přirozeným způsobem
rozvíjíme senzoricko-motorickou koordinaci* již od velmi útlého
věku. Dítě má nějakou představu, pomocí zraku koordinuje pohyb
tužkou po papíru, a to nejen jednoduché rovné čáry, ale i plynulost
různých tvarů a oblouků.
Mladší děti často také zpočátku neřeší proporce podle skutečnosti, ale podle důležitosti pro ně – maminka je na obrázku největší,
kočka větší než vzrostlý strom apod. Díky kreslení si postupně uvědomují vzájemné proporce mezi jednotlivými zobrazeními podle
reality.
Osobně nepovažuji za příliš šťastný ústup od vázaného písma v některých školách. Specielně psací písmo je perfektní příklad jemné,
precizní, hbité a plynulé senzoricko-motorické koordinace.

P O H L E D E M P S YC H O LO G A

Svůj význam má tato schopnost i pro zdánlivě nesouvisející koordinační činnosti, např. tanec, recitaci, hru na hudební nástroj či některé sporty. Jedná se sice o rozdílné senzory/smysly a motorický úkon,
ale princip je podobný a to mozek umí využít i takto přeneseně. Vedle výše zmíněných především zájmových činností lze tyto dovednosti využít rovněž v řadě pracovních oblastí – zcela jistě v jemné
mechanice (hodinářství, klenotnictví), v jemné a tvořivé řemeslné
práci s různými materiály (dřevo a truhlařina), nebo třeba řízení motorového vozidla, kde koordinace zraku s rukou je zcela nezbytná
a do značné míry zautomatizována.
Přes veškeré zjevné výhody supluje klávesnice význam tužky jen
částečně a jedno druhým nelze nahradit, stejně jako nelze nahradit
stolní hru či stavebnici hrou počítačovou.


PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka

* uvedení do vzájemného souladu oblasti smyslů a pohybu – spojení pohybu s určitým podnětem, kontrola a řízení pohybu, učení se manuálním
zručnostem, návykům, dovednostem a motorickým (pohybovým) operacím
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Před 73 lety…
Jak plyne čas, tak vzpomínky na mnohé historické události spojené s dějinami naší obce spolu s odchodem pamětníků mizí a pomalu
na ně usedá prach zapomnění. Pamětníci jeden po druhém umírají a jejich vyprávění, pokud je někdo nezachytí, se nenávratně ztrácí
a pouze náhodou se občas v archivech objeví dokumenty, ze kterých se dozvídáme mnohdy velmi překvapivé skutečnosti.
Podle mého názoru období 2. světové války skrývá v historii naší obce A tak se v říjnu roku 1944 na letiště v Ruzyni, Klecanech a Kbelích přeřadu bílých míst, která by určitě stála za zaznamenání a přiblížení sou- místila německá bombardovací jednotka KG 6, která se zde začala školit
časné generaci. Tak například téměř nikdo neví, že i v Dolních Počerni- na novou techniku, konkrétně na pilotáž proudových letounů Me 262.
cích existuje stopa k největšímu činu našeho protinacistického odboje Takže na papíru bylo vše vyřešeno, jenže teorie a skutečnost bývají
– k atentátu na Reinharda Heydricha. Tuto překvapivou informaci pu- někdy dva rozdílné světy. Pilot stíhačky a pilot bombardéru jsou přeblikoval Evžen Čech v Dolnopočernickém zpravodaji číslo 7-8-9/2011, ci jen každý jiný, a ať se příslušníci z KG 6 snažili sebevíce, přeškolení
kde vypráví o své tetě Františce Urbanové, účastnici přípravy atentátu. na nový letoun nepokračovalo vůbec rychle a plány německého velení
Parašutisté Kubiš s Gabčíkem plánovali jako jednu z variant při atentátu se postupně začaly hroutit. Bombardovací piloti nejdříve začali létat se
použití lana, které mělo být (natažené přes silnici) překážkou pro projíž- standardní stíhačkou Luftwaffe typu Bf 109 a teprve později přecházeli
dějící auto, ve kterém říšský protektor denně dojížděl z Panenských Bře- na typ Me 262. Nyní bych naše vyprávění urychlil, jelikož prostor tožan do své úřadovny na Pražském hradě. Toto lano – podle vzpomínek hoto článku mi neumožňuje popsat celou historii experimentu, pouze
pamětníků – skutečně existovalo připravené na akci a měla ho později bych konstatoval, že v dubnu 1945 byla na nový letoun přeškolena sotodvézt právě Františka Urbanová s paní Knoblochovou do Dolních Po- va dvacítka (!) pilotů, která začala bojově létat z pražského ruzyňského
černic. Co se s ním ale poté stalo, není jasné, možná
letiště, a zbytek letců z KG 6 zůstal u standardních
ho stále ukrývá nějaká místní studně…
stíhaček Bf 109, s nimiž sice uměli létat, přistávat
Na této drobné epizodě, související s jednou z neja držet formaci, ovšem jakékoliv pokusy o vzdušné
dramatičtějších kapitol našich dějin, jsem chtěl
souboje končily většinou tak, že dole hořel letoun
ukázat, kolik drobných příběhů se dosud skrývá
s černými kříži na křídlech a nad ním vítězně krouživ archivech a určitě stojí za zveřejnění. Jako třeba
lo letadlo s americkými hvězdami.
příběh o sestřelu amerického letounu P-51 MusVedení amerického letectva o této přeškolovací
tang v lokalitě „na Čihadlech“, který se podařilo
iniciativě německého velení dobře vědělo, a proto
podrobně zrekonstruovat díky nově publikovaným
od března 1945 vytrvale útočilo na všechna letidokumentům z amerických vojenských archivů. Ale
ště v Protektorátu s cílem zničit co nejvíce leteczačněme od začátku…
ké techniky, aby zabránilo jak možné stíhací, tak
V druhé polovině roku 1944 německé stíhací síly
školní činnosti Luftwaffe. A tyto útoky pokračovaly
zoufale bojovaly se záplavou amerických a anglici 16. dubna 1945. Co ovšem nedokázali ve vzduškých bombardérů, které, doprovázeny hejny rychných soubojích čerstvě vyškolení němečtí piloti, dolých stíhaček, neúprosně obracely města a průmysl
kázala neobyčejně přesná a obávaná protiletadlová
třetí říše v trosky. Německé letectvo mělo v ruce svůj
palba – 16. dubna 1945 zaútočily letouny od 4. FG
poslední trumf, jenž chystalo vynést v této nemilona cíle nad Prahou a celkem osm z nich se nevrátilo.
srdné bitvě, a to novou revoluční proudovou stíČást těchto ztracených letounů byla sestřelena při
hačku typu Me 262 – letoun překonávající ve všech
útoku na letiště Kbely. Jedním z těchto sestřelených
svých výkonech dosud existující a bojující letouny
byl i poručík William H. Ayer, který skončil svou bona straně spojenců. Stroj, který po letech vývoje kojovou kariéru jako zajatec v Dolních Počernicích.
nečně dospěl do stádia sériové výroby. Teď šlo pouToho dne piloti ze 4. FG zaútočili na kbelské letiště,
ze o dvě věci – vyrobit dostatečné množství těchto
které jako svoji základnu používali zejména piloletadel a vrhnout je s vycvičenými piloty do pekla
ti z německé jednotky KG 6. Na letištní ploše byla
Me 262 v akci
vzdušných bojů, a touto zbraní tak zastavit spojeřada německých letounů, především stíhacích Bf
neckou bombardovací ofenzivu. Tím získat čas, zastavit postup spojen- 109. Proudové letouny Me 262 zde dislokovány nebyly, jelikož létaly
ců na západě, znovu zkonsolidovat zničené zbrojní závody a pokusit pouze z ruzyňského letiště. Jako první provedla útok čtveřice letounů
se zpomalit postup Rudé armády na východě. Německé letectvo se P-51 pod vedením podplukovníka Woodse. Woodsovi nepochybně neupjalo k tomu poslednímu „stéblu“ s klasickou německou důkladností. chyběla odvaha, ovšem na druhou stranu je nutné podotknout, že tři
V nepředstavitelných podmínkách, při nasazení zajatců z koncentrač- Mustangy z jeho čtyřčlenného roje němečtí protiletadloví dělostřelci
ních táborů a ve skrytých montovnách v lesích a železničních tunelech promptně sestřelili. Jediný nesestřelený pilot ze čtyřčlenného roje, ktedokázalo nakonec postavit téměř 1 400 kusů těch převratných strojů, rý 16. dubna zaútočil na kbelské letiště, byl Lt. Douglas Pederson, který
které by, za určitých okolností, dokázaly zvrátit průběh letecké války, o této nešťastné misi podal následující svědectví:
kdyby k nim byli vhodní piloti. A zde se Luftwaffe dostalo do neřešitel- „16. dubna 1945 jsme na pokyn našeho velitele podplukovníka Woodse
ného problému – když stáhne stíhací piloty z fronty k přeškolení na re- zaútočili na letouny rozmístěné na kbelském letišti. Letěl jsem jako číslo 3
voluční Me 262, zůstane nebe nad Německem totálně nechráněné, po boku podplukovníka Woodse. Podplukovník Woods vedl celou naši skua spojenci si na něm budou dělat, co budou chtít, a okamžitě zničí i ty pinu. Jako číslo 2 letěl poručík Miller, já jsem byl, jak už jsem zmínil, číslo
poslední zbytky vojenského průmyslu, co ještě chrlí zbraně. Když však 3 a poručík Griffin číslo 4. První nálet jsme udělali, abychom prověřili nepiloti nebudou, jsou desítky nových revolučních strojů, připravených přátelskou protiletadlovou obranu. Spustili jsme se střemhlav dolů z výša pečlivě zamaskovaných v lesních úkrytech, k ničemu. Nakonec vedení ky asi dva tisíce stop úplně až těsně nad letištní plochu. Těsně nad letištní
Luftwaffe sáhlo k jedinému možnému řešení – jako nové piloty Me 262 plochou jsme prolétávali seřazení jeden vedle druhého rychlostí přibližně
vyškolili piloty od bombardérů. Těch nebyl nedostatek, vždyť bombar- 320 mil za hodinu. Když jsme přeletěli přes letištní plochu, zjistil jsem, že se
dovací jednotky Luftwaffe rozpustili na přelomu let 1943–1944, takže všichni stále držíme při zemi vyrovnaní jeden vedle druhého. Podplukovník
alespoň pro létající personál z nich měli uplatnění a nemuseli stahovat Woods následně začal prudce stoupat, otočil se asi o 180° a připravoval se
nepostradatelné stíhací piloty z frontových útvarů. Zbyl pouze jediný ke druhému útoku. V tu chvíli jsem se ještě nacházel vedle něho. Jakmile
drobný problém – kde toto školení provést. Na to ale také existovalo jsme zahájili druhý nálet, už jsem nikoho z ostatních tří neviděl, ačkoliv mi
řešení: v posledním relativně klidném území, na letištích v Protektorátu. asi čtvrt hodiny potom volal rádiem poručík Griffin a ptal se mě na pozici.

