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po  delší době bych se s  vámi 
chtěl podělit o  některé informa-
ce ze současného dění v  naší 
městské části. Dostávám často 
otázky, co se děje v  zámeckém 
parku a proč to tak dlouho trvá. 
Třetí etapa rehabilitace zámec-
kého parku je zaměřena hlavně 
na  rekonstrukci tzv. francouzské 
části parku, která je situována 
severně od vodoteče (mlýnského 
náhonu) a navazuje na anglickou 
část parku, jejíž rekonstrukce 
byla ukončena v r. 2015. Obě čás-
ti jsou propojeny cestní sítí, která 
musela být přebudována roz-
hodnutím památkářů do podoby 

ze II. pol. 19. století. Tato skutečnost zapříčinila bohužel neprůchod-
nost téměř poloviny parku na cca čtyři měsíce. Při provádění sta-
vebních prací se vyskytlo několik závažných problémů, které termín 
dokončení stavby posunuly na  prosinec letošního roku. Jednalo 
se zejména o geologické podmínky a s  tím spojené vícepráce při 
zakládání staveb, neočekávaná zjištění skutečného stavu stávající-
ho vedení inženýrských sítí, změny v osvětlení parku v souvislosti 
s jeho přepojením na celopražskou soustavu VO, opožděná stano-
viska památkářů k  jednotlivým částem stavby, požadavky vedení 
MČ na celkové zkvalitnění celého projektu, které vyplynuly přímo 
při provádění jednotlivých částí stavby, klimatické podmínky a dal-
ší. Jsme však přesvědčeni, že v  podobě dokončené rehabilitace 
parku získá naše MČ další přidanou hodnotu a toto místo se stane 
přívětivým pro trávení volného času našich obyvatel.

Další stavba, která se zejména v posledním roce stala předmě-
tem pozornosti některých našich obyvatel, je výstavba nové zá-
kladní školy. Po dlouhém a úspěšném úsilí vedení MČ jsme docílili, 
že jsme byli zařazeni mezi tři městské části v Praze, kde dostala vý-
stavba nové školy zelenou. Toto považujeme za jeden z největších 
úspěchů samosprávy za poslední léta. Je namístě konstatovat, že se 
v souvislosti s projektem nové školy vytvořila skupina našich oby-
vatel, kteří nejsou s podobou a kvalitou tohoto projektu spokojeni 
a  jejich cílená snaha o  přepracování projektu vyústila v  jeho půl-
roční zpoždění, které vyplynulo z nedávno proběhlého územního 
řízení. Cílem této skupiny je údajně co největší zkvalitnění projektu, 
ale z jednání našeho zastupitelstva 30. září jsem došel k přesvědče-
ní, že signatáři námitek k projektu budou jeho projednávání dále 
komplikovat. Bohužel každé zpoždění procesu výstavby nové školy 
může mít pro naši MČ fatální následky.

Naše rada a zejména starosta se v posledních měsících zabývali 
novým vedením autobusových linek č. 224 a 204. V Dolnopočernic-
kém zpravodaji byly již trasy těchto linek zveřejněny, avšak někteří 
naši občané projevili v této věci nespokojenost a navrhovali různá 
řešení na zkvalitnění provozu zejména linky 224. Po několika schůz-
kách starosty se zástupci spol. ROPID se bohužel z technických dů-
vodů nenalezl způsob, kterým by se trasování této linky uskutečni-
lo dle našich požadavků. I tak jsem ale přesvědčen, že autobusová 
spojení v Dolních Počernicích jsou na vysoké úrovni. Tím, že budou 
BUS MHD propojeny Horní i Dolní Počernice jsme docílili, že auto-
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busy budou zajíždět i do nové ul. Dercsenyiho a usnadní tak ces-
tování MHD novým obyvatelům této lokality. To nám sice způsobí 
značné výdaje na úpravy komunikací a realizaci tří nových zastávek, 
ale s tím si v našem rozpočtu musíme poradit.

V minulém čísle DPZ byla již zmínka o stavebních pracích na na-
šem hřbitově. V  současné době jsou tyto práce v  plném proudu 
a  jejich dokončení bude mít za následek zvýšení bezpečnosti ná-
vštěvníků hřbitova, jeho zkvalitnění a zvýšení služeb v oblasti po-
hřebnictví. Zde je třeba důrazně připomenout, aby se návštěvníci 
hřbitova nepohybovali v místě stavby, popř. aby tak činili s maxi-
mální opatrností.

V poslední době jsme bohužel zaznamenali opět projevy van-
dalství na majetku naší MČ. Tato, pro nás nepochopitelná činnost 
některých lidí, nám způsobuje nenadálé výdaje a částečně i utlu-
muje naši snahu o zlepšování podmínek života v naší MČ. Více na ji-
ném místě v tomto čísle zpravodaje.

Jistě jste se dozvěděli, že ZHMP schválilo navýšení daně z nemo-
vitosti v Hl. m. Praze. Celý tento proces byl projednáván i na úrovni 
starostů všech městských částí, kterým byla dána možnost upravit 
si tzv. Místní koeficient dle vlastního uvážení. V této souvislosti uvá-
dím, že RMČ odsouhlasila nejnižší možný nárůst této daně tak, jak 
to odsouhlasilo i mnoho dalších městských částí HMP.

V  době, kdy budete číst tyto řádky, bude již probíhat oprava 
oplocení veřejného hřiště ve Svatoňovické ul. Stavbu provádí firma 
Sport technik Bohemia, a věříme, že po dokončení prací zlepšíme 
podmínky pro sportování našich obyvatel na tomto hřišti.

V  prázdninových měsících jsme zaznamenali částečnou úlevu 
snížením provozu na našich komunikacích Českobrodská a Národ-
ních hrdinů. Zatížení těchto ulic se nám po prázdninách vrátilo, ale 
v současné době nemáme možnosti, jak dopravu v Dolních Počer-
nicích snížit. Výhledově by tuto situaci mělo vyřešit dokončení ně-
kterých nadřazených dopravních staveb. Jedná se zejména o stav-
bu 511 Běchovice – Dálnice D1, stavby 518, 519 a  520 Pražského 
okruhu v  severní části Prahy, přeložka silnice I/12 Českobrodská, 
křižovatka Beranka u Horních Počernic a také obchvatové komuni-
kace v jižní části Dolních Počernic, které by měly odlehčit zatížené 
křižovatce ulic Českobrodská a Národních hrdinů.

Možná jste si všimli, že se již delší dobu nerealizují žádné stavby 
v oblast tzv. technické vybavenosti – TV. Jako starosta jsem v neu-
stálém kontaktu s Odborem investičním MHMP (bývalý OSI a OTV), 
nicméně moje snaha zatím není navenek zřejmá. Některé fáze pří-
prav staveb TV však pokročily. Rekonstrukce části ulice Nad Rybní-
kem je ve  fázi výběru zhotovitele stavby, rekonstrukce ul. Úpická 
má již stavební povolení, rekonstrukce pěších lávek přes Rokytku je 
ve fázi příprav pro vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele 
stavby a rekonstrukce ul. Národních hrdinů v úseku od základní ško-
ly ke golfovému hřišti je ve fázi projektových příprav. Výše popsaná 
situace v oblasti TV není jen problémem naším, ale se zdlouhavými 
přípravami jednotlivých staveb se potýká většina městských částí 
HMP.

Závěrem bych chtěl podotknout, že další informace o  dění 
v naší MČ můžete vyčíst ze zápisů RMČ a ZMČ, které jsou pravidelně 
zveřejňovány. Pokud by měl kdokoliv z našich obyvatel zájem o po-
drobnější informace, rád je poskytnu.
 Zbyněk Richter, starosta
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ČJednání rady mČ Praha – dolní PoČernice

rada na  svých zasedáních v  období od  1. 8. do  1. 10. 2019  
m. j. projednávala

schválila:
- pro MČ Praha - Dolní Počernice místní koeficient pro výpočet daně 
z nemovitých věcí ve variantě „2 - 1,5 - 2,5“
- prodloužení termínu konání „Farmářských trhů v Dolních Počerni-
cích“ až do konce r. 2019 
- Smlouvu o koupi motorového vozidla zn. FODR TRANZIT za cenu 
449.000 Kč bez odpočtu DPH
- objednávku na provedení sadových úprav v MŠ ORANGERY, s.r.o. 
firmě BonSoft s.r.o. ve výši 92.780,57 Kč, vč. DPH
- dodatek č. 4 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Rehabilitace zá-
meckého parku v Dolních Počernicích - 3.část“ se společností ING-
BAU CZ, s.r.o., ve kterém se smluvně zajišťuje odsouhlasený Změno-
vý list, na základě kterého se snižuje celková cena veřejné zakázky 
o částku 3.490.094,23 Kč
- objednávku pro Ing. Františka Smetanu na zajištění výkonu tech-
nického dozoru investora (TDI) na akci „Oplocení veřejného hřiště 
Svatoňovická“ dle předložené cenové nabídky v  rozsahu 6 hodin 
týdně za cenu 340 Kč/hod. 
- Smlouvu o dílo na stavební úpravy na místním hřbitově se spol. 
PERFECTSTAV s.r.o., IČ 24294179 za cenu 2.657.864 Kč (včetně DPH)
- dodatek č. 1 Smlouvy o  dílo k  provedení stavby „Rehabilitace 
zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část, parkové komu-
nikace“ se spol. INGBAU CZ s.r.o., který se týká upřesnění termínu 
realizace stavby
- poskytnutí fin. prostředků ve výši 10 tis. Kč spolku Sluneční papr-
sek na úhradu ozdravného pobytu pro jedno nemocné dítě
- úpravy rozpočtu MČ v jednotlivých měsících
- zadání zpracování geometrického zaměření pozemku parc. č. 462 
v k.ú. Dolní Počernice za účelem zřízení věcného břemene pro stá-
vající potrubní vedení (odvádění dešťových vod z lokality „V Ráji“)
- objednávku pro spol. PERFECTSTAV s.r.o. na realizaci tří zastávek 
pro linku autobusu MHD č. 224 za cenu 72.424,50 Kč (včetně DPH)
- úhradu nákladů na projektové práce a práce statika nad rámec au-
torského dozoru, na  základě požadavků památkové péče a  změn 
projektu akce „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích 
– 3. část“ spol. REINVEST, spol. s r.o., IČ 654 10 840 ve výši 82.280 Kč 
(včetně DPH)
- Smlouvu o dílo se spol. Sport-Technik Bohemia s.r.o. na stavbu „Re-
konstrukce oplocení veřejného hřiště, ul. Svatoňovická, Praha - Dol-
ní Počernice“ za cenu 960.198 Kč (včetně DPH)
- návrh KSZB na poskytování darů při Vítání občánků formou peněž-
ních poukázek
- Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo na  stavbu „Rekonstrukce oplo-
cení veřejného hřiště „ul. Svatoňovická, Praha - Dolní Počernice“ 
se spol. Sport-Technik Bohemia s.r.o., kterým se posouvá termín 
plnění stavby 
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy na míst-
ním hřbitově, Dolní Počernice“ se spol. PERFECTSTAV s.r.o., kterým 
se stanovuje nový termín dokončení stavby
- omezení provozu na komunikaci ul. Nad Rybníkem dne 5. 10. 2019 
v době od 8:00 do 17:00, za účelem konání 17. ročníku závodu Pre-
vencí proti nehodám, pořádaného Dětským domovem v  Dolních 
Počernicích ve spolupráci s Městskou policií Hl. m. Prahy. Pořada-
tel je povinen zajistit bezpečnost účastníků závodu po celou dobu 
jeho trvání.
- zřízení přípravného výboru pro zřízení příspěvkové organizace 
OÁZA ve složení: MUDr. Pavel Boček, Mgr. Edita Hejdová, Ing. Mi-
chal Konejl
- zřízení pracovní skupiny za  účelem projednání Námitek občanů 
k  územnímu řízení ve  věci Stavba č. 41  505 – Základní škola (ZŠ) 
Dolní Počernice ve  složení: Zbyněk Richter, MUDr.  Pavel Boček, 
Štěpánka Kratochvílová, Ing.  Miloslav Král, Mgr.  Jiří Schwarz, Petr 

8. Zasedání ZastuPitelstva mČ Praha - dolní  
PoČernice dne 30. 9. 2019
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo násle-
dující usnesení:

Návrh na změnu ÚP - Veřejně prospěšná stavba ul. Nová Úpická
- s c h v a l u j e   záměr na pořízení změny územního plánu Sídelního 
útvaru Hl. m. Prahy, který spočívá ve vymezení funkce veřejně pro-
spěšné stavby (VPS) za účelem realizace komunikace Nová Úpická 
na  pozemcích parc. č. 1326,1328/12, 1328/24, 1328/25, 1329/4, 
1493/1, 1587/13, 1613/2 a 1613/3 a případně dalších, vše v k.ú Dol-
ní Počernice zkráceným postupem v  samostatném řízení. Podnět 
na tuto změnu je již evidován na UZR MHMP pod číslem 274/19. 