Stíhací letoun P-51 od 336th Fighter Squadron

Messerschmitt Me 262, letoun, který mohl zvrátit průběh letecké války
nad Evropou
Odpověděl jsem mu, že kroužím nad letištěm. Už mi neodpověděl. Ale poněvadž jsem necítil, že by byl v nějakých potížích, vypustil jsem jeho volání
z hlavy a asi po patnácti minutách se sám vypravil k domovské základně.“
Podplukovník Woods byl sestřelen někde v okolí Kbel nebo Letňan.
Nejpravděpodobnějším místem dopadu jeho letounu nejspíše bude
samotná plocha letišť, případně pole u Vestce jižně od Prahy, kde podle
zápisu v služební knize četnické stanice v sousední Jesenici skutečně
ten den jedno americké letadlo havarovalo. Druhý ze sestřelených pilotů byl poručík Miler. Ten deset minut po třetí hodině nouzově přistál
nedaleko letištní plochy na poli mezi Vinoří a Radonicemi. Třetí pilot –
poručík Griffin – musel nouzově přistát na oraništi u Záběhlic. Vyvázl,
podobně jako ostatní, prakticky nezraněn, třebaže i on nějaké ty škrábance a odřeniny měl. Sestřelené letce prakticky okamžitě zajaly německé jednotky.
V tu dobu na kbelské letiště zaútočili ale další piloti z 336th Fighter
Squadron (jednotka ze zmíněné 4. FG), a právě jedním z nich byl stíhač
Lt. William H. Ayer. Letištní flak byl ale stále dobře zastřílen, což se mu
stalo osudným, jak po návratu z této akce dosvědčil Lt. Marvin L. Davis,
rovněž příslušník 336th Fighter Squadron, který s ním prováděl zmíněný útok:
„Kolem čtvrt na čtyři 16. dubna jsem zahlédl Mustang s červeným nosem
a modrým směrovým kormidlem, jak se snaží vystoupat po provedení
útoku (na kbelské letiště), ale okamžitě se zřítil na severním okraji letiště.
Neviděl jsem identifikační znaky, ale spatřil jsem, jak pilot vyskočil z kabiny
a pak odcházel pryč. Domnívám se, že se jednalo o poručíka Williama H.
Ayera.“
Ayerův hořící Mustang (výrobní číslo No. 44-13375) se však podle všech
dostupných informací nezřítil u Kbel, ale na pole „na Čihadlech“. Podle
některých starších údajů ho měl jeho pilot opustit padákem, ale pravda
to není. Letoun nouzově přistál ve zmíněné lokalitě a jeho pilot, patrně
nezraněn, z něho vystoupil. Tento fakt potvrzuje jak výše citované svědectví poručíka Davise, tak i vzpomínky pamětníků, kteří si na vrak Mustangu „na Čihadlech“ pamatují. Zachráněný pilot byl ale po nouzovém
přistání, pravděpodobně asi okamžitě, zajat německými vojáky a odveden do Dolních Počernic. To by svědčilo o tom, že jeho nouzové přistání
bylo německými jednotkami monitorováno, což není nepravděpodobné – lokalita „na Čihadlech“ byla tehdy nezalesněná, tvořila ji tehdy přehledná holá pole a navíc na kraji Dolních Počernic (v čp. 241 – viz dále)

se nacházela německá jednotka, která určitě vzdušný boj sledovala.
V Dolních Počernicích byla dislokována německá vojenská jednotka
protivzdušné obrany o síle 90 osob. Velitelství této jednotky se spojovací centrálou bylo tehdy ve vile čp. 82 (v dnešní ulici Národních hrdinů
– u Dubských). Mužstvo bylo ubytováno v budově tehdejší záložny čp.
46 a v bývalém hotelu Jadran čp. 241 (dnešní ulice K Zámku). S největší
pravděpodobností právě tito příslušníci zajali sestřeleného amerického pilota a po jeho dopravení do Dolních Počernic ho později předali
německým orgánům. Kupodivu i jeho další válečné osudy známe. V archivech se totiž dochovala poválečná Ayerova výpověď: „Podplukovník
Sidney Woods, poručík Benjamin Griffin a poručík Maurice Miller byli zajati
ve stejnou dobu jako já a společně jsme cestovali pod německou stráží až
do zajateckého tábora Stalag Luft 7A. Všichni tři se spolu se mnou dostali
později zpět k americké armádě.“
Zní to až skoro neuvěřitelně, ale tito čtyři sestřelení američtí letci se
skutečně dostali ve zmatku kolapsu třetí říše až do tohoto zajateckého
tábora. Stalag Luft 7A se nacházel v Bavorsku, asi dva kilometry severně
od Moosburgu a 35 kilometrů severovýchodně od Mnichova. Zajatce
29. dubna 1945 osvobodila americká 14th Armored Division Pattonovy
skupiny armád. Poručík Ayer pravděpodobně po válce v kariéře vojenského pilota již nepokračoval (neexistuje o tom záznam v jeho osobních
dokumentech) a zemřel 13. prosince 2000 v Copake v USA (narodil se 1.
července 1924, takže v době jeho sestřelení mu bylo 21 let – u 336th Fighter Squadron sloužil od 16. listopadu 1944 a v jejich řadách nedosáhl
žádného vzdušného vítězství).
Ale vraťme se k nám do Dolních Počernic. Dodnes zůstává záhadou,
kam přesně Ayerův Mustang dopadl. Lokalita „pole na Čihadlech“ je poněkud neohraničená a bohužel neumožňuje provést terénní průzkum
(když se neví, kde přesně hledat). Podle vzpomínek byl vrak letounu
zcela určitě na povrchu, jelikož mi pamětník pan Jaroslav Novotný z Hostavic před lety vyprávěl, že letoun tohoto typu skutečně na Čihadlech
spadl a jako kluci o něm věděli. Lokalizovat přesné místo dopadu však
již neuměl. Toto svědectví potvrzuje domněnku, že vrak letounu nebyl
Němci odvezen jako jiné sestřelené americké stroje, což běžně činili. Asi
se to do konce války už nestihlo nebo byl velmi poškozen možným požárem. Další záhadou je i kompletní trupové označení letounu, které se
bohužel zatím nepodařilo v amerických archivech dohledat. Pouze je
známo, že stroj měl na bocích kódová písmena 336th Fighter Squadron,
která jsou „VF“, ale to je pouze část třípísmenného kódu, třetí písmeno
je neznámé.
Pokud by někdo z pamětníků z Dolních Počernic nebo Hostavic o této
událostí věděl více, případně vlastnil fotografie, jak tohoto konkrétního spadlého letounu, tak i jiné válečné techniky v Dolních Počernicích,
velmi uvítám jakoukoliv informaci, která určitě pomůže blíže sestavit
mozaiku válečné historie naší obce.

Martin Šíla

martin.sila@volny.cz
Použité zdroje:
Michal Plavec – Praha v plamenech, František Kašička – Dolní Počernice
„Z dějin naší obce“, materiály z archivu USAAF, archiv autora

Poručík
William H. Ayer
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Foto: Martin Šíla, Jan Paul

FARNÍ OKÉNKO

Letošní KVĚTNÁ NEDĚLE v Dolních Počernicích
„Ty co to je – to je nějaké procesí nebo co?“
„No já nevím co to je, tohle jsme na akademii neprobírali, rozkaz pouze
zněl zastavit na průvod dopravu a nic víc nám náčelník neříkal!“
Vyslechnuto od strážců pořádku, kteří dohlíželi na řádný a bezpečný průběh slavnostního průvodu na Květnou neděli, který pořádala
letošního 25. března místní farnost v Dolních Počernicích.
Stejně jako naši strážníci, jsem si položil otázku, co je to vlastně
„Květná“ neděle a proč se koná. Jistě, má podle biblické tradice
symbolizovat slavný vjezd Ježíše do města Jeruzaléma. Ovšem tady
něco trochu nehraje… Podle evangelii byl Ježíš vítán palmovými
a olivovými ratolestmi, a ne květy. Nezbývá než tedy otevřít Wikipedii a podívat se, co nám k tomu křesťanskému svátku píše…
Květná neděle (nebo též Pašijová neděle) je označení pro šestou,
a zároveň poslední neděli v době
postní. Připomíná jednak slavný vjezd
Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při
bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tzv. Pašije (tj. utrpení – latinsky Passio). Název svátku je
odvozen od květů, jimiž bývají kostely
vyzdobeny, a které mají připomínat
palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při
jeho příchodu do Jeruzaléma. V našich
zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny.
První zmínka o této tradici je zpráva
poutnice Etherie z 5. století. V ní se
uvádí, že se v Jeruzalémě tento den
za časného odpoledne shromažďovali
křesťané na Olivové hoře a po bohoslužbě šli s palmovými či olivovými ratolestmi slavnostním průvodem ulicemi města. Brzy se tento obřad
s průvodem rozšířil – nejprve v křesťanských církvích Východu.
Na Západě v Galii a v Hispánii už v 6. století existoval název Květná neděle. Průvod s ratolestmi tam však nebyl ještě znám. Svěcení
a užívání ratolestí je v západní církvi doloženo až v 8. století. Brzy
nato se v severněji položených zemích začaly používat místo palmových ratolestí jakékoliv vyrašené větvičky. Největší oblibu si získaly rozkvetlé ratolesti vrby.
A co nám říká o průběhu Květné neděle křesťanská liturgie? Začátek bohoslužeb o Květné neděli má být realizován právě v duchu
slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Průvod s ratolestmi se má
uskutečnit pokud možno z místa mimo kostel. Za zpěvu se věřící
pomalu v průvodu ubírají do kostela. Následuje bohoslužba slova,
v kostele se předčítá, nebo zpívá zpráva o umučení Ježíše Krista, což
jsou výše zmíněné Pašije. Liturgická barva ornátu (svrchního oblečení kněze) je červená.
No vida, co zajímavého se člověk může dozvědět, když se zahloubá do historie Květné neděle. U nás v Dolních Počernicích Květná
neděle již roky tradičně začíná shromážděním věřících před křížem
u Sokolovny naproti faře. Zde kněz provede předepsané úkony –

svěcení ratolestí „kočiček“ a předčítání určené pasáže evangelia,
načež se pak věřící seřadí do slavnostního průvodu (v jehož čele je
nesen kříž) a za zpěvu písní a mávání ratolestmi se pomalu ubírají
ke kostelu, kde obřady pokračují. Jejich nosným prvkem je zmíněné
čtení Pašijí. Co to vlastně jsou Pašije? Evangelia popisují životní pozemskou pouť Ježíše Krista a jejím vyvrcholením je jeho ukřižování,
které začíná právě vjezdem do Jeruzaléma. Celý příběh od tohoto
okamžiku až po Ježíšovu smrt na kříži zachycují právě Pašije – je
to vlastně celá tato závěrečná klíčová epizoda zpracovaná jako dramatizace v mluveném slově – několik věřících a kněz se chopí dramatizace a každý předčítá text osoby v daném příběhu vystupující.
Z historického hlediska měly Pašije podtrhnout význam začínajících velikonočních svátků a přiblížit historii tak, aby z ní vyplynulo
myšlenkové poselství, které je lépe viditelné při dramatizaci onoho
známého příběhu.
Jak bylo výše konstatováno, letošní průvod na Květnou neděli se
v Dolní Počernicích konal 25. března. Od minulých se lišil několika
drobnostmi – především bylo velmi chladno, kříž u fary byl vloni
čerstvě opraven a kněz letos nejel na koni.
Ale „kočičky“ (ratolesti) přeci jen byly k dispozici (a jak věřící konstatovali, velmi „luxusní“) – kde je místní kostelník sehnal, je pro mě
trochu záhada. Ovšem záhady a obřady k církevním svátkům patří. A poslední moudro si neodpustím: „I když na první pohled vypadají trochu naivně, mají hlubokou historii a myšlenku.“ A vůbec není
na škodu ji v tom najít.

Martin Šíla

Příměstský tábor na faře
V termínu od pondělí 23. 7. do pátku 3. 8. bude probíhat pro děti
od 5 do 11 let příměstský tábor, který se bude pořádat opět na faře.
Kapacita je 15 dětí. Tábor bude na faře každý den kromě sobot
a nedělí od 8 hod. do 17 hod. Cena je 350 Kč/den za dítě, které
bude na táboře pouze 1 nebo 2 dny. Při přihlášení na 3 a více dní je
cena 300 Kč/den. Sourozenci, kteří se účastní společně, mají cenu
300 Kč/den za jednoho, bez ohledu na počet dní.
Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete na začátku
května na našich webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz pod názvem příměstský tábor.

Marcela Krňávková

Noc kostelů
I v letošním roce vás srdečně zveme k návštěvě dolnopočernického kostela Nanebevzetí Panny Marie, která v rámci celostátní akce
NOC KOSTELŮ 2018 proběhne v pátek v pátek 25. 5. od 18 hod.
do 22 hod. Návštěvníci si budou moci vybrat ze dvou koncertů.
V 18.30 hod. uslyší šansony v podání Michaely Břízové a ve 20 hod.
náš kostel rozezní spirituály v podání skupiny Šnek a spol.

Marcela Krňávková
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Dostaňte se do formy v novém fitparku
K venkovnímu cvičení není potřeba žádný stroj, posilovna ani speciální pomůcky. Stačí kvalitní hřiště. To by dnes nemělo chybět v žádném městě, či vlastně na jakémkoli místě, kde žijí či se shromažďují
lidé. A přesně takové se nám za podpory Hl. m. Prahy a Českého
olympijského výboru podařilo v dubnu t.r. dokončit v jihozápadní
části zámeckého parku - Štěpnici.
Venkovní fitpark je určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit fyzičku, nabrat svalovou hmotu, snížit objem podkožního tuku nebo si zlepšit
náladu pohybem na čerstvém vzduchu, který má sám o sobě pozitivní vliv na zdraví a na správné fungování metabolismu.
Cvičení či posilování ve fitparku se provádí bez speciálních pomůcek, jelikož cvičící pracuje převážně na principu posilování s vlastní
tělesnou vahou - pro tělo jedním z nejlepších a nejpřirozenějších
pohybů. Cvičební konstrukce jsou tomuto stylu cvičení plně uzpůsobené. Jedná se především o hrazdy, bradla, žebřiny, lavice, horizontální žebříky, prolézačky a další prvky, na kterých lze posílit svaly
zádové, prsní, břišní, hýžďové, bicepsy, tricepsy a jiné. Každý z nich
je označen návodem na použití.

Součástí sportoviště je běžecká dráha o délce 10 m a šířce 2 m s metrickým označením, která je určena pro nácvik člunkového běhu,
skoku z místa, hodu medicinbalem či skoku přes švihadlo. Měkký
a bezpečný povrch dopadové plochy z lité gumy výborně tlumí
otřesy, je trvale elastický bez problematických spojů a tudíž zde nehrozí riziko zakopnutí a úrazu pádem.
Prostorná plocha fitparku umožňuje řadu doplňkových cvičení,
proto je také možné přinést si s sebou cvičební pomůcky, jako například TRX, švihadlo, gumu a další…
Pro posilování venku a s vlastní vahou neexistuje prakticky žádné
omezení. Cvičit tímto způsobem může každý, kdo má chuť a chce
své tělo udržet v kondici, nebo ho do kondice dostat. Věk či fyzická
zdatnost není rozhodující, cvičení je tedy vhodné pro i pro úplné
začátečníky.
Věříme, že novou možnost cvičení v krásném prostředí zámeckého
parku ocení mladí, rodiče starších dětí i aktivní senioři. Fitpark je pro
návštěvníky otevřen 7 dní v týdnu od 7.00 hod do setmění, a navíc
zcela zdarma. 
Martina Vondřichová

Chcete-li cvičení ve fitparku vyzkoušet pod dohledem trenéra,
či se jen inspirovat a naučit správné provádění cviků na cvičebních prvcích, zúčastněte se nových lekcí venkovního funkčního
tréninku pod vedením Classic Gym. Pro informaci o jejich konání sledujte rozvrh skupinových lekcí na www.classic-gym.cz
nebo se informujte na tel. č. 721 777 771.
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
si vás dovoluje pozvat na

SVÁTEK SOUSEDŮ
KDY?
v úterý 29. května 2018 od 19.00 do 22.00 hod.