Kupní smlouva - úplatný převod komunikací a  ostatních ploch 
od spol. Galstian&Galstian Group s.r.o.
- s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na převod pozemků a ostatních 
ploch projektu Rodinné domy Nová Úpická - lokalita A, specifikova-
ných v této smlouvě od spol. Galstian&Galstian Group s.r.o. na MČ 
Praha – Dolní Počernice za cenu 1000 Kč.

Návrh na změnu ÚP na pozemku 1435/8 v k. ú. Dolní Počernice
- n e s o u h l a s í  s „Podnětem na pořízení změny územního plánu“ 
SÚHMP podávaný spol. STROMBOLI s.r.o., která spočívá ve změně 
funkčního využití pozemku parc. č. 1435/8 v  k.ú. Dolní Počernice 
z funkce LR na funkci SV.

Žádost o prominutí zbylé částky půjčky Sokolu Dolní Počernice z.s.
- s o u h l a s í    s posunem splatnosti bezúročné půjčky pro Sokol 
Dolní Počernice z.s. o jeden rok, tedy k 31. 10. 2020.

Stránský, Mgr. Jan Šroubek. Cílem jednání této pracovní skupiny je 
podpora procesu výstavby základní školy.

vzala na vědomí: 
- Zápisy z jednání komisí rady
- Oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie prů-
myslové zóny Štěrboholy, Praha
- informaci starosty o jednání se zástupci ROPIDu ohledně změny 
provozu autobusové linky MHD č. 224, na  základě kterého bude 
ROPIDem zpracováno písemné stanovisko k požadavkům MČ
- zamítavé stanovisko Magistrátu HMP k žádosti MČ o svěření části 
pozemku parč. č. 1469/11 v k.ú. Dolní Počernice za účelem vybudo-
vání víceúčelového hřiště pro občany lokality Vinice
- stanovisko ROPIDu k iniciativě starosty ve věci změny trasy auto-
busové linky MHD č. 224 
- vydané Rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu č. 0134 „TV 
Dolní Počernice, etapa 0009 – Úpická“ 
- Posouzení vyčlenění části veřejné zakázky „Cestní síť“ z plnění po-
dle smlouvy o dílo a její opětovné zadání ve veřejné zakázce malé-
ho rozsahu, zpracované spol. Petronium s.r.o. 
- Zápis o provedení prohlídky dílčí části stavebního díla, jeho ode-
vzdání dílčí části díla zhotovitelem a převzetí objednatelem – „Re-
habilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část“ ze dne 
1. 10. 2019 
- Výzvu Úřadu MČ Praha 14, jako stavebního úřadu, vůči Odboru in-
vestičnímu Magistrátu HMP (žadateli), k doplnění žádosti o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby „Stavba č. 41 505 – Základ-
ní škola (ZŠ) Dolní Počernice“ ze dne 27. 9. 2019
- Usnesení o přerušení územního řízení o vydání územního rozhod-
nutí o umístění stavby „Stavba č. 41505 – Základní škola (ZŠ) Dolní 
Počernice“ ze dne 27. 9. 2019
- „Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí“, týkající se „Sjed-
nocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“ bez připomínek

 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová
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Městská část pořídila pro potřeby našich občanů defi brilátor. Tento přístroj může pomoci zachránit život při 
zástavě srdce, kdy srdeční masáž není dostatečně účinná a je nutné srdíčko „nahodit“ elektrickým výbojem. 

Jeho použití v praxi nám ukázali odborníci z Vodní záchranné služby 
na letošních Cyklohrátkách 6. října.

Přístroj je prozatím umístěn v podatelně úmČ, stará obec 10. Po-
stupně proškolíme zástupce z místních škol, školek, spolků, ÚMČ a případ-
ně i další zájemce z řad veřejnosti.

v případě ohrožení života volejte 155, 112 a 281021093-4 (úmČ).
 Markéta Brožová

PoříZení defiBrilátoru

Svěření pozemků – zahrádkářská kolonie Martiňák
- s c h v a l u j e   podání žádosti na Hl. m. Prahu o převzetí pozemků 
parc.č. 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375 a 1377 vše v k.ú. Dolní 
Počernice do svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice,
- p o v ě ř u j e   starostu MČ zasláním tohoto usnesení na MHMP 
včetně vypracování důvodové zprávy k tomuto usnesení.

7. Poskytnutí fi nančních prostředků p. Rathuskému formou veřej-
noprávní smlouvy
- s c h v a l u j e   veřejnoprávní smlouvu na návratnou fi nanční výpo-
moc z rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice ve výši 180 tis. Kč panu 
Karlu Rathuskému za účelem stavebních úprav bytu č.5 na adrese 
Stará obec čp. 10 pro účely bezbariérového pohybu invalidního vo-
zíku v tomto bytě.

8. Zřízení příspěvkové organizace MČ pro oblast kultury – OÁZA
- s c h v a l u j e   zřízení příspěvkové organizace MČ Praha – Dolní 
Počernice „Kulturní, vzdělávací a informační centrum Dolní Počerni-
ce – OÁZA“ se sídlem Stará obec čp. 6, 190 12 Praha 9,

- p o v ě ř u  j e   Radu MČ zajištěním podmínek pro založení této 
příspěvkové organizace.

9. Doplnění usnesení ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 2.7 ze dne 
10. 12. 2018
- d o p l ň u j e   své usnesení č. 2.7 ze dne 10. 12. 2018 o slova „a Míst-
ní agendy 21“ tak, že doplněné usnesení bude v tomto znění:
Stanovení politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební 
období 2018 – 22
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e   starostu Zbyňka Richtera jako politika Zdravé MČ 
Praha – Dolní Počernice a Místní agendy 21 na volební období 2018 
– 2022. 

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

 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

oslovujeme Vás touto cestou proto, 
že stále evidujeme vysoký počet 
požárů v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají  
desítky lidí a stovky jich jsou 
zraněny.

Vážení obyvatelé 
rodinných domů, bytů, CHRAŇTE

domov i sebe

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 
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Vážení spoluobčané,

v minulých dnech jsme zaznamenali několik projevů vandalství 
na majetku naší MČ. Bohužel nám není znám důvod ani původ 
této činnosti, jejíž náprava nám zabírá čas i  peníze a  už vůbec 
nejsme schopni vypátrat pachatele. Dovolujeme si vám uvést tři 
případy, které jsme museli v poslední době řešit.

První, a  opakující se jev, je vytrhávání květin z  květináčů 
na mostě přes Rokytku, které končí v  jejím korytu. I přes dopl-
ňování květin se nám nedaří docílit, aby tato výzdoba vydržela 
na mostě do konce vegetačního období. Je zajímavé, že květino-
vá výzdoba na mostě vydržela přes prázdniny nedotčena.

k zamyšlení
Druhým negativním jevem je prosté vymlácení příček 

u vstupních vrat do naší počernické zahrady (štěpnice) z ul. Ná-
rodních hrdinů. Proč se tak stalo, nelze logicky domyslet, ledaže 
se tak stalo v opilosti pachatele. 

A  už vůbec nelze pochopit utržení tabule na  ul. Národních 
hrdinů, která informuje naše občany o konání oblíbených farmář-
ských trhů.

Níže uvedené fotografi e hovoří výmluvně o chování někte-
rých a doufejme, že ne našich občanů, a snad můžeme věřit, že 
takové činy se u nás budou objevovat pouze v menší míře, a tře-
ba vůbec.

 ÚMČ Praha – Dolní Počernice

vypěstováno BeZ chemie
V loňském roce získal Odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP do správy pole ležící severně 
od  počernického hřbitova. Na  počátku letošního roku došlo na  tomto pozemku k  výsadbě 
první stovky ovocných stromů, kterými se rozbil jeden velký půdní blok na několik menších. 
Jednotlivá menší pole, která takto nově vznikla, byla oseta různými plodinami, ať již sezónní-
mi či víceletými. Kolemjdoucí tak na polích mohli vidět například barevnou svazenku, cukety 
nebo dýně. Se zavedením nového způsobu hospodaření se na tomto poli také přestala použí-
vat umělá hnojiva a jakékoliv pesticidy. Snahou odboru ochrany prostředí MHMP je nyní obo-
hacovat ornou půdu pouze organickými hnojivy rostlinného, ale i živočišného původu. Vý-
sledky letošní první „pokusné“ sezóny mohl kdokoliv sledovat v podobě zvýšeného množství 
bezobratlých, kteří nad plodinami poletovali. Zároveň si na sklizených dýních pochutnaly děti 

z několika mateřských a základních škol v blízkých měst-
ských částech včetně školy dolnopočernické a klien-

ti z několika domovů pro seniory. OCP MHMP počí-
tá i do dalších let s úpravou hospodaření na tomto 
poli. Na jeho severním a jižním okraji budou vysá-

zeny dva ovocné sady, do půdy budou zapravová-
na pouze organická hnojiva a na celé ploše bude 

pěstováno vždy několik plodin.

Ing. Jiří Rom, 
specialista péče o chráněná území

Krásné dýně, které byly vypěstovány na poli 
u rybníku Martiňák, poskytl našim dětem 
(ze základních i mateřských škol) Odbor ochrany 
prostředí MHMP. 
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ských částech včetně školy dolnopočernické a klien-

ti z několika domovů pro seniory. OCP MHMP počí-
tá i do dalších let s úpravou hospodaření na tomto 
poli. Na jeho severním a jižním okraji budou vysá-

zeny dva ovocné sady, do půdy budou zapravová-
na pouze organická hnojiva a na celé ploše bude 

pěstováno vždy několik plodin.

specialista péče o chráněná území

Krásné dýně, které byly vypěstovány na poli 
u rybníku Martiňák, poskytl našim dětem 
(ze základních i mateřských škol) Odbor ochrany 
prostředí MHMP. 
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Za uplynulých třicet let, které již uběhly od sametové revoluce, se 
v naší obci neproměnily jen budovy, parky, zeleň, jejichž podobu 
koncem osmdesátých let mnozí pamatujeme, a  můžeme tak po-
rovnat rozdíly sami nebo při pohledu na staré fotografi e. Také v pří-

padě místních komunikací, jejichž stav byl velmi špatný, a nevybu-
dovaných či nedobudovaných inženýrských sítí došlo od  té doby 
k zásadním změnám. Těmi prošel i náš Dolnopočernický zpravodaj, 
který v osmdesátých letech vycházel čtyřikrát ročně, obvykle míval 
čtyři strany a  jen výjimečně byla uveřejněna černobílá fotografi e. 
Nejsou to jen změny vnější, které se týkají grafi ckého vzhledu časo-
pisu, počtu stran, barevnosti či použitého papíru, ale také proměny 
obsahové. Pokud se podíváme na typ článků uveřejňovaných v DPZ 
v  letech 1988 a  1989, možná trochu překvapivě zjistíme, že tisk 
v naší obci se převážně soustřeďoval na konkrétní problémy, které 
trápily naše obyvatele. Informoval o nich poměrně střízlivě a věcně 
a nezakrýval nedostatky, což můžeme určitě přičíst jistému uvolně-
ní a zvyšování úlohy místních orgánů díky přestavbě a i díky jejich 
personálnímu obsazení koncem 80. let. V článcích lze také zachytit 
snahu národního výboru zapojit občany a  vyjít jim vstříc (uveřej-
ňování dopisů, pozvánka na  tzv. poslanecké dny, výzvy k veřejné 

Jak vypadal dolnopočernický zpravodaj 
Před třiceti lety

diskusi). Na  druhou stranu nechyběly (a  nemohly chybět) články 
k připomenutí například čtyřicátého výročí Vítězného února, které 
nerefl ektovaly tehdejší již měnící se současnost – klidně bychom si 
mohli myslet, že byly napsány třeba o deset patnáct let dříve. 