KDE?
v prostorách Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10

Co jsme pro vás připravili?
ŠPORKOVÉ V DOLNÍCH POČERNICÍCH
300 let od povýšení rodu do hraběcího stavu
PREZENTACE NOVÉHO METROPOLITNÍHO PLÁNU
SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Zbyňkem Richterem
VYSTOUPENÍ AT STUDIA DOMINO
HUDBU k POSLECHU i TANCI
hrát bude TOMÁŠOVKA Stanislava JELÍNKA
OPÉKANÁ SELATA
Co můžete přinést vy?
Sladké i slané dobroty a dobrou náladu

Dolní Počernice dříve a nyní

Pohled na mlýn od rybníka
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15. BENEFIČNÍ PLES CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Páteční večer 13. 4. se mi nesmazatelně zapsal do života. Byla jsem
přítomna naprosto neuvěřitelnému, dechberoucímu, fascinujícímu
představení „Muž se železnou maskou“ v podání klientů naší počernické chráněné dílny. Neumím si asi ani představit, jak náročná, ale
zároveň radostná byla příprava takto perfektně zvládnutého výpravného a úžasně zahraného muzikálu.
Muselo mu předcházet obrovské nadšení, náročný nácvik rolí a precizní práce s vlastní výrobou profesionálních kostýmů mladých
manželů Zdražilových, kteří se spolu s celým týmem ChD značným
dílem zasloužili o nádherný zážitek všech přítomných.
To není předepsanou náplní chráněné dílny. To je chuť a nadšení
obohacovat lidem život. Vidět neuvěřitelně šťastné tváře herců,

když potlesk celého sálu nebral konce, naplňoval radostí jejich rodiny i všechny přítomné. To, co paní Mgr. Gabriela Zdražilová dokáže
– a dnes i se synem a snachou, ve kterých vzbudila stejné ohromné
nadšení (…a co víc si máma může přát…) – je naprosto neskutečné.
Hluboko smekám. Všichni tito lidé by si zasloužili „červený koberec“.
A nemalému množství lidí by prospělo nejen zhlédnutí tohoto
fantastického představení a výkonů herců, ale i nahlédnutí do celoroční činnosti ChD. Zcela jistě to je přínos pro vlastní strukturu
a hierarchii hodnot.
Nejbližší příležitost bude Zahradní slavnost ve čtvrtek 21. 6. odpoledne přímo v zahradě areálu ChD. Jistě budete srdečně přivítáni.

PhDr. Dagmar Jílková

Foto: Šimon a Barbora Pokorní

sv. Prokop u Červeného javoru v hotelu Svornost

Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá akci

POČERNICKÝ SENIORSKÝ DEN ZDRAVÍ
aneb JAK JSME NA TOM? … nejen pro seniory 60+
v sobotu 16. 6. 2018 od 14.00 v zámeckém parku
kurzy „Nordic Walkingu“ včetně zapůjčení holí
diagnostika (měření tlaku, tepu, tělesných hodnot…)
ukázka rehabilitačního cvičení s krátkou masáží krční páteře
Přijďte si vyzkoušet pétanque, kroket, deskové hry,
hod na koš, kop na bránu…
drobné občerstvení a pitný režim zdarma, na závěr táborák
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Projekt realizuje MČ Praha - Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.
Tato akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka.
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Vítání jara

Foto: Josef Nožička, Martin Féneš, Světla Parkanová

Astronomické jaro již dávno klepalo na dveře, ale paní Zima stále ještě
držela pevně svoje žezlo...
MČ Praha - Dolní Počernice pořádala ve dnech 16. a 17. března již po šestnácté akci pro děti a širokou veřejnost nazvanou „Velikonoční inspirace.“
A věřte, že takovou zimu, jakou jsme zažili letos, ještě nepamatujeme.
V důsledku rozsáhlé stavební činnosti v Pensionu Český statek se akce
uskutečnila tradičně v informačním centru a netradičně v prostorách
budovy našeho místního úřadu.
A z nouze se toto řešení ukázalo jako to nejlepší. Světlo a teplo ve všech
výstavních prostorách přilákalo i v těch mrazivých dnech velké množství
návštěvníků.
Děti se o překot snažily naučit plést pomlázky, vyrábět bezové píšťalky,
zdobit kraslice, perníčky, či další velikonoční dovednosti.
O výzdobu všech výstavních prostor se postarali žáci zdejší základní
školy a mateřské školy Duha. Jejich úžasné, vtipné výrobky nádherně
navodily atmosféru kvetoucího jara. Za to patří veliká pochvala nejen
našim šikovným dětem, ale hlavně jejich učitelům, kteří je vedou tou
nejsprávnější cestou.
Druhý den, kdy pokračovaly výtvarné dílny, jsme se chystali na neodmyslitelné vyvrcholení letošních předvelikonoc – Smrtnou neděli. Naše
obavy, že vynášení Morany bude početně ohroženo, se ukázaly býti
lichými. Navzdory větru a panujícímu nečasu, přišlo tolik dětí, že nám
pomalu nestačily „venkovské“ kostýmy. Sešikováni v zámeckém parku
jsme vyrazili do jedné z hlavních počernických tepen – do ulice Národních hrdinů. Nejprve kráčel pan Martin Šíla, který nesl Moranu, za ním
chovatelé z Počinu se svými čtyřnohými svěřenci, krojované děti a nakonec početný dav diváků. Po pár metrech se však ukázalo, že koně, koza
a ovce odmítají následovat papírovou figurínu Morany. Když se čelo
vyměnilo a zvířátka si vydobyla vedoucí pozici, pokračoval průvod dětí
(vedených paní učitelkou Hubáčkovou) skandujících příhodná říkadla,
až na most přes říčku Rokytku. Zde se dav rozestoupil po obou březích
v očekávání, že Zima nadobro odplave z Počernic. Ta se ale držela zuby
nehty, a ne a ne vzplanout. Když se konečně hořící ocitla ve vodě, všichni
si z hluboka vydechli.
Ale, že se zanedlouho vyplní doslova jedno z říkadel: „Neseme Smrtku
k Zelenému čtvrtku, až tu Smrti vynesem, nové léto přinesem“, a že se
díky vrtkavému počasí ocitneme ze Zimy rovnou v létě, jsme doopravdy
netušili.
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MČ Praha - Dolní Počernice děkuje všem, kteří neváhali věnovat svůj
vzácný volný čas, aby velikonoční tradice dále žily.

Vlasta Václavková
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LOUČENÍ S LEGENDOU aneb č. 6 končí
Náš kamarád a předseda Sokola Dolní Počernice Petr Polcar (zvaný Petruna, Novák, Oli, na tenise Brambora) se dne 6. dubna loučil
se svou aktivní basketbalovou kariérou. A loučení to bylo opravdu
na úrovni!!! Plné ochozy, transparenty, řehtačky, bubny, alegorické
masky, povzbuzující hesla…Vždyť šlo o vskutku historický okamžik
a možnost dosažení magické hranice 10000 bodů. A podařilo se!!!
Za těch 32 let přitáhl k basketu tři generace mladých kluků a děvčat,
se kterými dosáhl četných úspěchů počernického basketu. Kupříkladu duben 2010 a 2. místo s družstvem SDPD na turnaji ve Vídni,
nebo vítězství v Česko-moravské lize v sezóně 2008/2009.
Rádi bychom tímto, jménem všech současných i minulých členů
a členek oddílu, poděkovali za jeho práci při organizování všech
každoročních soustředění a turnajů (Třeboň, Borotín, Norimberk,
Utrecht, Babí léto v DoPo, Tanvald…) a spoustu toho téměř každodenního času, který nám všem za ta léta věnoval a samozřejmě
i za jeho smysl pro humor, kterým nám vždy zpříjemňuje společné
chvíle nejen na palubovce 
Takto bychom mohli popsat několik stránek, takže krátce a určitě
za všechny členy oddílu basketu SoDoPo – Petruno DĚKUJEME !!!!
a těšíme se na další společné chvíle jak při sportu, tak i po něm 


Pavel Boček, Marcel Petrák

P.S. A teď už se konečně můžeš plně věnovat tenisu a chovu slepic!
(více o životě Sokola Dolní Počernice na http://www.basket.sodopo.cz/ )

Přijď s námi hrát

VOL E JBAL
Sokol Dolní Počernice – smíšený oddíl volejbalistů
rád přivítá ve svých řadách nové hráče a hráčky (dospělé)

KDY HRAJEME
pondělí od 20 hodin, čtvrtek od 19,30 hod.,
léto venkovní kurty od 18 hod.

KDE HRAJEME
sokolovna Dolní Počernice

JAK HRAJEME
střední úroveň

PŘIJĎ A ZKUS SI S NÁMI ZAHRÁT
Dana tel. 605 74 52 14
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OSVĚTLENÍ fotbalového hřiště

Nad fotbalovým hřištěm V Ráji, kde se každý den prohání po trávnících nebývalé množství fotbalového potěru, se bude moci konečně linout záře. Po několikaleté snaze o realizaci
osvětlení hlavní hrací plochy, se podařilo úsilí mnohých příznivců dolnopočernické kopané
dotáhnout takříkajíc do konce. Naše týmy tak budou moci trénovat a hrát i soutěžní utkání
pod umělým osvětlením takřka poloprofesionálních parametrů. Financování celé akce proběhlo z velké části z grantu MHMP, avšak participace Sokola nebyla zanedbatelná. Osvětlení
realizovala renomovaná firma Kahuda s.r.o. Rád bych touto cestou poděkoval vedení Sokola
Dolní Počernice z.s. za podporu a pomoc, též panu starostovi Richterovi za rady a krocení
úředních šimlů a všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli.

Mgr. Jiří Schwarz

Tenisová SEZÓNA 2018 ZAČALA

Je tady jaro, nafukovací hala opustila tenisový areál a jako každý rok
se v dubnu připravovaly tenisové kurty na hlavní sezónu. S tou je
spojeno i závodní hraní, do kterého vysílá oddíl tenisu Sokol Dolní
Počernice z. s. několik svých družstev: mladší žáky, dospělé a veterány. Nejvyšší soutěž, která se v tenisovém oddíle hraje, je 3. třída
Pražského přeboru, kde se družstvo „A“ drží již několik let na špičce
tabulky. V loňském roce skončilo druhé a v minulých letech v horní
polovině tabulky, přičemž jednou přišlo o postup do 2. třídy o jediný prohraný zápas. To bylo v době, kdy funkci kapitána A družstva
ještě vykonával dlouholetý, zkušený, tenisový nadšenec, praktik
i bývalý sudí Jaroslav Šmolka, který nedávno oslavil své jubileum
a dnes doprovází po turnajích úspěšného vnuka Lukáše Haugea.
Novým kapitánem se před rokem stal Zbyněk Richter, který má se
sportem všeobecně mnoho zkušeností a sám hraje soutěž Pražského přeboru za místní „Veterány“.
Mistrovská utkání se konají od konce dubna do konce června, vždy
v sobotu od 9 hodin, střídavě v areálu hostí nebo doma v Dolních

Počernicích viz termíny níže. Pokud byste měli zájem se podívat, jak
se v Počernicích hraje tenis, jste vítáni i s dětmi, které se mohou
v areálu občerstvit a nasát atmosféru zápasů i krásu červené antuky
v komplementárním kontrastu s okolní zelení. Tento dojem možná
na ně zanechá takový následek, že v budoucnu budou chtít též reprezentovat oddíl tenisu. Závodní hráči jsou Vám k dispozici vždy
po mistrovském utkání, kdy Vám mohou na chvilku ukázat základy
hry a vysvětlit princip tenisu. Po domluvě je možnost na dvorcích
trénovat se zkušenými a kvalifikovanými trenéry a postupně se zařadit do závodního družstva příslušné kategorie.
Před několika lety se celý areál tenisu zrekonstruoval a postavila
se nová, reprezentativní klubovna. Hrací plocha se rozrostla o další
dvorec a oddíl tak v současné době disponuje pěti kurty. Bez problémů se tedy mohou v průběhu sezóny pořádat nejrůznější turnaje a utkání místních tenistů. V zázemí klubovny jsou šatny, sprchy,
malý bar s občerstvením. Tenisovou výbavu si případně můžete
pořídit v Dolních Počernicích nad hlavní křižovatkou ulice Českobrodská ve specializované prodejně White Sport.
Vždy se těšíme na závodní sezónu a zápasy na místních antukových dvorcích. Tenis je krásný, chytrý, inteligentní, „bílý“ sport, který
v sobě nese napětí i zvraty, ale hlavně je to hra gentlemanů. Budeme se těšit i na Vás.
Roman Franta, hráč tenisového oddílu mužstva „A“
www.sodopo.cz



Termíny soutěží na dolnopočernických kurtech:
5. května
26. května
9. června
23. června

Sokol Dolní Počernice z.s. A X
Sokol Dolní Počernice z.s. A X
Sokol Dolní Počernice z.s. A X
Sokol Dolní Počernice z.s. A X

LTC Radotín A
Sokol Horní Počernice
Tempo Praha B
VŠSK MFF Praha

Podrobné informace najdete na: www.cztenis.cz
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Co nového v Počinu?
Jaro přišlo rychle a skoro s letními teplotami. Stejně rychle se koně zbavují zimní srsti a toužebně tahají ze
země šťavnatá stébla trávy. Děti i koně se celou zimu pilně připravovali na nadcházející závodní sezónu.
Paravoltižní závodní družstvo už ze dvou závodů přivezlo zlaté medaile a za vydatné podpory našeho koně
Šibala a cvičitelek Lenky a Petry se připravuje na následující závody

v sobotu 9. června, kdy je pořádajícím subjektem paravoltižních závodů POČIN, z.s.
I naši jezdci, kteří se připravují na získání jezdecké a cvičitelské licence, se pilně účastní soustředění a cvičných parkurů především v Čisovicích u Prahy a pod pečlivým vedením trenéra Ing. Metelky, který dbá
o důslednou přípravu koní i jezdkyň. Po mnoha letech má jezdecký kroužek i mužské zastoupení, a tak
se opravdu těšíme, až naši kluci vyjedou v sedlech na kolbiště plné překážek a všichni jim budeme fandit.
Jednou z prvních příležitostí je účast na hobby závodech v Nesměni, které jsou velmi příjemné právě přátelskou atmosférou a hezkým prostředím. Těšíme se i na Den dětí v sousední počernické stáji, kde chceme
startovat.
Ne všichni však chtějí závodit, radost jim činí blízkost koně a získávání vzájemné důvěry.
Tito všichni se pečlivě připravují na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V POČINU – v sobotu 26. května
Všechny tímto srdečně zveme na přehlídku dovedností dětí i koní, prohlídku areálu a ochutnávku
báječných grilovaných dobrot. Areál se tento den otevře pro všechny příznivce koní.
HIPOTERAPIE patří k našim hlavním činnostem a kapacita koňských
hřbetů je v tuto chvíli zcela zaplněna. Věříme, že jste si povšimli cedulek s koblihami podél cyklostezky, doufáme, že takto přispějeme
k větší spokojenosti nás všech a věřte, že si opravdu přejeme, aby
bylo všude uklizeno. Potěšilo by nás, kdyby i pejskaři, stejně odpovědně jako my, přistupovali k uklízení po svých čtyřnohých miláčcích.

䨀䔀

唀䈀

䔀䌀䬀 䬀䰀
娀䐀

Nabízíme zdarma k odvozu koňský hnůj, domluva na telefonu
605 285 426.
Děkujeme za tvrdé pečivo i respektování ohradníku a nekrmení koní, aby nebylo ohroženo jejich zdraví. Zanechte pečivo
na rampě, rádi jej koním kontrolovaně přidáme do krmení.

HLEDÁME DO NAŠEHO TÝMU FYZIOTERAPEUTA
SE ZÁJMEM O HIPOTERAPII
NÁSTUP IHNED
Důležitý je zájem o hipoterapii, fyzioterapeutické vzdělání
a čas každé úterý a čtvrtek od 13.30 do 15.00 hodin. Čas i odměna je na domluvě, nástup ihned. Hipoterapie probíhá mimo
školní prázdniny celoročně.

DÁLE HLEDÁME CVIČITELE PARAVOLTIŽE
S NÁSTUPEM OD ZÁŘÍ 2018
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Nevstupujte, prosím, ke koním do ohrady, ani jim nenabízejte
žádné pamlsky (ani trávu) přes pásky ohradníku, koně by ho
mohli přetrhnout nebo shodit a utéct. Bezpečnost všech je jediným důvodem. Utíkající stádo osmi koní je nebezpečné sobě
i okolí. Dobrý úmysl by nemusel dobře skončit.

V červnu opět areál opustíme a necháme všechno odpočinout,
abychom se mohli zase v září plni síly vrátit. Těšíme se na Vás na našich akcích a děkujeme za Vaši přízeň.

Za koně i děti z Počinu Hanka Špindlerová

14. Pražská muzejní noc
je tu pro vás!
V sobotu 10. června se uskuteční již 14. ročník Pražské muzejní noci. Pořadatelé letos
vyzývají ke společnému sdílení zážitků a dojmů z akce prostřednictvím sociálních sítí. Pro
příznivce pražských muzeí bude připravena i soutěž o nejlepší video zachycující Pražskou muzejní noc, jejíž výherci budou ocenění
zajímavými cenami.
Veškeré informace o akci jsou uvedeny na webových stránkách
www.prazskamuzejninoc.cz. Novinky a zajímavosti o akci je možné
sledovat na facebookové stránce Pražské muzejní noci www.facebook.com/prazskamuzejninoc.
Návštěvníci 14. ročníku Pražské muzejní noci mohou letos navštívit
celkem 78 objektů, které pro ně zpřístupní 49 institucí.
Letos Národní muzeum prostřednictvím živých přenosů na sociálních sítích seznámí návštěvníky s aktuálním děním muzejní noci.
Organizátoři navíc návštěvníky vyzývají, aby se stali spolutvůrci
obsahu sociálních sítí a pomohli tak k větší informovanosti o průběhu akce. Zájemci mohou sdílet fotografie a videa z akce na svém
Facebooku, Instagramu či Twitteru, přičemž nejlepší video na Facebooku bude oceněno.
Webové stránky 14. Pražské muzejní noci opět nabízí možnost vytvořit si svůj vlastní program. Jejich prostřednictvím je také možné
navštívit nový profil Národního muzea na Instagramu.


Mgr. Kristina Kvapilová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HORNÍ POČERNICE
vyhlašuje přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2018/2019
Do přípravného a základního studia jsou přijímáni uchazeči ve věku
od 5 do 8 let, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě
úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky a na doporučení přijímací komise. Starší uchazeči mohou být přijati ke studiu jen do naplnění volných kapacit.