Pojďme si prostřednictvím DPZ připomenout některé problé-
my let 1988 a  1989. Psalo se často o  nedostatečných nákupních 

možnostech (trvale uzavřená drogerie), dopravních stavbách 
(přemostění počernického rybníka), rekonstrukcích (park, stará 
budova základní školy), nešvarech (vypouštění znečištěné vody 

občany), nechybělo školství a sport (košíková, tenis, fotbal) a ani 
články Ing. arch. Kašičky Z dějin naší obce, občas byl zveřejněn člá-

nek týkající se zdraví a lékařské péče. I pamětníci dnes skoro užasle 
čtou články o nesnázích se zaváděním telefonních přípojek v obci 

– nejstarší žádost o telefon byla v roce 1988 stará 26 let – a připo-
menou si trable se sháněním uhlí nebo trafostanicemi. V těchto le-
tech už také mohl vyjít článek o výstavě-setkání výtvarníků v parku, 
dezolátním stavu Svornosti a  úmyslu ji rekonstruovat, a  dokonce 
i o opravě hodin na kostele či starostech ochránců přírody.

Posledním „předlistopadovým“ číslem DPZ bylo v roce 1989 čís-
lo třetí, čtvrté už toho roku vzhledem k politickým a společenským 
změnám nevyšlo. Ani v r. 1990 se DPZ nepřestal věnovat především 
místním problémům, stavbám, nicméně od prvního čísla je znát, že 
se tak mohlo dít bez „obalu“. Přílohou tohoto zpravodaje byl i se-
znam s kontakty na soukromníky, kteří poskytovali v obci a blízkém 
okolí své služby. Druhé číslo dalo před volbami prostor k vyjádření 
politickým stranám a  hnutím a  otisklo i  dopis katolického kněze 
a článek biskupa Církve československé husitské. Obšírně se refe-
rovalo o probíhající výstavbě spalovny tuhých odpadů v Malešicích 
a jejím vlivu na životní prostředí a zdraví lidí. I třetí číslo v r. 1990 se 
týkalo voleb, tentokrát do obecních zastupitelstev, a přinášelo pro 
občany donedávna nepotřebné informace, jak volit, jak upravovat 
volební lístky, co je to volební strana apod. Poslední číslo roku 1990 
zveřejnilo výsledky voleb v Dolních Počernicích a složení zastupi-
telstva, jehož členy představilo. I z pohledu DPZ začala nová etapa 
v dějinách naší obce.

 Mgr. Markéta Stehlíková

Na webových stránkách Dolních Počernic jsou k dispozici všechna 
čísla Dolnopočernického zpravodaje od r. 2006. Starší vydání lze na-
jít v Místní knihovně.
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Dvojice fotografi í z oné doby zhruba před třiceti lety: na prvním snímku křižovatka u zájezdního hostince Barborka, vpravo dobová výzdoba 
vstupního průčelí mateřské školky.
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Elektrobus na autobusové lince 109
Od začátku března tohoto roku mohou naši občané na naší autobu-
sové lince 109 cestovat prototypem elektrobusu SOR EBN 11.1. Jed-
ná se o velmi zajímavé vozidlo určené pro osobní dopravu, které je 
provozováno jako projekt pro testování bateriových vozidel v rámci 
městské hromadné dopravy. Určitě nebude na škodu si o něm po-
vědět několik slov.

Jedná se o společný projekt, na kterém Dopravní podnik hlav-
ního města Prahy a.s. spolupracuje se společnostmi SOR Libchavy, 
s. r. o., a Cegelec, a. s., jehož cílem je testování bateriového elektro-
busu v plnohodnotném provozu městské hromadné dopravy. Má 
zároveň sloužit jako zdroj dat a zkušeností pro podobné projekty 
v dalších evropských městech.

Jako zkušební vozidlo byl vybrán prototyp bateriového elektro-
busu typu SOR EBN 11.1, vyrobený společností SOR Libchavy. Vozi-
dlo obdrželo evidenční číslo 4001 a je přiděleno na starost autobu-
sové vozovně v Hostivaři. Několik technických dat – délka vozidla je 
11,1 m, šířka 2,5 m, výška 2,9 m. Provozní hmotnost 10.000 kg, ma-
ximální hmotnost (obsazeného) vozidla 16.500 kg. Celkový počet 
míst je 92+1 (29 míst k sezení + řidič, 63 míst ke stání). Maximální 
rychlost elektrobusu činí 80 km v hodině. Srdcem vozidla je elektric-
ký motor TAM 1052C6A od firmy PRAGOIMEX, a.s.

Zkušební provoz elektrobusu byl v Dopravním podniku hl. m. 
Prahy, a.s. zahájen 1. září 2015. Vůz k 31. srpnu 2016 pokořil hranici 
70 000 kilometrů, drtivou většinu absolvoval v každodenním pro-
vozu s  cestujícími. Tím naplnil, a  dokonce překročil prvotní cíl, tj. 
dosažení ročního proběhu kilometrů srovnatelného s průměrným 
naftovým autobusem. Druhým cílem bylo zcela bezemisní řešení 
provozu včetně využití elektrického topení a  klimatizace. Života-
schopnost této preferované výbavy byla dostatečně prověřena ne-
jen v letním, ale zejména zimním období, s pozitivními výsledky.

Zcela ojedinělým v  celém tomto projektu je systém nabíjení 
z  tramvajové sítě prostřednictvím dvoupólového pantografového 
sběrače se stacionárním galvanickým oddělením, tzv. dobudkou, 
umístěnou nejdříve na  autobusovém obratišti Želivského a  poz-
ději přestěhovanou na obraciště Palmovka. V praxi to funguje tak, 
že elektrobus dojede na  obratiště k „nabíjecímu domečku“, vztyčí 
na  střeše skrytý složený pantograf, kterým dobije akumulátorové 
baterie určené na pohon elektric-
kého trakčního motoru.

Ovšem neméně důležitým pa-
rametrem pro zajištění optimální 
životnosti baterií je  i  noční po-
malé nabíjení akumulátorových 
baterií v garážích v Hostivaři. Stan-
dardní dojezd elektrobusu s cestu-
jícími se při využívání provozních 
přestávek pro nabíjení pohybuje 
v  rozmezí 265 až 350 kilometrů 
(dle linky, provozních parametrů 
a  typu dne – pracovní dny nebo 
víkendy).

Jedenáctimetrový elektrobus 
SOR EBN 11 během prvního dvou-
letého zkušebního provozu s  ces-
tujícími na  linkách 163, 188 a 213 
najezdil přes 144 tisíc kilometrů. 
V  současné době je provozován 
na naší lince 109, kde najíždí další 
desítky zkušebních kilometrů.

Cílem současného zkušebního 
provozu je sledování stavu a  ži-
votnosti baterií a  zároveň hodnocení dalších realizovaných tech-
nických úprav. V průběhu provozu byl systém topení a klimatizace 
doplněn o tepelné čerpadlo. Vliv této úpravy na spotřebu elektřiny 
během letních měsíců při využívání klimatizace byl pozitivní.

Získané poznatky z provozu elektrobusu jsou průběžně vyhod-
nocovány nejen v  rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.,ale 
jsou porovnávány i s obdobnými projekty v rámci odborných kon-
ferencí, ať už na úrovni Sdružení dopravních podniků ČR, či zapo-
jením do  vybraných aktivit EU či UITP (Mezinárodní asociace pro 
veřejnou dopravu). Komplexní vyhodnocení provozu bude dostup-
né po ukončení celého zkušebního cyklu. V tomto okamžiku lze ale 
konstatovat, že nový druh pohonu autobusů v městské dopravě se 
jeví jako velmi perspektivní, a tak lze předpokládat, že se s vozy to-
hoto typu setkáme na našich autobusových linkách častěji a ve vět-
ším množství.

 Martin Šíla
Zdroje:
https://www.dpp.cz/elektrobus-sor-zamiril-do-bezneho-provozu-
-s-cestujicimi/
SOR – návod na obsluhu elektrobusu SOR EBN 11.1Fo

to
: M

ar
tin

 Š
íla

Elektrobus SOR EBN 11.1 na trase linky 109

Nabíjecí domeček „dobudka“ 
na obracišti Palmovka
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taJemství Pískovny aneb
vyprávění o dávné historii … ČÁST 1.

V severozápadní části Dolních Počernic, na hranici s městskou částí 
Praha 14, v klínu Rokytky a Svépravického potoka se nachází přírod-
ní rezervace „V Pískovně“. Již samotný název napovídá, že se v těchto 
místech v nedávné minulosti těžil písek. Mnozí naši starší spoluob-
čané tuto těžbu ještě pamatují. V současné době nám ji připomínají 
pouze dochované historické fotografi e ze čtyřicátých let minulého 
století, které zachycují dopravu písku volskými a koňskými potahy.

Ještě počátkem šedesátých let minulého století existovalo 
v  těsné blízkosti Pískovny zahradnictví pana Movčana. To zaniklo, 
stejně jako skončila těžba písku v  této lokalitě. Pak byla celá tato 
oblast zatopena, a tím v ní vznikl prostor pro nový život. Stala se 
hnízdištěm mnoha druhů ptactva a domovem mokřadních rostlin. 

Zároveň to bylo místo pro dob-
rodružství počernických kluků 
a zatopená plocha rovněž lákala 
množství rybářů k  posezení při 
chytání ryb.

Bohužel v  sedmdesátých 
letech minulého století se stala 
z  původní rokle pískovny, právě 
v  místech bývalého zahradnic-
tví, skládka odpadu, na  kterou 
byl vyvážen materiál z demolice 
starých domů na Žižkově. Sklád-
ka, jež byla založena v těsné blíz-
kosti dnešní přírodní rezervace, 
hyzdila okolí až do  roku 2006, 
kdy byla celkově zrekultivová-
na a  přeměněna na  parkovou 
plochu, doplněná malou roz-

hlednou. Je téměř neuvěřitelné, jak se bývalý „smeťák“ 
změnil citlivým zásahem na velmi hezké místo, které se 
poté stalo oblíbeným cílem procházek jak občanů naší 
obce, tak mnohých návštěvníků z okolních městských 
částí.

Vraťme se ale k  Pískovně. Ta je zajímavá i  tím, že 
skrývá pravděpodobně první důkazy o osídlení naše-
ho regionu, a to hned ve dvou historických obdobích. 
První období se týká nálezu rozsáhlého pohřebiště 
v této lokalitě ze starší doby bronzové. V letech 1933 
až 1936 zde proběhl archeologický průzkum, při kte-
rém bylo nalezeno 65 hrobových jam, ve kterých bylo 
pohřbeno 88 jedinců, uložených zpravidla ve skrčené 
poloze. Nalezené hroby obsahovaly i množství před-
mětů, ovšem způsob pohřbívání do  nich nebyl vždy 
stejný. Právě tato různorodost ve způsobu pohřbívání 
a s ohledem na fakt, že v nalezených hrobech bylo mi-
nimum kovových předmětů, vedla archeology k závě-
ru, že toto pohřebiště v Dolních Počernicích odpovídá 
určitému omezenému časovému období – má se jed-
nat o tzv. mladší úsek starší fáze únětické kultury, da-

tované do let 1800 až 1700 před naším letopočtem. Hroby patřily 
pravděpodobně obyvatelům velké zemědělské osady, rozkládající 
se v místech bývalé pískovny a přilehlého okolí Rokytky a Svépra-
vického potoka.

V  dlouhém časovém úseku dalších cca 2000 let nemáme 
o tom, jaké zde bylo osídlení a co se v této oblasti událo, prakticky 
žádné hmatatelné archeologické stopy. Až kolem počátku naše-
ho letopočtu vnikají na území keltské Bohemie (pozdějších Čech) 
germánské kmeny. Postupují proti toku Labe, ničí velká keltská 
sídla (oppida) a s nimi vyspělou kulturu tohoto národa. Postupně 

V posledním čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout krásné fotogra� e pana Václava Kašpara, které zachycovaly ptac-
tvo obývající přírodní rezervaci Pískovna. Tato oblast však skrývá i další zajímavosti, které se váží k dávné historii naší 
obce. Pojďme si o nich něco bližšího povědět…
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se rozptylují na  úrodných končinách severních a  středních Čech 
a někdy kolem 2. století našeho letopočtu se objevují i na území 
dnešních Dolních Počernic. 