HUDEBNÍ OBOR
Talentová zkouška obsahuje základní přezkoušení hudebního
sluchu a rytmu.
Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas,
flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon,
akordeon, kytaru, bicí nástroje, zpěv sólový a sborový.
Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 1899/30 v učebně č. 2
a také v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060
v učebně č. 5
v úterý 5. června . v pátek 8. června . ve čtvrtek 14. června
vždy od 14.00 do 18.00 hod.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Talentová zkouška probíhá formou pohovoru, nejlépe při ukázkové vyučovací hodině. Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299 v učebně LDO (2. patro)
v úterý 5. června od 14.30 do 16.00 hod.,
ve středu 6. června od 15.15 do 17.30 hodin a od 18.00
do 20.15 hodin.
Bližší informace na www.zus-hp.cz
Upozornění
Od září 2018 bude v provozu nové odloučené pracoviště ZUŠ
v ulici Baštýřská 67 v Hostavicích. Bude otevřeno studium hudebního a literárně dramatického oboru. Výtvarný obor bude otevřen
o rok později.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR
Talentová zkouška obsahuje kresbu tužkou a malbu akvarelem
na zadané téma. Uchazeči si mohou s sebou přinést i práce vytvořené doma v poslední době.
Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299 v učebně VO
a také v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060
v učebně VO
v pondělí 4. a v úterý 5. června od 14.00 do 18.00 hod.
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Jarní zprávičky z Mateřské školy DUHA
Po dlouhé zimě „nezimě“ začalo svítit a hřát sluníčko, příroda kolem nás se probouzí a děti se těší na pobyt venku a na procházky, při kterých mají co pozorovat. Seznamují se s jarními květinami, pozorují stromy a jejich členění, učí se zapamatovat si jejich názvy, hledají v trávě
první broučky a sledují jejich zbarvení… Po návratu do školky si o všem povídají, kreslí a malují své zážitky, zpívají si jarní písničky. Užíváme
si jaro jak se patří.
Paní učitelky dětem ze třídy Kvítek a Sluníček připravily exkurzi do České televize, kde poznaly, jak se natáčí dětské pořady, a měly možnost
si zkusit jaké je to být „kameramanem“. Pro všechny děti z celé MŠ jsme připravili kulturní zážitek ve formě návštěvy divadla v Horních
Počernicích.
Jednou z tradičních akcí byla opět úspěšná „Noc s Andersenem“, které předcházelo čtení rodičů dětem při odpoledním odpočinku. Hosté
této akce byli: v roli Večerníčka byl pan Bc. Lněnička, ředitel DD; pan Bc. Nedvědil, radní MČ, který dětem předčítal; rodiče s dětmi, které
docházeli do naší MŠ a připravili krásné divadelní představení. Poděkování patří všem rodičům za spolupráci a průběh všech zmiňovaných
akcí pro děti. 
Exnerová D., ředitelka MŠ, Kymrová L., zást. řed. MŠ, Dušková L., uč. MŠ

Jak si děti z ORANGERY užívají jara
Do jara děti z Orangery vkročily s elánem jim vlastním. Při příležitosti Velikonoc jsme se seznámili jak s křesťanským, tak s pohanským
základem těchto oslav. Jeden chlapeček ze třídy Žirafek přinesl se
svým tatínkem dětem z celé školky ukázat malá housátka a malinké
křepelky, kterým bylo teprve pár dnů. Děti se tak na živo seznámily
se zvířátky, které se na jaře rodí. Viděly také zajímavý přístroj, který
si posvítí na vajíčko a pozná se, zda je v něm plod kuřátka nebo ne.
V dubnu proběhl také tradiční barevný týden, při kterém se děti
oblékaly vždy do barvy daného dne. A tak pro oko nezasvěceného pozorovatele z parku muselo být zajímavé, že jeden den jsou
všechny děti na zahradě celé modré, další den zelené a nakonec,
v pátek, duhové.
Předškoláci také mají za sebou zápisy. Je to velké téma posledních
pár let, protože si rodiče uvědomují důležitost počátečních let
ve škole. Bohužel nabídka kvalitních škol není tak velká, dětí je hodně, a tak někteří rodiče vybírají opravdu pečlivě. Jsme rádi, že mnozí rodiče předškoláků dávají důvěru naší Orangery základní škole
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a předškoláci přišli na zápisy, kde
plnili úkoly, seznámili se s učitelkami a na závěr dostali i dáreček.
Těší nás, že o naši školu je zájem i z řad rodičů, jejichž děti nechodí
do školky Orangery, ale přišli k nám na doporučení. Doufáme, že
i v dalších letech zájem o školu poroste.
V den, kdy v celé ulici, kde sídlí školka, netekla voda, jsme se se všemi dětmi vydali na celodenní výlet na farmu Soběhrdy. Prostory nabízely mnoho možností, ať už zvířátka venku nebo vnitřní expozice,
kinosál…no stále bylo na co se dívat.
Teď už se děti nejvíce těší na školku v přírodě, kam vyrážíme v polovině května a tentokrát navštívíme Jizerské hory, což je naše oblíbené místo, které se snad nikdy neomrzí. Věříme, že pobyt si užijeme jako vždy, obejdeme se bez úrazů a jiných problémů a přispěje
k tomu k pěkné počasí.
Přejeme všem čtenářům krásné dny plné těšení se na léto.
Za Orangery Hanka Švamberková

ZAČÁTEK JARA ve Veselém čertíku
Březnové dny ve Veselém čertíku patřily tradičně Jarnímu dětskému bazárku, který byl opět
úspěšným ve všech směrech. Maminky využily
bazárek i k setkání a společnému popovídání.
Malí čertíci se dobře bavili na pyžámkové noci, tančili jsme v latinském rytmu a plnili různé úkoly. Po jejich splnění na malé nocležníky čekal poklad.
Tentokrát byl důmyslně uschován a dětmi byl objeven až ráno.
V prvním jarním měsíci nás navštívila i dětská kadeřnice a všem, kteří se přišli
nechat ostříhat, to moc slušelo.
Na začátku dubna jsme pro maminky, ale i pro čertíkovské lektorky, měli
možnost uspořádat „Kurz první pomoci“ vedený báječnou lektorkou Anitkou. Kurz pro nás zajistil Oblastní spolek Červeného kříže a byl velkým zdrojem důležitých informací. V budoucnu bychom rádi tento kurz zopakovali.
Velkou radost máme z programu „Krůček do školky“. Dětičky, které k nám
začaly chodit na podzim, dělají velké pokroky – týden od týdne jsou samostatnější, a příprava na velkou školku je v plném proudu.
Těšíme se na další společné chvíle s malými čerticemi a čertíky.
Mějte hezké jarní dny.

Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE
V Hájence jsme už vyhlíželi jaro a dočkali jsme se. Společně tak můžeme pozorovat a učit se o stromech a květinách, které se probudily
k životu. Zkoumáme hmyz, posloucháme ptačí zpěv a radujeme se
z každého hlemýždě a žáby, kteří se nám po dešti objeví na zahradě.
Začali jsme intenzivně zahradničit. Děti milují sázení a zalévání
květin a užitečných plodin, které budeme moci později na našem
políčku sklidit.
V polovině dubna proběhla jarní slavnost s hojnou účastí většiny
dětí, jejich rodičů a sourozenců. Školačky ve spolupráci s předškoláky nacvičily pohádku o Karkulce, která zaznamenala velký úspěch.
Stále běží náš Klubík pro děti od 1,5 roku do 3 let. Každý čtvrtek
od 9 do 12 hodin. Bylo by dobré, již nyní ohlásit svou účast e-mailem na nova.miroslava@gmail.com, abychom případně zajistili další
lektorku (zájemců s teplým počasím značně přibylo).
Ve čtvrtek 26. dubna jsme se společně s malými i velkými dětmi vydaly uklízet Xaverovský háj.
V současné době probíhá zápis dětí do školky a školy na školní rok
2018/2019. Opět se rozrosteme .

Ani o prázdninách nebude V Hájence pusto.
Chystáme 4 příměstské tábory, které se pomalu
plní, pokud chcete, aby vaše dítě strávilo příjemný
týden v krásné přírodě, v malém kolektivu s respektující a laskavou péčí zkušených průvodkyň, neváhejte a přihlaste
se co nejdříve prostřednictvím e-mailu vhajence@email.cz, na výběr máme tyto turnusy:
Putování s liškou Tuláčkem (9. – 13. 7. 2018), Toník hledá řemeslo
(16. – 20. 7. 2018), Krtečkova dobrodružství (20. – 24. 8. 2018) a Lesem křížem krážem (27. – 31. 8. 2018).
Každý tábor bude úplně jiný, takže je děti mohou absolvovat všechny, aniž by se jen chvilku o prázdninách nudily. Tábory jsou určeny
pro děti od 4 do 8 let. Cena je 2900 Kč včetně oběda.
Určitě se vyplatí nás sledovat na FB (Dětský lesní klub V Hájence lesní škola a školka) a všechny potřebné údaje a aktuality najdete
i na našich webových stránkách www.vhajence.com.


Krásné nadcházející dny za celý hájenkový tým přeje Mirka Nová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis do prvních tříd
14. 3. 2018 proběhl v naší ZŠ „Den otevřených dveří – hravé odpoledne pro předškoláky“. Pro rodiče i děti byla otevřena celá škola,
ve školní jídelně byly vystaveny staré kroniky a další zajímavosti ze života naší školy. V budově II. stupně se pak zájemci mohli podívat
na plány výstavby nové školy. Věřme, že se podaří.
5. dubna se dveře naší školy otevřely pro budoucí prvňáčky v rámci zápisu. Přišlo opět mnoho zájemců, avšak i přes několikrát zvyšovanou kapacitu naší ZŠ, nemůžeme bohužel přijmout všechny a moc nás mrzí, že některé děti musíme odmítnout.
Kritéria pro přijetí byla zveřejněna na webových stránkách školy, tak jen krátce.
Přijímáme nejprve dolnopočernické budoucí žáčky, poté ty, kteří mají v ZŠ již sourozence a pak následují děti s bydlištěm mimo naši
obec. V případě naplnění některého z kritérií následuje los, který určí pořadí zatím nepřijatých žáků a ti v případě nepotvrzení některého přijatého zájemce následují jako náhradníci.
K zápisu přišlo 72 dětí, z toho 6 odkladů a 41 dětí z Dolních Počernic. Dalších 10 se sourozenci, kteří již naší ZŠ navštěvují. Můžeme
však bohužel přijmout „pouze“ 51 budoucích prvňáčků. Naše prostorové a kapacitní podmínky neumožňují přijmout i ostatní. Pro budoucí školní rok otevřeme dvě první třídy a počet našich žáků se opět navýší. Pro srovnání, před 9 lety jsme měli 170 žáků a v letošním
školním roce 324.
Na všechny prvňáčky se již těšíme a doufáme, že se jim bude v jejich škole líbit.