Toto osídlení tvořila pravděpodobně zemědělská osada ger-
mánských Markomanů, která ležela v  místě staré únětické osady 
v oblasti bývalé pískovny. Na její stopy se narazilo při těžbě písku 
(současně s nálezy starších, tj. výše zmíněných únětických hrobů) 
na  počátku třicátých let minulého století. Při výzkumu Státního 
archeologického ústavu bylo nalezeno několik kůlových jamek, 
sídlištních jam a  údajně též jedna chata a  část palisády. Další vý-
zkumy v této lokalitě provádělo v roce 1936 prehistorické oddělení 
Národního muzea. Mimo drobnějších nálezů, včetně nalezeného 
stříbrného denáru římského císaře Vespasiána (z let 69 až 79 našeho 
letopočtu), vzbudil největší pozornost nález, který byl popsán - dal-
ší obytná chalupa, nalezená v této lokalitě. Při tehdejším výzkumu 
byl objekt označen jako „Jáma č. III“. V tisku se tehdy objevily člán-
ky jako např. „Vzácný objev – chalupa z  I. století po Kristu v Dolních 
Počernicích“ nebo „Celá chata z  I. století vykopána u  Prahy“ a  další. 
Velmi zajímavým nálezem bylo i neobvykle velké množství maza-
nice (pozn. mazanice = historický doplňkový stavební materiál, jedná 
se o kvalitní hrnčířskou hlínu rozmíchanou s plevami, kterou se často 
utěsňovaly spáry dřevěných konstrukcí nebo se s ní i celé dřevěné kon-
strukce nahazovaly jako protipožární ochrana) a vykopání zde ulože-
né kostry psa. V interpretaci tehdejších archeologů se mělo jednat 
o  velkou obytnou chatu, tzv. polozemnici, zničenou požárem, při 
kterém došlo k vypálení stěn jámy, do které byla zapuštěna. Důka-
zem mělo být ono velké množství nalezené mazanice a zuhelnatělé 
zbytky dřevěné konstrukce, vykopané spolu se zbytky keramiky.

 Martin Šíla

Použité zdroje: František Kašička – Dolní Počernice „Z  dějin naší 
obce“, Mgr. Daniel Bursák, „Pozoruhodný nález ze starší doby římské  
z  Prahy - Dolních Počernic“ (Archeologie na  dosah – 2009), Josef 
Poulík – Z hlubin věků

Ŕezy polozemnicí germánských Markomanů z doby římské

Rekonstrukce obytné chalupy (polozemnice) germánských 
Markomanů z doby římské

každý pátek až do 20. 12. 2019

13:00–18:00 hodin

stará obec 10 (před úmČ)

N O V Ě  J S O U  V   N A B Í D C E  B A Č O V S K É  S Ý R Y  Z N A Č K Y  G A Z D A

dolnoPoČernické trhy PokraČuJí

N O V Ě  J S O U  V   N A B Í D C E  B A Č O V S K É  S Ý R Y  Z N A Č K Y  G A Z D AN O V Ě  J S O U  V   N A B Í D C E  B A Č O V S K É  S Ý R Y  Z N A Č K Y  G A Z D AN O V Ě  J S O U  V   N A B Í D C E  B A Č O V S K É  S Ý R Y  Z N A Č K Y  G A Z D AN O V Ě  J S O U  V   N A B Í D C E  B A Č O V S K É  S Ý R Y  Z N A Č K Y  G A Z D A
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Zprávy z tenisového oddílu
S koncem letní sezóny se již tradičně pořádá Memoriál Ondry Lu-
keše. Skvělý kamarád a hráč basketbalového a posléze tenisového 
oddílu nás před léty opustil tragicky. Vzpomínáme na  něj v  době 
babího léta. Mně se vždy vybaví skutečnost, jak si liboval hrát 
v pravé poledne a čím větší vedro, tím více si to Ondra užíval. Le-
tos deblový turnaj ovládly doslova a do písmene ženy. Vítězství si 
zasloužila Milena Böhm, druhá byla Radka Havlová. No a  až třetí 
byl konečně muž – hlavní trenér mládeže Ondřej Dufek. Jako vždy 
na kurtech, i mimo ně, vládla skvělá nálada, vzájemné špičkování, 
a došlo i na zvonění, když některá dvojice dostala kanára a ostatní 
libě poslouchali. 

V neděli po turnaji dospělých si zahrály o ceny naše děti. I ony 
plně prožívaly zápasy a  k  vidění byly dramatické boje. Nejmladší 
kategorii ovládly Drechslerová Nela a  Lanča Šimon, Šnajdr David 
a Neřold Vojta a v kategorii starších nadějí se do fi nále probojovali 
Zahorský Jakub a Bočková Pavlína.

Bezesporu největší událostí tenisové sezóny však je skutečnost, že 
Sokol Dolní Počernice po poměrně náročném jednání získal pro te-
nisový oddíl a příznivce tenisu vlastní tenisovou halu. Za toto úsilí 
je třeba poděkovat Petru Polcarovi, Ing. Františku Chaloupeckému 
a Zbyňkovi Richterovi. Hala bude především k dispozici závodním 
hráčům dospělým i  dětem. Samozřejmě v  rezervačním systému 
bude místo i pro rekreační hráče či veřejnost. 

 MUDr. Pavel Boček

Díky rozhodnutí RMČ o odstranění nevzhledných torz 
protihlukové stěny na ul. Českobrodská vynikne bohatá výsadba 
stromů v okolí stezky mezi Dolními Počernicemi a Jahodnicí.

Promenáda prokoukla
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Ač tomu sobotní deštivá obloha ale vůbec nenasvědčovala, přesto 
se v neděli 6. října počasí umoudřilo a po poledni nám dokonce ze 
svého podzimního, a hlavně proměnlivého repertoáru nadělilo pár 
sice trochu studených, ale přesto velice příjemných slunečních pa-
prsků.

Již počtvrté se v zámeckém parku sešli, a hlavně sjeli na vlast-
ních či půjčených strojích příznivci kol a koloběžek a užívali si dosta-
tek pohybu na čerstvém vzduchu, příjemnou atmosféru při plnění 
úkolů na  jednotlivých stanovištích a  také se pod vedením zkuše-
ných lektorů z týmu Josefa Dresslera učili lépe ovládat kolo v terénu 
a snažili se vstřebat různé fígle, které jim pomůžou si s kolem víc ro-
zumět. Kromě jízd přes překážky si všichni mohli vyzkoušet na mě-
řeném úseku nejpomalejší a nejrychlejší jízdu (která měla na konci 
zvlášť vyhlášeného vítěze), dále slalom (na jehož konci čekala od-
měna v podobě lízátka – to jste však museli za jízdy utrhnout z vět-
ve stromu) či jízdu v  kruhu 
(s  kelímkem nasbíraných 
kaštanů v  ruce). Také bylo 
potřeba si vyslechnout pár 
užitečných a životně důleži-
tých rad ohledně bezpečné 
jízdy nejen v  silničním pro-
vozu na  stanovišti Besipu, 
vyzkoušet si jízdu na  hand-

kampaň den Zdraví a PohyBu

PoČernické cyklohrátky
biku pod vedením instruktorů ze společnosti Černí koně a  také 
získat cenné zkušenosti od  záchranářů z Vodní záchranné služby, 
kteří trpělivě vysvětlovali příchozím základy první pomoci a ukazo-
vali práci s defi brilátorem, který nedávno naše MČ zakoupila. Jako 
třešnička na  dortu pak byla krátká, ale účinná masáž od  obětavé 
masérky a fyzioterapeutky.

Závěrem se návštěvníci dočkali krátkého ukázkového progra-
mu od  těch nejpovolanějších, při kterém s  úžasem sledovali, co 
všechno se dá (samozřejmě po určité době a odpovídajícím úsilí) 
na  kole naučit. Následovalo pár slov a  poděkování pana starosty 
a už se mohlo přejít k závěrečnému slosování, kde ti šťastnější zís-
kali něco dobrého nebo si třeba odnesli domů čepici, tričko, dres 
či hlavní výhru – knížku „Škola kola“. S tím nejdůležitějším snad ale 
odcházeli všichni – s úsměvem na rtech a novými zkušenostmi a zá-
žitky v hlavě i v srdci.

Za  organizaci tohoto 
krásného a  užitečného od-
poledne mockrát děkuji 
všem jednotlivcům i organi-
zacím, kteří se na ní podíleli, 
a také sponzorům, díky nimž 
je možné podobné akce po-
řádat.

 Markéta Brožová

4. 
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Přiznám se, že pro mne není lehké psát o  očkování, zvláště 
v  době, kdy přichází mnoho protichůdných informací. Zpo-
chybňování základního očkování, resp. odmítání povinného 
očkování je jednou z hlavních příčin epidemie spalniček a nyní 
dokonce i výskytu tetanu u tříletého dítěte. také v ordinaci se 
opravdu nenechám přesvědčit a naléhám, že povinné očkování 
je opravdu povinné. to nepovinné očkování je již z mého po-
hledu opravdu volbou rodičů. mohu doporučit různá nepovin-
ná očkování v závislosti na socio-ekonomických podmínkách, 
či na  situaci, kde dítě žije, nebo jak s  dítětem rodiče cestují 
po světě a podobně. 

Povinné očkování dětí
Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 
355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očko-
vání zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktic-
ký lékař pro děti a dorost. 

Povinné Pravidelné oČkování dětí
hexavakcína (nebo také nyní hexacima)
Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému 
kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus infl uenzae b a dětské obrně 
se provádí třemi základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne 
(3. měsíce) věku.

kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám 
a příušnicím (Priorix)
Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a  příušnicím se 
provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. – 18. měsícem po na-
rození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. 
roku dítěte.

kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli 
(adacel)
Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. 
až 6. roce věku.

kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli 
a dětské obrně (Boostrix polio) 
Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se 
provádí v 10 až 11 letech.

nePovinné Pravidelné oČkování dětí
Pneumokoková onemocnění
U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neži-
vou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o plně hrazené nepo-
vinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku 
jako hexavakcínu (názvy vakcín:  Synfl orix, Prevenar 13).

očkování proti hPv
Bezplatné nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. 
rokem života (proti herpetickým henitálním virům). 

Pravidelné očkování určité skupiny dětí

tuberkulóza
Očkování se provede u dětí s  indikacemi, které posoudí lékař no-
vorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a do-

rost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného 
dotazníku k defi nici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující 
indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

heP B
Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se pro-
vede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nej-
později do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále 
pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací 
látky.

k dalším nepovinným očkováním u dětí patří: 

• očkování proti klíštové encephalitidě (vakcína FSME Imun) 
• dále prevence žloutenky A (např. Engerix)
• prevence meningitis (vakcina Bexsero)
•  očkování proti infekci rotaviry, které zvl. u kojenců a batolat 

mohou způsobit těžké průjmy (Rotarix) 

 MUDr. Pavel Boček

které pořádá Městská část 
Praha – Dolní Počernice 
se uskuteční
 

v sobotu 
14. prosince 2019 
od 10 hodin 
v sále hotelu Svornost.

Jako vždy bude připraven pestrý 
program a malé občerstvení.

starosta MČ Praha – Dolní Počernice

adventní 
setkání 
seniorŮ

Z d r av ot n í  o k é n ko
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mobil či mobil?
Tisíckrát přetřásaný problém – škodí jeho permanentní těsná blíz-
kost našemu zdraví, či neškodí? A  jestli ano, čím, čemu a  v  jaké 
míře? To je otázka pro lékaře a  příslušné experty. Ale patří mobil 
do školy, či nepatří? Tato otázka se často přetřásá v mnoha školách, 
základních i středních. Je zajímavé, že se setkáváme s tím, že o něm 
většina lidí do značné míry stále uvažuje v první řadě prostě jako 
o telefonu.

Nicméně s rozvojem příslušných technologií a nástupem vyso-
korychlostního internetu se samozřejmě již dávno nejedná pouze 
o telefon, ale de facto o počítač, tedy bohatě multifunkční zařízení. 
Telefon jako takový by v zásadě asi nikomu nevadil, ale všudypří-
tomné ostatní funkce a aplikace, to je ohromné množství nesouro-
dých a mnohdy rozptylujících prvků. Virtuální svět umocněný soci-
álními sítěmi ubírá prostor světu a životu reálnému, konkrétnímu 
a hmatatelnému.

Na jedné straně mohou být některé prvky ve škole velmi dobře 
využitelné, např. diktafon, slovníky, encyklopedie, mapy, výukové 
programy jako takové, obrazové materiály související s probíranou 
látkou apod. Velkým pozitivem, o kterém se starším generacím ani 
nesnilo, je možnost mít snadno a  velmi rychle k  dispozici bohaté 
množství informací z obrovského spektra oborů a oblastí.

Na straně druhé je třeba položit si otázku, zda by dříve rodiče, 
natož pedagogové souhlasili s  tím, že si dítě do školy smí přinést 

kameru, video, foťák, kdysi třeba „magneťák“, zásobu počítačových 
her, nebo třeba v krajním případě erotických materiálů atd. atd.

Problém je samozřejmě v tom, že všechny tyto prvky a funkce, 
pro školu žádoucí i nežádoucí, jsou neoddělitelně umístěny v jed-
nom jediném zařízení.

Bylo by na  místě všechny tyto a  podobné aspekty zahrnout 
do našich úvah o roli mobilů ve škole a ve vzdělávání obecně.

 PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka

Tisíckrát přetřásaný problém – škodí jeho permanentní těsná blíz-
kost našemu zdraví, či neškodí? A  jestli ano, čím, čemu a  v  jaké 
míře? To je otázka pro lékaře a  příslušné experty. Ale patří mobil 
do školy, či nepatří? Tato otázka se často přetřásá v mnoha školách, 
základních i středních. Je zajímavé, že se setkáváme s tím, že o něm 
většina lidí do značné míry stále uvažuje v první řadě prostě jako 

Nicméně s rozvojem příslušných technologií a nástupem vyso-
korychlostního internetu se samozřejmě již dávno nejedná pouze 
o telefon, ale de facto o počítač, tedy bohatě multifunkční zařízení. 
Telefon jako takový by v zásadě asi nikomu nevadil, ale všudypří-
tomné ostatní funkce a aplikace, to je ohromné množství nesouro-
dých a mnohdy rozptylujících prvků. Virtuální svět umocněný soci-
álními sítěmi ubírá prostor světu a životu reálnému, konkrétnímu 

Na jedné straně mohou být některé prvky ve škole velmi dobře 
využitelné, např. diktafon, slovníky, encyklopedie, mapy, výukové 

kameru, video, foťák, kdysi třeba „magneťák“, zásobu počítačových 
her, nebo třeba v krajním případě erotických materiálů atd. atd.

Pohledem PsycholoGa

Advent je časem pohody, 
setkávání a zastavení. 
Přijměte proto i letos naše pozvání 
na jedno

malé adventní 
Zastavení, 
které se koná v pátek 

20. prosince 
od 14 do 18 hodin
v prostorách 
před ÚMČ 
a kulturním centrem
zároveň s posledními 
letošními trhy
ve vánočním duchu…

Se svátečním programem 
vás včas seznámíme 
na internetových stránkách 
a plakátech. 

POŘÁDÁ MČ PRAHA - DOLNÍ POČERNICE



již po dvacáté čtvrté
Babí léto
Začátek měsíce září se v  Dolních Počernicích s  neotřesitel-
nou pravidelností nese nejen ve znamení začátku školního 
roku, ale již dvacet čtyři let též ve znamení nadcházejícího 
Babího léta. Tak jsme totiž před těmi dvaceti čtyřmi léty na-
zvali 1. Zahradní slavnost, která se konala ve zdejším zámec-
kém parku.

Základní kámen k  této slavnosti položili někdy v  roce 
1993 výtvarníci a  hudebníci sdružení v  Linhartově nadaci, 
kterou zastřešoval pražský klub ROXY. Na  jejich Indiánské 
léto, kterého se účastnilo něco kolem osmdesáti dětí a do-
spělých (informaci mám jen z  doslechu), volně navázala 
naše městská část v  roce 1995 svým Babím létem. Počátky 
byly vskutku pionýrské – vše se tvořilo tak zvaně „na  kole-
ně“. Z kmenů pokácených stromů a trochy zásypu a betonu 
vzniklo improvizované jeviště zpola zapuštěné do hráze ryb-
níka a kmeny stromů sloužily i  jako sedadla pro diváky. Vy-
hořelý mlýn (pouze s novou střešní krytinou) sloužil pro kon-
certy rockerů (kvůli tlumení zvuku). Všechny další neutěšené 
prostory bývalého pivovaru i  hospodářské budovy mlýna 
posloužily rozličným výstavám, či jako stánky pro divadelní 
představení. Od  té doby se zde vystřídalo mnoho umělců 
zvučných jmen, kteří zde vystupovali někdy za  jídlo někdy 
za drobný peníz. Na některé z nich bychom již v současnosti 
těžko fi nančně dosáhli.

A  celý rozlehlý objekt je najednou k  nepoznání! Dříve 
zchátralé budovy jsou krásné, všechny komerčně využité, 
skvělý je i venkovní amfi teátr a zanedlouho se novotou za-
skví i vlastní zámecký park. Takřka po celou dobu trvání veš-
kerou fi nanční tíhu tohoto velkolepého podniku nesla naše 
městská část. Po čase však dostala slavnost ještě humanitár-
ní podtext, a tak výtěžek z dobrovolného vstupného nejprve 
putoval nadaci Kapka naděje a  v  současné době naše MČ 
přispívá SLUNEČNÍMU PAPRSKU, který taktéž pomáhá dětem 
s poruchou krvetvorby.

K našemu Babímu létu se před čtyřmi lety přidal i místní 
pivovar a  rozšířil jednodenní Babí léto na dvoudenní svý-
mi Dolnopočernickými pivními slavnostmi.

Abychom znovu vyjmenovávali účinkující z  pátku 13. 
a soboty 14. září 2019, kdy dlouho do večera zněly zámec-
kým parkem melodie všech žánrů, a vůně jídla a vybraného 
truňku soupeřily s  vůněmi dýchajícího podzimního parku, 
je celkem zbytečné. Kdo letos navštívil tuto společnou akci 
naší MČ a Panského dvora, jistě spíše ocení vypovídající fo-
tografi e.

A my doufáme, že poslouží třeba i  jako reklama pro ty, 
kteří se chystají spolu s námi oslavit dvě nadcházející jubilea 
roku 2020 – XXV. Zahradní slavnost Babí léto a 5. Dolnopo-
černickou pivní slavnost.

Již nyní jste všichni srdečně zváni.
 Vlasta Václavková

MČ Praha - Dolní Počernice děkuje všem, kteří se aktivně po-
díleli na zdaru letošních zářijových slavností. Byli jimi: Sokol 
Dolní Počernice, o.s. Sluneční paprsek, Počin z.s., r.k. Veselý 
čertík, jezdecký klub Josefa Vavrouška, klub důchodců, míst-
ní podnikatelé a řada dalších dolnopočernických občanů.Fo
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Na  faře v  Dolních Počernicích se opět pořádal příměstský tábor 
pro děti ve věku 5 - 12 let. Na přelomu července a srpna, tak jako 
loni, byl pro 15 účastníků po  dva prázdninové týdny připravený 
program na téma cestování v čase. Každé ráno jsme spustili speci-
ální teleportační zařízení, které nás přeneslo do různých časových 
období. S  dětmi jsme se podívali do  pravěku, kde jsme si vyrobi-
li luky a  uspořádali lov na  mamuta. 
U  Aztéků jsme ochutnali jejich plo-
diny – chia semínka a kakaové boby, 
které používali jako platidlo. V  době 
Rudolfa II. jsme tvořili obličeje ze ze-
leniny a  ovoce. Za  éry Karla IV. jsme 
těžili drahé kameny, které pak jednot-
livá družstva použila na výrobu svých 
svatováclavských korun. V  Egyptě 
jsme pohřbívali faraona a zdobili stě-
ny pyramidy božstvy. V  budoucnosti 
jsme pouštěli rakety a  vypravili jsme 
se na laser game. Program byl bohatý 
a  zábavy bylo požehnaně, děti byly 

Od 1. 7. 2019 jsem administrátorem farnosti Dolní Počernice. Jaký je můj záměr v této obci a farnos-
ti? Chci se věnovat zejména lidem ohroženým nejrůznějším způsobem, těm, kteří jsou v jakékoliv 
nouzi a zejména lidem mladým, umožňovat a podporovat jejich aktivity a rozvoj. Uprostřed shonu 
současného světa má fara a kostel být místem klidu, soustředění, duchovní hloubky, krásy a poezie.

To je můj záměr po různých etapách mého života. Jedna dlouhá etapa byl život za socialismu, 
v civilním zaměstnání, s tajným řeholním salesiánským životem, tajným studiem teologie a tajnou 
pastorací, s tajným kněžským svěcením v cizině atd. Patřilo k ní i tajné studium teologie v Erfurtu.

Další etapa začala v roce 1989, a pro mě znamenala další teologické studium v Pasově a zaklá-
dání a vedení vyšší odborné školy Jabok. Jabok měl v programu vzdělávat v sociální pedagogice 
a  teologii, a  tím způsobem připravovat studenty na  mnohostrannou službu lidem v  nouzi. Jako 
církevní salesiánská škola připravoval na službu tam, kam se kněží a salesiáni zpravidla nedostanou. 

Byl zároveň komunitou těch, kteří si tuto službu vzali jako životní poslání.
V roce 2003 jsem pak přešel na Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Tam jsem až do letošního roku zápasil o slučitelnost svobody 

myšlení a teologické práce a církevního života. Cílem bylo nacházení místa náboženství v moderním světě. Snad se mi to aspoň trochu 
podařilo, i když to nebylo vždy snadné.

Rok 2019 přinesl novou perspektivu pro pravděpodobně závěrečnou fázi mého života, totiž zapojení do pastorace v Dolních Počer-
nicích. Postupně se seznamuji s místními poměry a chystám se do Dolních Počernic v dohledné době přestěhovat. Zatím ještě probíhají 
úpravy na faře, ale dá-li Bůh, budou do zimy natolik dokončeny, aby umožnily bydlení.  Libor Ovečka 

cestování v Čase na faře

Životní etapy

nadšené a  vedoucí také. Chtěla bych jmenovitě poděkovat asis-
tentkám, které nám s dětmi velmi pomáhaly, především Lucce Kel-
belové, ale i Nele Pochové, Elišce Lemfeldové a Anežce Jablonské. 
Všechny podrobnosti o dalším ročníku najdete od dubna na našich 
webových stránkách: www.farnostdolnipocernice.cz.
 Marcela Krňávková

30 let kongregace salesiáni dona Boska v dolních Počernicích
dne 30. června 2019 ukončila v naší farnosti, po 30 letech půso-
bení, svoji činnost římskokatolická kongregace salesiánů dona 
Boska. Za tuto dlouhou dobu zanechala velmi významnou sto-
pu v  životě naší obce. Proto je určitě namístě malé ohlédnutí 
za působením salesiánů v dolních Počernicích.

Salesiáni Dona Boska jsou významnou římskokatolickou kong-
regací (církevním řeholním společenstvím), která se věnuje zejmé-
na výchově mládeže. Salesiáni nežijí oddělený život v klášteře, ale 
působí ve městech a věnují se činnosti přímo ve společnosti. V sou-
časné době patří salesiáni k  největším a  nejvlivnějším řeholním 
společnostem, ať už jde o celkový počet členů, nebo o počet členů 

ve vedení římskokatolické církve. V roce 2015 měla tato kongregace 
15 270 členů (z toho 10 424 kněží). V roce 2016 bylo v jejích řadách 
117 biskupů a  9 kardinálů. Salesiáni spravují stovky středisek pro 
mládež ve více než stovce zemí po celém světě. 

Kongregaci založil v roce 1859 italský kněz Jan Bosco a pojme-
noval ji k poctě svatého Františka Saleského. Papež Pius IX. schválil 
regule tohoto řádu v  roce 1874. Heslem salesiánů je latinské „Da 
mihi animas, cetera tolle“ (česky „Dej mi duše, ostatní si vezmi“). Za-
kladatel, nazývaný také Don Bosco, tím chtěl vyjádřit, že nejdůle-
žitějším úkolem je spása lidské duše (a  to zejména zanedbaných 
chlapců z ulic, jimž se v Turíně věnoval, a které učil jak řemeslům, 
aby se uživili, tak samozřejmě i  zbožnosti). Ke  splnění této mise 
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obětoval Don Bosco celý svůj život. Existuje i ženská obdoba kon-
gregace – tzv. salesiánky (oficiálně Kongregace Dcer Panny Marie 
Pomocnice).

Do  Československa přišli salesiáni v  roce 1925, a  to nejprve 
na Slovensko, v roce 1927 je do Čech a na Moravu přivedli Ignác 
Stuchlý a Štěpán Trochta. V České republice salesiáni provozují 10 
středisek mládeže, řídí nakladatelství pedagogické, psychologic-
ké a náboženské literatury Portál, zastřešují činnost vyšší odborné 
školy JABOK v Praze, vydávají časopisy Salesiánský magazín a mě-
síčník pro děti Nezbeda. Podílejí se významně na výuce na teolo-
gických fakultách Jihočeské a Palackého univerzity (a v minulosti 
i  Karlovy univerzity) a  jsou zastoupeni i  ve  vedení TV Noe. Další 
informace o této kongregaci lze získat na internetových stránkách 
www.sdb.cz.

Vraťme se ale zpět k nám, do naší farnosti. Po dobu jejího fun-
gování se v ní vystřídala řada kněží. S ohledem na prostorové mož-
nosti tohoto článku bych zmínil pouze ty, které si čtenáři našeho 
zpravodaje mohou osobně pamatovat. 