Mgr. Jiří Schwarz

TAJNÝ VÝLET 4.A a 4.B očima dětí
Když jsme 26. března dojeli do Žďáru nad Sázavou, tak jsme šli na zámek a povídali
si o Zelené hoře a Santinim…
Jeli jsme tam 7 zastávek rychlíkem a k večeři jsme měli pizzu….
Cesta byla dlouhá, ale nám to nevadilo, protože jsme jeli vlakem a hráli jsme hry,
třeba flašku…
Víte, co znamená silentium? To znamená, být potichu…
V tělocvičně jsme spali ve spacácích na karimatce…
Když jsme tam dojeli, šli jsme do muzea na Hry a klamy…
Než jsme šli spát, hráli jsme hru Kufr…
Projeli jsme okolo stanice, která se jmenovala po vyjmenovaném slovu Přibyslav…
Pak jsme šli na vlakovou výstavu a všem se líbilo, jak dřevorubec sekal strom…
Potom jsme byli na náměstí a byla tam zvonkohra a hráli tam Óda na radost…
V muzeu jsme si povídali o tom, jak se žilo v klášteře, např. že mniši vstávali v půl
třetí ráno…
Šli jsme se najíst do jedné místní školy, udělali nám ovocné knedlíky…
Výlet byl super…
Tento výlet byl nejlepší…
Žáci 4.A a 4.B

Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech „JEDEN SVĚT“
Festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ uvádí každý rok přes stovku kvalitních dokumentárních filmů z celého
světa. Má široké tematické zaměření od politických kauz a nedemokratických režimů přes rozvojová témata až po sociální otázky, životní
prostředí a životní styl. Stejně důležité jako projekce filmů jsou i následné debaty s hosty z řad filmařů, filmových protagonistů, lidskoprávních aktivistů či českých expertů a expertek. Jeden svět během 20 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských
práv na světě a pořádá jej společnost Člověk v tísni.
Projekce pro děti od osmi do jedenácti let jsme se tedy poprvé zúčastnili i s druháčky. Zhlédli jsme tyto tři filmy:
Rozárka a kuchařky bez domova (ČR) – Už několik let nejí jedenáctiletá Rozárka žádné maso. Rozhodla se tak proto, že se jí nelíbí životní
podmínky zvířat ve velkochovech….
Hadí dívka (Dánsko) – Erdenchimeg je chudá jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska.
Často se jí stýská po otci, který byl odsouzen k mnoha letům vězení. Přes velký vnitřní smutek ale nezapomíná snít. Ráda by se stala profesionální hadí ženou…
Lenno a jeho rybka (Nizozemsko) – Desetiletý Lenno přináší domů novou akvarijní rybku – skaláru. Překvapivě mají dost společného. Lenno
má dlouhodobě potíže s násilným chováním a musí proto navštěvovat školu pro problémové děti…
Všechny tři filmy děti zaujaly a ještě ve škole jsme o nich diskutovali. Celý projekt výtvarně zpracujeme a pošleme do soutěže. Autoři vítězných prací obdrží zajímavé věcné ceny a prohlídku do zákulisí budovy České televize. Třeba budeme mít štěstí...

Ivana Hájková
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Školní sportovní soutěže
S příchodem jara se začali naši žáci opět aktivně zapojovat do školních sportovních soutěží. Děvčata a chlapci z prvního stupně se tradičně zúčastnili nadačního Aprílového běhu s kuřetem. Prvostupňové děti v soutěžích pokračovaly,
vydaly se na Štafetový pohár. Pro některé z nich to byla atletická premiéra a štafetový závod na 8x100 m a 8x200 m zvládly skvěle. Největšího úspěchu zatím
dosáhli žáci na Olympijském odznaku všestrannosti. Školní tým získal 3. místo
a Matěj Vlk, Tobiáš Nohejl, Zuzka Varkočková, Sára Štěpánová a Markétka Schusserová postoupili do krajského kola. Budeme jim držet palce.


Štěpánka Kratochvílová

Program MISP - Massage in Schools Programme
Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem
šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti od 4 do 12 let, které
vede k rovnosti postojů ve třídě.
Program byl poprvé představen ve Velké Británii v roce 1999 a nyní se rozšířil do více než třicetiosmi zemí po celém světě. V Anglii vznikla
mezinárodní asociace MISA, jejímž posláním je poskytovat vysoce kvalitní a profesionální proškolení všech pedagogů a dalších spolupracovníků, kteří chtějí přivést ošetřující dotek do škol a vytvořit fórum pro sdílení těchto zkušeností a znalostí mezi veřejností. Praktikování
programu MISP je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století
byla věda schopna vysvětlit její výhody. Moderní společnost začala uznávat profesi masážních terapeutů a studie týkající se masáží se
začaly objevovat všude jako nástroj pro zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody. Projekt MISP je jedinečný „masážní“ program zaměřený
na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.
Aktivizační cvičení se provádí mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou normálně oblečené. Instruktor MISP (později učitel) vede
děti prostřednictvím jednotných „masážních“ prvků (rutiny), které se používají ve všech zemích, kde MISP působí tím, že ukazuje jednotlivé
tahy buď na učiteli nebo ve vzduchu. Tahy se provádějí na zádech, krku, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti sestavu naučí, trvá cvičení
přibližně 8 – 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě dotekovou sestavu zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se sestavu naučí, probíhá aktivizační cvičení poměrně snadno, tak, aby se stalo součástí jejich každodenního života.
My tuto sestavu zařazujeme ráno před vyučováním podle toho, jak děti přicházejí do třídy. Relaxační hudba, klid a vůně mandarinky je již
samozřejmostí....
Velice touto cestou děkujeme certifikované instruktorce paní Evě Juklíčkové, Dis., která nás masáže naučila.
Více na www.misa-cz.com. 
Ivana Hájková
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Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Kampaň DEN ZEMĚ

Základní škola – úklid kolem počernického rybníka
Žáci 5. až 9. tříd základní školy a 1. třídy ZŠ Orangery se za doprovodu svých učitelů v pátek dopoledne 20. dubna přesunuli ze školních
lavic na hráz rybníka, aby nám opětovně u příležitosti tohoto důležitého dne pomohli s úklidem naší obce.
Nasbíraly se dva valníky odpadu v lokalitách okolo rybníka, zámeckého parku, rozhledny za hřbitovem, dětského hřiště V Záhorském
a přilehlé ulice a také v ul. Svatoňovická a Národních hrdinů. Pracovníci úřadu zajistili ochranné rukavice, pytle a odvoz nasbíraného
odpadu. Pitný režim zajistila firma Coca-Cola.
Děkujeme všem zúčastněným za čistší okolí, ať nám takto dlouho vydrží!
Markéta Brožová, koordinátorka MA 21

Místní knihovna
V ÝB Ě R Z N O V ÝC H K N I H
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
František Niedl		
Rytíři z Vřesova
		
Růže a lev
		
Království meče
Vlastimil Vondruška		
Letopisy královské komory díl 6.+7.
Hana Whitton		
Ten, který se měl stát králem
Ondřej Štindl		K hranici
Michaela Klevisová		
Zmizela v lese
Jan Macek		
Saturnin se vrací
Elena Ferrante		
Geniální přítelkyně díl 1.-3.
Dan Brown		Počátek
Jeffery Deaver		
Poslední hodina
Jussi Adler-Olsen		Selfies
J. A. Finn		
Žena v okně
Charles Martin		
Hora mezi námi
Sloan Goldberg		
Násobky sedmi
Jonas Moström		Domino
Donald Ryan		
Víc už se nedozvíme
Sandra Brown		
Skryté zlo
		Reportér
Stefanie Zweig		
Dům v Rotschildově ulici
		
Děti z Rotschildovy aleje
		
Návrat do Rothschildovy aleje
Liz Fenwick		
Pod nebem Cornwallu
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NAUČNÁ LITERATURA
Ladislav Zibura		
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
		
Už nikdy po Arménii a Gruzii
Zdenka Procházková		
Procházka životem
Marie Tourell Soderbeg		
Hygge. Cesta ke štěstí
Světla Mathauserová		
Cesty a křižovatky
Anders Rydell		
Zloději knih
Milan Tesař		
Jizerská 50
Petr Volf		Skol!!!
BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Jo Nesbo		
Liz Kesslerová		
		
Kevin Sands		
Joelle Charbonneau		
Runer Jonsson		

Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Emily Vichrná a hrad v mlze
Emily Vichrná a příšera z hlubin
Alchymistova šifra
Univerzita výjimečných. Odveta
První + druhá kniha Vikinga Vika

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Stanislav Škoda		
Tajemství Pražského hradu
Eva Večeřová		
Hasiči v akci
Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna
Světla Parkanová