Na začátku 2. světové války byl farářem v Dolních Počernicích 
páter Emanuel Pivnička, který farnost předal 31. března 1941 páteru 
Karlu Mertharovi. Po něm ještě téhož roku zde nastoupil novokněz 
František Čistý, který však záhy musel nastoupit do činné vojenské 
služby. A  tak byl správou dolnopočernické farnosti znovu pově-
řen páter Emanuel Pivnička, který jí pak opět předal vrátivšímu se 
Františku Čistému. To se stalo se v roce 1963. V letech 1965 až 1966 
zde byl patrně krátce administrátorem páter Josef Mixa, který zde 
působil až do roku 1968 (některé záznamy datují konec jeho půso-
bení ve  farnosti rok 1969 nebo 1970). Někdy v  tom období, (jistě 
to však bylo již v roce 1970), se stal administrátorem v Dolních Po-
černicích Dr. Bohumil Štván, který zde byl činný ještě v roce 1985. 
Mnozí dnešní padesátníci si vzpomínají na to, jak na faře choval dva 

velké psy, kteří často pozorovali skupiny školáků z otevřených hor-
ních oken fary.

V  roce 1987 byl v  Dolních Počernicích duchovním správcem 
páter Jiří Paďour, velmi zbožný kněz, který je dobře znám i mimo 
církevní kruhy, například svým působením v  hereckém soubo-
ru Divadla Na  zábradlí. Po  něm, po  revoluci v  roce 1989, přebírá 
zdejší farnost salesián páter Pavel Kadlečík. A tím se už dostáváme 
do nové epochy farnosti v Dolních Počernicích, kdy jí do duchovní 
správy přebírají právě salesiáni.

Dovolím si na  tomto místě malou vysvětlující vsuvku. V  textu 
najdete často termín „administrátor farnosti“. Co to přesně zname-
ná? Ač je v České republice v  lidové mluvě jako „pan farář“ ozna-
čován každý správce farnosti, v současné době kněží spravující far-
nost nezastávají úřad faráře, ale tzv. administrátora farnosti. Farář je 
statutárním orgánem farnosti. Na rozdíl od administrátora farnosti 
smí být biskupem odvolán pouze z důvodů vymezených církevním 
právem. Je chápán jako stabilní a řádný správce farnosti a má po-
vinnost v ní sídlit. Zodpovědný je jak za samotnou duchovní sprá-
vu, tak i za ekonomickou správu farnosti. Administrátor farnosti je 
rovněž kněz určený jako správce dané farnosti. Má tytéž povinnosti 
jako instalovaný farář, ale jeho působení v dané farnosti je poklá-
dáno za dočasné, tj. výhledově je počítáno s tím, že ho církev vyšle 
někdy v budoucnosti na jiné působiště.

Salesiáni přišli do  naší farnosti v  září roku 1990. Mší svatou 
2. září 1990 a večerním posezením na faře začalo fungovat salesián-
ské středisko mládeže a aspirantský dům Dominika Savia v Dolních 
Počernicích. Od 1. srpna 1991 byl administrátorem dolnopočernic-
ké farnosti ustanoven páter Tomáš Rádl. Ten dne 28. prosince 1991 
požádal pražské arcibiskupství, zda by nemohla být na  faře zříze-
na kaple sv. Dominika Savia pro potřeby salesiánské kongregace 
a v zimě a ve všední dny pro mše svaté i pro věřící z farní obce. Již 
7. ledna 1992 arcibiskupství sděluje kladné vyřízení této žádosti.

Páter Tomáš Rádl byl administrátorem dolnopočernické farnosti 
až do roku 1995. Dne 10. srpna 1995 se konala v naší farní obci vizi-
tace vikářem 4. pražského vikariátu (pod nějž naše farnost spadá), 
kterým byl tehdy Václav Malý. Na faře při této vizitaci byla předána 
farnost novému administrátorovi páteru Janu Komárkovi, který kro-
mě zdejší duchovní správy převzal salesiánský noviciát (místo pro 
výchovu nových salesiánů), do této doby sídlící v Hodoňovicích.

Období, kdy na  faře v  Dolních Počernicích pracoval salesián-
ský noviciát, je pokládáno za jedno z nejpřínosnějších a to jak pro 
farnost, tak i pro naši městskou část. Po dobu fungování noviciátu 
na faře žila a bydlela řada noviců, mladých aktivních salesiánů, kteří 
– mimo svého teologického studia a přípravy na budoucí působe-

Všichni salesiánští administrátoři farnosti v Dolních Počernicích 
na jedné fotografii – zleva: Tomáš Rádl, Leo Červenka, Jožka Šplíchal 
(dlouholetý spolupracovník z místní salesiánské komunity, trvale 
bydlící na faře), Pavel Hertl, Jožka Kopecký a Libor Ovečka. Fotografie 
byla pořízena v červnu 2019, při příležitosti rozloučení salesiánů 
s Dolními Počernicemi a bohužel na ní chybí zesnulý Jan „Johny“ 
Komárek, který byl v té době, kvůli těžké nemoci, již hospitalizován. 
(foto paní Kvaltinová)

Páter Pavel Čáp (vlevo) a páter Leo Červenka (vpravo) na společné 
fotografii ze srpna 2016 (foto paní Kvaltinová)
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O  víkendu 5. a  6. října proběhlo v  Brně 
MČR v paravoltiži, kterého se již tradičně 
účastnil i  jezdecký klub Počin se svými 
šesti svěřenkyněmi. Do  Brna jela děv-
čata obhajovat titul mistra republiky, 
a  to je vždy velká výzva. Příprava byla 
poctivá a vyplatilo se nám to. Družstvo, 
které tvořila Veronika Marečková, Tereza 
Chmelařová, Eliška Čejková, Nicole Koš-

nářová, Barbora Ševčíková a Terezie Klocová, mělo své zástupce 
hned ve čtyřech kategoriích. Celkem byl v letošním roce rekordní 
počet závodníků, a to 62. Závodilo se v jednotlivcích, dvojicích, ale 
i skupinách. A ve všech kategoriích měl Počin své želízko v ohni. 
Děvčata závodila na koni jménem Šibal, majitel JK Počin, a na jeho 
hřbetě si pro mistrovský titul dojela v kategorii LTP Eliška Čejková 
v silné konkurenci 12 závodnic a Tereza Chmelařová v kategorii ZO 
v  konkurenci dokonce 13 závodníků. Krásnou stříbrnou medaili 
získala Veronika Marečková – ZO a Barbora Ševčíková TP1, na tře-
tím místě skončila skupina a v těsném závěsu si bramborovou me-
daili odvezla i dvojice. Bylo to důstojné zakončení celoroční práce. 
Všem, kteří se na přípravě, ale i vlastních závodech, přičinili, pat-

PoČin na mistrovství Čr v paravoltiži vítěZil!
ří velký dík. Šibalovi k tomu ještě svazek mrkve . Jedna sezóna 
končí a další je před námi plná očekávání. 

 Za paravoltižní tým Hanka Špindlerová

ní v řadách kongregace – se 
aktivně zapojili do  práce 
s  mládeží, a  to jak směrem 
ke  škole, farnosti, dětské-
mu domovu, tak i  směrem 
k  místní dětské psychiatric-
ké léčebně, která zde  ještě 
fungovala. 

Páter Jan „Johny“ Komá-
rek působil na  faře v  Dol-
ních Počernicích až do kon-
ce srpna roku 1998, kdy 
přechází do  vedení salesiá-
nů v  České republice a  stě-
huje se do  Kobylis. Novým 
administrátorem se po něm 
stává páter Jožka Kopecký. 
Ten zde žije a pracuje dlou-
hých šest let, až do  srpna 
2004, kdy odchází do Zlína. 
Na  jeho místo nastupuje 
páter Pavel Hertl, (který ale 
v  Dolních Počernicích pra-

coval již delší dobu a od 15. ledna 2002 dokonce ve funkci administ-
rátora farnosti). I on působil v Dolních Počernicích poměrně dlouho, 
celých osm let, až do 31. srpna 2010, kdy odchází do Litomyšle.

Po něm přebírá 1. září 2010 dolnopočernickou farnost páter Pavel 
Čáp. Ten, za šest let, co zde žil a pracoval, zde rovněž zanechal hlubo-
kou stopu. Pro Pavla Čápa byla farnost v Dolních Počernicích první, 
kterou dostal na starost (po svém předchozím působení v Itálii) a pro 
její fungování udělal velmi mnoho. Za jeho působení se fara a místní 
kostel staly skutečným duchovním centrem a místem pro setkávání 
rodin celé farnosti, základnou pro práci s mládeži, a to jak pro Horní 
a Dolní Počernice, Černý Most, tak i pro vzdálenější okolí.

Po Pavlu Čápovi, který odchází do Prostějova, nastupuje 1. čer-
vence 2016 páter Leo Červenka, který zde zastřešoval chod farnosti 
další tři roky.

Začátkem roku 2018 padlo rozhodnutí o odchodu salesiánské 
komunity z  Dolních Počernic. K  tomu skutečně došlo v  letošním 
roce k 30. červnu 2019, kdy po 30 letech, salesiáni ukončili v naší 
obci své působení a  správu místní farnosti přebírá pražská arci-
diecéze. 

Novým administrátorem se od 1. července 2019 stává ThDr. Li-
bor Ovečka, morální teolog a pedagog na pražské Katolické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy.

Záměrně  v tomto článku neuvádím detailní výčet toho, co se 
tomu kterému salesiánovi v  Počernicích povedlo a  čím přispěli 
k  rozvoji místní farnosti i  celé obce. Nerad bych na  něco zapo-
mněl. Každý z nich by si zasloužil podrobně vypsat, co za svého 
působení dobrého vykonal, na to ale bohužel nestačí vyhrazené 
místo. Uvedl bych pouze velmi krátký výčet. Proběhla význam-
ná rekonstrukce fary a farní zahrady, zásadní rekonstrukcí prošel 
také kostel a  jeho interiér. Farnost uspořádala desítky akcí, ať již 
se jednalo o pravidelnou tříkrálovou sbírku, benefiční plesy, farní 
dovolené jak v  tuzemsku, tak v  zahraničí, letní pobytové tábory 
pro děti a mládež (tzv. chaloupky) či pravidelnou Noc kostelů. Pro-
běhla řada akcí, a to zejména pro mládež, jejíž dosah překročil da-
lece hranice naší farnosti.  Nelze zapomenout na duchovní rozměr 
působení salesiánů – a to jak pro věřící, tak i pro laickou veřejnost. 
Salesiáni se vždy snažili o to, aby byli otevření i těm, kteří nesdílejí 
jejich duchovní myšlenky. Místní kostel se otevřel každému, kdo 
měl zájem o jeho návštěvu. Spolupráce jak s vedením naší měst-
ské části, tak ze školou a dětským domovem byla vždy velmi dob-
rá a přínosná pro obě strany. 

Co napsat na závěr? Je nesporné, že během působení salesiánů 
se dolnopočernická farnost stala nedílnou součásti života naší obce 
a salesiáni se trvale zapsali do její historie. Dovolím si vyslovit nadě-
ji, že dobrá spolupráce mezi novým vedením naší farnosti a občany 
Dolních Počernic bude pokračovat i do budoucna.

 Martin Šíla

Poděkování: autor velmi děkuje Janě Čihákové za pomoc při zpra-
cování podkladů pro tento článek a Marcele Krňávkové za pomoc 
při vyhledávání dat k historii salesiánské komunity naší farnosti.

Páter Pavel Hertl se loučí na konci 
svého působením s panem starostou 
Zdeňkem Richtrem v srpnu 2010.
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PoČin na mistrovství Čr v paravoltiži vítěZil!

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
spolu s Panským dvorem s.r.o., základní školou, dětským domovem,  Počinem, r.k. Veselým čertíkem a místními podnikateli 

vás zvou na

v prostorách zámeckého parku, počernického pivovaru, 
kulturního centra, regionálního muzea 

a auly základní školy
v PraZe - dolních PoČernicích

Přírodní amfiteátr: 
PŘÍJEZD MIKULÁŠE (15.00 hod.)

PoČernickÝ Pivovar:
Špejchar: VÁNOČNÍ INSPIRACE

vizovické těsto, keramika, květinová aranžmá, knihy 
a další výtvarné dílny (otevřeno od 13.00 do 18.00 hod.)

divadlo: ČERTOVSKÁ POHÁDKA
hraje Divadlo Studna (14.00 hod.)

restaurace léta Páně: POČERNICKÁ ZABIJAČKA
Pivovarské sklepy: PEKLO

kulturní centrum a reGionální muZeum:
ŽIVÝ BETLÉM

a „Zpívejme všichni koledy“
účinkuje Dětský pěvecký sbor ROKYTKA 

(od 16.00 do 17.00 hod.) 

PEKLÍČKO
(od 16.00 do 17.30 hod.)

vÝstava BetlémŮ, vánoČní vláČek
a staroČeské vánoce

(otevřeno 7. 12. od 13.00 do 18.00)

Základní Škola
VÁNOČNÍ JARMARK

(od 14.00 do 17.00 hod.)

soBota 7. 12. 2019
v době od 13.00 do 18.00 hod.

P r o G r a m
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mateřská škola oranGery

Základní škola oranGery

Měsíc září byl ve školce Orangery důležitým pro všechny její „obyvatele“. Do školky 
zavítalo mnoho nových dětí a také dvě nové paní učitelky. Nové děti i paní učitel-
ky se seznamovaly s  prostředím mateřské školy, svými novými kolegy, kamarády 
a ostatními učiteli. Adaptační program se přizpůsoboval dětem a jejich individuál-
ním potřebám. Adaptaci na školku děti zvládly velice dobře. Děti, které do školky 
chodily již před prázdninami, objevovaly nové hračky a vybavení, které bylo do škol-
ky pořízeno. Všichni se společně věnovali tématům jako je přátelství, kdy si děti 
i s učiteli budovali hezké vztahy s novými dětmi i učiteli. Také společně poznávali 
okolí mateřské školy a věnovali pozornost důležitým objektům v obci např. úřadu 
městské části, poště, stanici policie, základní škole i faře. Pozorovali měnící se barvy 
v přírodě a vítali společně podzim. 

Během měsíce září probíhaly také dokončovací práce na nové zahradě mateřské 
školy. Zahrada se stala kouzelnou zahradou, kde děti budou moci trávit čas při po-
bytu venku. I na nové zahradě najdou děti vzduchovou trampolínu, herní prvky jako 
pískoviště nebo věž s klouzačkou. Na  jaře se budou děti těšit z kvetoucích rostlin 
a bylinek, které zahradníci na zahradě vysázeli. 

V měsíci říjnu na děti i rodiče čekaly akce jako Cesta pohádkovým lesem a také 
oslava Halloweenu. 

 Bc. Soňa Lorencová

V ZŠ Orangery začal nový školní rok. Do lavic usedlo 13 nových žáčků. 
Jako by tu s námi ale byli už minulý rok.  Většinu jsme znali ze „Školo-
hraní“, kdy k nám děti z Orangery školky chodily na hravá dopoledne. 
A koho jsme neznali, s tím jsme se velmi rychle seznámili a skamará-
dili. V celé škole je nás tolik, co jinde v jedné třídě. Je tak velmi snadné 
být jedna velká parta.

Září bývá velmi náročné. Rozhodli jsme se tedy nezařazovat žád-
né výlety ani divadla a věnovat se právě upevňování vazeb mezi dět-
mi. S naší výchovnou poradkyní a externí psycholožkou jsme obno-
vili společné snídaně. Děti si přinesou z domova něco dobrého, buď 
jen pro sebe, nebo i pro spolužáky, a povídáme si třeba o tom, jaký 
měli víkend a jak se jim líbí ve škole. Během lekcí, které jsou zařazová-
ny jednou měsíčně a které zaměřujeme právě na budování kolektivu, 
jsme vytvořili společná pravidla, která teď vepsána do paprsků slu-
níček zdobí každou třídu a která se snažíme všichni dodržovat, aby 
nám tu společně bylo hezky.

Říjen byl na akce bohatší. Byli jsme v divadle v Horních Počerni-
cích, měli společný Halloween, účastnili jsme se tradičního výlovu 
rybníku, ale hlavně jsme ve spolupráci se SWAP Praque (https://www.
nekupujiswapuji.cz/) uspořádali první SWAP v  Dolních Počernicích. 
Akce, která má za cíl odlehčit planetě i našim šatníkům. Jak už ná-
zev napovídá, jedná se o směnu. Již během několika předcházejících 

dní měli rodiče možnost 
nosit oblečení, které už 
nevyužijí, ale které je ješ-
tě pěkné. Celá akce pak 
spočívá v tom, že zapla-
títe symbolické vstupné 
a můžete si odnést coko-
li, co na SWAPu objevíte. 
Náš SWAP byl zaměřen 
na  oblečení, ale může-
te najít SWAPy, kde se 
dají vyměňovat hračky, 
šperky… Nejedná se jen 

o „hrabárnu“. Vše je roztříděné a nachystané jako v butiku a součástí 
SWAPu jsou i přednášky a workshopy. Dopolední téma pro děti bylo, 
jak se vyrábí oblečení a jak o něj pečovat, aby nám vydrželo co nej-
déle. Vše bylo pojato hravou formou, takže si děti vyzkoušely, jak se 
čistí boty, nebo jak správně složit košili. Odpoledne jsme zvolili stejné 

téma, ovšem doplnili jsme jej o relevantnější informace. S akcí jsme 
velmi spokojeni a myslíme, že rodiče, kteří přišli, také.  Příště bychom 
rádi zapojili i širší veřejnost. Vždyť zero waste je jedna z praktických 
ukázek efektu motýlích křídel. Pro ty, kteří nemají zero waste jako svůj 
životní styl, je právě taková akce cestou, jak udělat hodně, potěšit 
sami sebe a dozvědět se zajímavé informace.

Ve  chvíli, kdy držíte Dolnopočernický zpravodaj v  ruce a  čtete 
tyto řádky, jsou naši druháci a třeťáci na intenzivním plaveckém vý-
cviku na Šumavě. Doufáme, že se tam báječně baví, ale hlavně, že se 
nám vrátí jako zdatní plavci. Jak se zdraví plavci? Rybáři se zdraví „Pet-
rův zdar“, vodáci a námořníci „ahoj“ ale k pozdravu plavců a potápěčů 
i Wikipedie mlčí. Tak tedy od celého týmu ZŠ Orangery „Petrův ahoj“ 
a krásný zbytek podzimu. 
 Mgr. Barbora Honzíková



Co je nového v mateřské škole DUHA…
Mateřská škola DUHA posílá pozdrav všem čtenářům Dolnopočernického zpravodaje a s ra-
dostí oznamuje, že dne 2. 9. 2019 byla zprovozněna již v pořadí šestá třída. V naší MŠ se tedy 
nachází 151 dětí předškolního věku. Se zprovozněním této třídy se i náš tým rozrostl o dvě 
pedagogické pracovnice, které se velmi rychle zapojily do provozu MŠ. Nově příchozí děti se 
adaptují na prostředí školy, na své nové kamarády, na učitelky a provozní zaměstnankyně. Cí-
lem našeho výchovně vzdělávacího působení na děti je zejména jejich socializace a zprostřed-
kování informací a činností, které dětem přibližují svět kolem nás za účelem využití nabytých 
vědomostí i dovedností v běžném životě, a to zejména při vstupu do ZŠ. 
Během letních prázdnin bylo zřízeno v prostorách MŠ pódium pro uskutečňování divadelních 
představení pro děti a dalších příležitostných aktivit dle ročního období.
Rádi budeme pokračovat ve spolupráci se základní školou, která se nám jeví jako velmi pří-
nosná a smysluplná, protože děti se tak vhodnou formou mohou seznamovat s prostředím ZŠ 
a potkat se i se svými bývalými kamarády z MŠ.
Jako každý školní rok jsou pro 
děti připravené aktivity nad rá-
mec činností MŠ, a tak věříme, 
že si je děti užijí.

Závěrem chci popřát všem 
krásný podzim.

Za všechny zaměstnance 
Danka Exnerová, ředitelka MŠ

Prázdniny utekly jako voda a máme tady zase nový školní rok – bohatší o nové kamarády, zázemí i zahradu. O prázd-
ninách v Hájence proběhly nejen velké změny, ale také si to užily děti na příměstských táborech. V červenci se přiučily 

řezbářskému řemeslu při táboře Mezi stromy. Během indiánského tábora se děti seznámily s tradi-
cemi starých indiánů. V srpnu se zas děti vydaly společně s babkou a dědkem kořenářem objevovat 

čarovnou moc plodů lesa a bylinek. 
Nový školní rok jsme přivítali 19. září na Zahajovací slavnosti, kde jsme se seznámili s novými dětmi a jejich 
rodiči, poděkovali přírodě za  letošní sklizeň, která byla opět bohatá. Vzpomenuli jsme též i na události, 
které má již Hájenka za sebou, a to při hájenkovém kvízu. Po celý rok bude děti v Hájence provázet téma 
„Zaměstnání, profese, řemesla“. Do tohoto tématu budou zapojeni též rodiče, kteří dětem představí, co je 
jejich obor práce. 
Od října probíhá i náš hájenkový Klubík. Je určen pro děti 
od 1,5 roku a jejich rodiče. Cena 150 Kč/dopoledne/rodina. 
Bližší informace o dalších plánovaných aktivitách najdete 
na: www.vhajence.com nebo na FB. 
Kapacita našeho DLK V  Hájence je již naplněna. V  pří-
padě rezervace místa na  další rok nás můžete kontakto-
vat na  našem emailu: vhajence@email.cz nebo na  tel. 
737705219, kontaktní osoba: Anna Ondriášová. Děkujeme 
za Váš zájem!  Přejeme krásné podzimní dny!

 Mgr. Anna Ondriášová

dětskÝ lesní kluB v háJence

Začátek školního roku jsme měli v centru plný hezkých chvil. Po prázdninách jsme se opět setkali s našimi 
malými i většími čertíky, a byla to radostná setkání. Na kurzy se přišli podívat i nové děti s rodiči, a to nejen 
na naše stálé kurzy, ale i na novinky, které Veselý čertík nabízí. Nově máme v centru kurz Anglického jazyka 
s rodilými mluvčími a Taneční kombomix pro holčičky i kluky. 
Více na našich webových stránkách www.veselycertik.cz.
V září i v říjnu jsme se v čertíku s dětmi sešli na již tradiční pyžámkové noci, které se ke spokojenosti všech povedly.
Koncem podzimu nás čeká již tradiční akce Vánoční věnce, kde si rodiče vyrobí svou originální adventní výzdobu nejenom na sváteční stůl. 
Také se už připravujeme na předvánoční čas a těšíme se,co nám do Veselého čertíka tentokrát Ježíšek přinese za překvapení.
Přejeme všem krásné podzimní dny.  Za Veselého čertíka Ilona Dušková

Podzimní dny ve veselém čertíku
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řezbářskému řemeslu při táboře Mezi stromy. Během indiánského tábora se děti seznámily s tradi-
cemi starých indiánů. V srpnu se zas děti vydaly společně s babkou a dědkem kořenářem objevovat 
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Teribear

adaPtaČní kurZ  v Janově nad Nisou

Bubnování v ZŠ

TERIBEAR je „méďa hrdina“ – hlavní symbol charitativního projektu Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt vznikl v roce 2009 jako reakce 
na vysoký počet dětí, které v České republice musí vyrůstat v ústavní péči. TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem je sportov-
ně-charitativní akce, určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. 
Pátého ročníku charitativního happeningu konaného ve dnech 5. – 14. 9. 2019 se zúčastnilo i velké procento žáků naší základní školy 

se svými učiteli. Celkem více než dvacet tisíc nadšenců kroužilo po deset dní 
vyměřeným oválem na vrchu Vítkově pro dobrou věc. Výtěžek akce činí neuvě-
řitelných 12 215 880 korun. 
Každý z účastníků této akce si mohl zvolit z celkem deseti okruhů, kam kon-
krétně jeho pomoc poputuje. Celý výtěžek za naši základní školu bude věno-
ván na podporu vzdělávání dětí z dětských domovů. 
A příští rok můžete dětem pomoci i Vy... Za každý Váš kilometr získají 30 korun... 
Více na www.teribear.cz 

Ivana Hájková

Adaptační kurz není jen seznamovací kurz, může také usnadnit pře-
chod z prvního na druhý stupeň základní školy.  

Naši „páťáci“ se letos stali součástí II. stupně a zároveň se po roce 
sloučily dvě čtvrté třídy v jednu třídu. Odjeli jsme společně na týden 
do Jizerských hor. V našem případě nešlo jen o seznamování, ale o na-
startování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídy 
jako skupiny a  vzájemnou spolupráci. Během pár dnů jsme si užili 
spousty legrace a výletů. Velkým zážitkem pro nás všechny určitě byla 
návštěva v Husky clubu u pejsků, kteří běhají v psím spřežení. Věřím, 
že všichni budeme na naši společnou akci rádi vzpomínat. 
 Štěpánka Kratochvílová, třídní učitelka 5. třídy

Ve dnech 25. a 26. 9. si žáci 1. až 4. tříd zažili Drum Circle. Jak už název 
napovídá, princip je v tom, že účastníci sedí v kruhu a hrají na nejrůznější 
perkusní nástroje; konkrétně djembe, tubanu, djun-duny, frame drumy, 
tamburíny a chřestítka. 