ROKYTKA , počernický dětský sbor
Na začátku března se Rokytka vydala na již tradiční soustředění
do Oldřichova v Hájích. Zde jsme pilně nacvičovali repertoár na Zahradu písní. Na sborovou soutěž se děti připravují úplně poprvé.
Ale abychom jen nezpívali, zažily děti i zábavu. Náš dospělý tým pro
děti přichystal malou únikovou hru s různými hudebními rébusy,
při které se proběhly po celé ubytovně a jejím okolí. Závěrečný večer také patřil malému plesu, na který se již den předem učily děti
různé společenské tance. K tanci nechyběla ani pořádná plesová
zábava s židlemi či balónky. Vyhlásila se také soutěž o nejkrásnější
a nejoriginálnější plesovou róbu, na které si dali všichni hodně záležet. Celé soustředění se maximálně vydařilo.
V sobotu 7. dubna přišel náš soutěžní den na Zahradě písní. Od soustředění udělaly děti veliký posun a maximálně připraveny se těšily,
že změří síly s ostatními sbory. Vystupovali jsme v první dopoledním bloku s repertoárem pěti sborových skladeb. Většina z nich
byla již vícehlasá, a ne úplně snadná. Děti šly do svého vystoupení
s nadšením a vydaly ze sebe maximum, aby se náš soutěžní program vydařil. Odměnou jim byl velký závěrečný potlesk.
Všichni netrpělivě čekali na vyhlášení, jak celá soutěž dopadne.
Po zaznění jména našeho sboru a umístění ve zlatém pásmu, děti
propukly v jásot. S dvěma dětmi jsem šla převzít diplom a několik
dárečků. Pro všechny to byla veliká odměna za dřinu, kterou jsme
přípravě na soutěž věnovali.

Pokud si chcete poslechnout náš soutěžní repertoár, a ještě něco
víc, přijďte na Jarní koncert Rokytky ve středu 16. května v 18
hodin v Hotelu Svornost. Vystoupí zde všechna přípravná oddělení a koncertní sbor. Uslyšíte také několik sólistů Rokytky, kteří chodí
kromě zkoušek Rokytky na hlasovou průpravu, kde se učí sólovému
projevu. Hostem bude mladá sopranistka z pražské konzervatoře
(moje bývalá žačka), která zazpívá písně i árie.


Andrea Čančarová Houfková

PRO-DOMA je tu pro nás
20. března 2018 byla na ulici Českobrodská vedle nákupního areálu BILLA slavnostně
otevřena prodejna stavebnin a hobby materiálu PRO-DOMA. S nákupním centrem je
propojena chodníkem a cyklostezkou, kterou nechal na své náklady vybudovat soukromý investor. Podél cyklostezky bude vysázeno stromořadí. Pozemek patřil původně Hlavnímu městu Praha, které jej prodalo společnosti PRO-DOMA.
Slavnostní otevření prodejny bylo připraveno pro širokou veřejnost jako prezentace
asi 30 firem subdodavatelů, kteří zde ve svých stáncích představovali své výrobky.
V Hobby-marketu naleznou naši občané spoustu vhodného materiálu a nářadí pro
opravy a hobby činnost, a bude jim tak náhradou za zrušené železářství na křižovatce.
Uvnitř areálu je parkoviště s dostatečnou kapacitou pro zákazníky.
Společnost PRO-DOMA je nejširší sítí stavebnin v České republice, s 138 prodejnami.
Věříme, že naši občané budou se službami společnosti PRO-DOMA spokojeni a naleznou zde vždy materiál a nářadí, které budou potřebovat pro svoji činnost.

Ing. Miloslav Král, místostarosta
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Hodujte, sportujte, bavte se aneb CO JE NOVÉHO
a na co se můžete těšit:
Gastronomický kalendář Léta Páně

Pivní kalendář Počernického pivovaru

Nechte se zlákat další porcí nabídky kulinářských
specialit z čerstvých, zdravých a svěžích potravin.
Tým kuchařů z Léta Páně pro vás připravil:

Dobré jídlo zapijete lahodnými pivními
speciály:
V květnu na čepu:
11° PRVOMÁJOVÝ LEŽÁK – polotmavé
spodně kvašené pivo, středně plné, v chuti
převládají sladové a karamelové tóny

26. 5. – 27. 5. 2018 – Jarní kuřátko
30. 6. – 2. 7. 2018 – Jahody

V červnu – srpnu:
12° WEISSBIER – pšeničné pivo
bavorského typu

Dětský den s Klárou Spilkovou
Všechny děti i jejich rodiče jsou zváni v neděli 10. června od 13.00 na dětský den na golfu.
Akce se odehraje na drivingu a již tradičně se
na děti přijde podívat i nejlepší česká golfistka
a vítězka turnaje LET Klára Spilková.
Těšit se můžete na:
• pohodové odpoledne
na čerstvém vzduchu,
• soutěže v golfových
dovednostech,
• bublináře,
• výtvarný koutek
• a opékání buřtíků
(od 15:30).
Akce se koná za každého počasí a je vhodná pro golfisty i negolfisty
(ti si u nás vyzkouší, jak se hraje golf ). Vstup je pro všechny zdarma.

Fitness centrum CLASSIC GYM
S jarem přichází další nová
lekce:

Outdoor run & workout
Od května se můžete těšit
na 45 minut intenzivního cvičení v počernickém parku. Cvičení s vlastní vahou proloženého
během je vhodné pro začátečníky i pokročilé, malé i velké.
Ideální sportovní aktivita pro
celou rodinu.
Každé úterý od 18:45 - 19:30 hod.


Martina Vondřichová

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá

akce k Evropskému Týdnu Udržitelného Rozvoje
v úterý 29. 5. 2018 od 19.00 v prostorách ÚMČ

SETKÁNÍ SE STAROSTOU Zbyňkem Richterem
na téma „UDRŽITELNÝ ROZVOJ DOLNÍCH POČERNIC“
prezentace nového METROPOLITNÍHO PLÁNU
…proběhne zároveň s pořádáním Svátku sousedů

v sobotu

2. 6. 2018 od 13.00 v zámeckém parku

„Včelí život“ – povídání o nepostradatelnosti včel a praktické ukázky + projekce
(odborný výklad místního včelaře, propagační materiály - Český svaz včelařů)
„Recyklujme!“ – úkoly v rámci správného třídění odpadu
(pracovníci „Lesní školky a školy V Hájence“, instruktáž, letáčky)
„Ze starého nové“ – tvořivé dílny aneb co vše lze udělat z nepotřebného textilu
(spolupráce s firmou Potex, propagační materiály + odborný výklad)
…proběhne zároveň s pořádáním oslavy Dne dětí a kampaní Dny bez úrazů
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Zdravá města, obce, regiony
České republiky

VEŘEJNÉ FÓRUM
POZVÁNKA
na 9. Fórum Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice
ve čtvrtek 24. května 2018 od 17.00 hod.
do hotelu Svornost, Novozámecká 284
TÉMATA DISKUSE:
1. Územní plánování 2. Ekonomika – participační rozpočet 3. Životní prostředí (voda, odpady, ovzduší,
hluk…) 4. Sociální služby a zdraví obyvatel 5. Doprava 6. Volnočasové aktivity 7. Dětský stůl
NOVINKA:
Pocitová mapa – zmapování informací a názorů na lokality, v nichž bydlíte
Na závěr slosování účastnických lístků
Přijďte se i Vy podílet na zlepšení kvality života v Dolních Počernicích!
Zbyněk Richter, starosta MČ

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

K A M PA Ň „ D N Y B E Z Ú R A Z Ů “
proběhne zároveň s pořádáním oslavy Dne dětí

dne 2. 6. 2018 od 13.00 na hrázi Počernického rybníka
Jak se bezpečně chovat u vody?
Jak zachránit tonoucího?
Jak poskytnout první pomoc?
Přijďte si to na vlastní kůži vyzkoušet…
Vítáni jsou malí i velcí…

Praktickými ukázkami ve vodě i na suchu vás ohromí neohrožení chlapíci z Vodní záchranné služby
Projekt realizuje MČ Praha - Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.
Tato akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka.
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inzerce

KOMINICTVÍ

SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
Dolnopočernický zpravodaj je distribuován zdarma do každé
domácnosti a organizace Dolních Počernic. Pokud o výtisk nemáte zájem, dejte nám, prosím, vědět na tel. 281 931 553 nebo
em. zpravodaj@dpocernice.cz. Pokud přečtený časopis předáte dál
(například lidem, kteří zde dříve žili), nebo odložíte na úřadě, v infocentru, či v knihovně, budeme rádi. 
Redakce

Dolnopočernický zpravodaj / ročník XXXIII / číslo 3, 4 / 2018, vychází v květnu 2018

28

Vydává: Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha – Dolní Počernice, IČO 00 240 150. Periodický tisk - vychází 5x ročně
Distribuce: zdarma do všech domácností MČ Praha – Dolní Počernice. Registr. č. 310006184
Redakční rada: MUDr. Pavel Boček (předseda), Světla Parkanová (editor), PhDr. Dagmar Jílková, Vlasta Václavková, Mgr. Markéta Stehlíková, Markéta Brožová,
Hana Jirsáková, Mgr. Tomáš Jirsák Havran, Ivana Hájková, ak. mal. Roman Franta, Martina Vondřichová.
Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Na www. praha-dolnipocernice.cz najdete toto číslo v elektronické podobě.
Grafická úprava a sazba Citadela s.r.o.