Hraním provází facilitátor - zkušený hudebník, který udává rytmus 
a podněcuje a usměrňuje aktivitu účastníků tak, aby tvořili ladící hudeb-
ní těleso. Naším facilitátorem byl pan Petr Šušor. Jedna lekce trvala jednu 
školní hodinu, což je čas sice krátký, ale dostatečný k tomu, aby se žáci 
uvolnili, odreagovali a nabrali energii na další výuku. 

Drum Circle má mnoho výhod. Přináší společný prožitek a stírá tra-
diční rozdělení rolí ve třídě. Stává se tak ideálním prostředkem pro stme-
lování kolektivu. Méně průbojní žáci na chvíli ztratí ostych a dostanou prostor ke svobod-
nému vyjádření. Ti průraznější se zase naučí držet krok s ostatními.  Mezi další výhody patří 
i propojování obou hemisfér, redukce stresu, posilování imunity a pozitivní vliv na hrubou 
i jemnou motoriku žáků. Jak je z článku asi zřejmé, všichni jsme si to moc užili.  Žáci 6. a 7. tříd, 
které bubnování teprve čeká, se mají na co těšit.
 Mgr. Hana Hubáčková

TERIBEAR je „méďa hrdina“ – hlavní symbol charitativního projektu Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt vznikl v roce 2009 jako reakce 
na vysoký počet dětí, které v České republice musí vyrůstat v ústavní péči. TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem je sportov-

i propojování obou hemisfér, redukce stresu, posilování imunity a pozitivní vliv na hrubou 
i jemnou motoriku žáků. Jak je z článku asi zřejmé, všichni jsme si to moc užili.  Žáci 6. a 7. tříd, i jemnou motoriku žáků. Jak je z článku asi zřejmé, všichni jsme si to moc užili.  Žáci 6. a 7. tříd, 

Mgr. Hana Hubáčková

i jemnou motoriku žáků. Jak je z článku asi zřejmé, všichni jsme si to moc užili.  Žáci 6. a 7. tříd, 
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doPravní vÝchova

Primární PREVENCE

Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání). Téma bezpečnosti v silnič-
ním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou součást výchovně-
-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Dopravní výchova zatím není 
samostatným předmětem na základních školách, ale prostupuje všemi současnými. 
Praktická je pravidelná návštěva výukových programů dětských dopravních hřišť. Naši žáci docházejí od čtvrtých tříd na dopravní hřiště 
na Praze 3 v Jilmové ulici. 
Jde o unikátní prostor, kde si mohou děti prakticky vyzkoušet dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu. Hřiště je vybaveno 
světelnou křižovatkou s aplikací pro chodce i vozidla, simulací železničního přejezdu, křižovatkou ve tvaru kruhového objezdu a mnoha 
dalšími dopravními značkami upravujícími pohyb vozidel po vozovkách. Nedílnou součástí hřiště je i moderně vybavená učebna s veške-
rým zázemím, kde přebírají funkci učitelů zkušení lektoři. Těšíme se na příští netradiční výuku mimo školu...      
 Ivana Hájková

V naší základní škole probíhá během celého školního roku množství 
preventivních aktivit. Prevence sociálně patologických jevů jako je 
šikana, záškoláctví, vandalismus, krádeže, poruchy příjmů potra-
vy, agrese mezi spolužáky, kyberšikana, sebepoškozování, užívání 
návykových látek atd., je součástí výuky a také je podporována řa-
dou volnočasových aktivit na škole. K prevenci také přispívají třídní 
pobyty v přírodě, adaptační kurzy, výlety, sportovní a kulturní akce 
i  lyžařský výcvik. Do  všech těchto aktivit se škola snaží zapojit co 
největší počet žáků. Do  tříd, kde se objevují vztahové problémy, 
jsou stále častěji zvány externí organizace, jako je Život bez závis-
losti nebo Kruh bezpečí, které se zabývají mimo jiné i selektivní pre-
vencí. Samozřejmostí je naše celoroční spolupráce s pedadogicko 
- psychologickou poradnou.

Jedním z pilířů primární prevence je spolupráce s Městskou po-
licií. Již mnoho let k nám policisté přicházejí se svými programy. Je-
den z programů organizuje skupina Ochrany osob a majetku. V prv-
ních třídách se zabývá preventivními zásadami při kontaktu se psy. 
Ve vyšších třídách prvního stupně seznamuje děti s nebezpečnými 
situacemi při pobytu v přírodě, s problematikou vztahů v kolektivu, 
s předcházením násilí páchaném na dětech, s chováním při mimo-
řádných událostech i s chováním při kontaktu s neznámými osoba-

mi. Na druhém stupni se žáci od policistů dozvídají, jaká pozitiva 
přináší, když jsme všímaví a sledujeme své okolí a jaká rizika s sebou 
přináší cesta ze školy. Vyšší ročníky jsou seznámeny s nebezpečím 
kyberprostoru. 

Přednášky jsou doplněny fi lmovými ukázkami, skutečnými pří-
běhy a také diskusí na dané téma.

Skupina Sociálně patologických jevů se zabývá širokou škálou 
těchto jevů, přednášky probíhají od pátých do devátých tříd. 

Skupina Bezpečné chování se zabývá dalšími tématy, která 
mimo jiné souvisejí s  bezpečností na  sociálních sítích. Zabývá se 
autorskými právy. Diskutuje s  dětmi o  tom, jak se chovat, aby se 
nestaly obětí násilí, jak bezpečně dospět, jak se chovat, když jsou 
samy doma atd.

Poslední skupinou je skupina Městské policie zabývající se ná-
cvikem poskytování první pomoci a požární prevencí.

Vzhledem k tomu, že k nám policisté chodí každoročně, tak se 
na ně žáci těší a přistupují k nim s důvěrou. Všechny přednášky pro-
bíhají zábavnou formou a jsou pro žáky velkým přínosem.

Chtěla bych touto cestou Městské policii poděkovat za prospěš-
nou práci, kterou vykonávají na naší škole.

 Eva Beránková, metodik prevence
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ROKYTKA, počernický dětský sbor
Novou sezónu jsme zahájili soustředěním Rokytky. Ačkoliv bylo ještě teplo, tak bylo 
potřeba začít nacvičovat vánoční koledy a také náročnější skladby na  jarní sborovou 
soutěž. Soustředění proběhlo ve dvou dnech, a abychom jen nezpívali, přichystala pro 
nás Eva Nožičková dvouhodinku her v parku. Díky soustředění se parta dětí opět stmeli-
la a oba dny jsme si společně užili.

Na  začátku října se Rokytka 
rozšířila do  Kbel s  přípravnými 
odděleními (Beránci a Pramínek). 
Doufáme, že toto propojení nám 
zajistí spolupráci s dalšími zajíma-
vými institucemi a hudebníky. 

Také máme novou posilu 
do  našeho sbormistrovského týmu, a  to Zuzanu Celerýnovou, která vede Beránky 
a Pramínek v Horních Počernicích. 

A nyní, co nás čeká v nadcházejícím období? Akcí, kde můžete Rokytku nebo naše 
přípravná oddělení slyšet, je opravdu hodně. Rokytka vystoupila 23. října na Vítání 
občánků v  trámovém sále. V  prosinci se můžete vánočně naladit hned 1. prosince 
v 16,10 hodin na Chvalském zámku v Horních Počernicích v rámci Adventních trhů 
nebo 7. prosince v 16 hodin v areálu kulturního centra v Dolních Počernicích na Miku-
lášské nadílce.  Starší přípravné oddělení Pramínek vystoupí také 1. prosince ve Kbe-
lích při Rozsvícení vánočního stromu.

Vyvrcholením tohoto maratónu zpívání bude Vánoční koncert Rokytky v sobotu 
14. prosince v Kulturním domě Kyje v 17 hodin, kde uvidíte a uslyšíte všechna od-
dělení. Můžete se těšit na klasické koledy, ale i méně známé vánoční písně a koledy.  
Doufáme, že každý z diváků si najde čas prožít radost společně se zpívajícími dětmi.

 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

VÁNOČNÍ KONCERT
ROKYTKY

počernického dětského sboru

Beránci
Pramínek

Rokytka

sobota 14. prosince 2019 
v 17 hodin

 Kulturní dům Praha - Kyje

Vstupné dobrovolné

sbormistryně
Andrea Čančarová Houfková
Magdaléna Hochmanová
Zuzana Celerýnová
klavírní spolupráce
Petra Kolátorová

B á i

Povinné 
ČiPování PsŮ
Vážení pejskaři!

Od 1. 1. 2020 je povinné označení psa mikročipem dle 
níže uvedeného oznámení Státní veterinární správy. Čís-
lo čipu je nutné nahlásit i na obecní úřad a do magis-
trátního, případně i národního registru.

 Markéta Brožová

ČERTOVSKÉ PEKLO S ČERTY KRAMPUSÁKY 
S JEDINEČNOU ATMOSFÉROU V PODZEMÍ 

POČERNICKÉHO PIVOVARU.
Přijďte se pobavit s dětmi 7. 12. 2019  od 16:00 hod. do podzemí 

pivovaru. Při troše štěstí se pak po 18 hod. budete moct s Krampusáci 
pozdravit i v našich restauracích - v Počernickém pivovaru a Léta Páně. 

. Doporučujeme v restauracích rezervaci.
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Pohádkové Počernice
Pohádkový den zažily Dolní Počernice, když k nám na začátku záři přijeli filmaři z České televize. 
Natáčela se zde pohádka Neviditelný, ve které mimo jiné uvidíme i paní Ivu Janžurovou. 

Na první pohled bezstarostný dětský svět – kolotoče, houpačky, střelnice a klaun s balonky… 
Perfektní navození iluze, za kterou se skrývá práce. I když se vše naplánuje, život přinese něco, s čím 
se předem nepočítá. To se stalo i zde – hlavní hrdina, kterého hrál asi osmiletý hoch, si během čeká-
ní na natáčení poranil nohu, a tak celý štáb řešil, co teď? Vždyť kluk má běhat a poskakovat…V této 
chvíli pomohla naše paní doktorka Nováková – po  telefonické dohodě hocha ošetřila 
(nohu zafixovala), a tak byl problém alespoň částečně vyřešen – filmovalo se. Na to, jaký 
byl pohádkového natáčení konec, se můžeme podívat pravděpodobně koncem roku, 
kdy bude ČT pohádku vysílat. (Scénář: Ivan Peterka, kreativní producent: Barbara John-
sonová, režie: Jakub Šmíd, informace pro DPZ poskytl Jan Šimek, vedoucí produkce ČT 
z Centra dětské tvorby).
 Světla Parkanová

Vážení čtenáři,
tentokrát vám nepřináším výběr z nových knih, ale chtěla bych 
vás upozornit na jinou novinku.

Od  září letošního roku je naše místní knihovna napojena 
na  automatizovaný knihovní systém TRITIUS, který jsme získali 
zdarma prostřednictvím Městské knihovny Praha. 

Díky novému systému si může čtenář sám spravovat své 
čtenářské konto prostřednictvím internetu www.praha-dolni-
pocernice.cz/knihovna. Jak někteří z  vás již zjistili, umí tento 
program i „hlídat“ výpůjční doby a rezervace knih. Automaticky 
odesílá emailové zprávy (tomu, kdo souhlasí s  jejich zasíláním) 
a upozorňuje např. na blížící se dobu konce výpůjčky. Čtenář má 
tedy nyní možnost si výpůjční dobu prodloužit sám (po přihláše-
ní do programu).

Další výhodou, kterou jistě mnozí z vás ocení, je náhled do ka-

talogu s podrobnými údaji o knize včetně naskenované obálky.
V malé nevýhodě jsou ti z vás, kteří nemáte možnost nahlížet 

na webové stránky. Vaše přání a požadavky samozřejmě vyřídí-
me společně buď při osobní návštěvě knihovny, nebo telefonicky 
na č. 281 931 553. 

Další chystanou novinkou je zavedení výpůjček audioknih. 
Díky tzv. Výměnným souborům bude možno na určitou dobu (půl 
až jeden rok) zapůjčit si audioknihy od Městské knihovny Praha. 
V této roční lhůtě si budou moct čtenáři vybírat audioknihy v naší 
knihovně (opět na  dobu jednoho měsíce s  možným prodlouže-
ním). Audioknihy nám budou poskytnuty během listopadu.

Jak pro vás, tak i pro mne je v knihovně mnoho změn, doufám, 
že si rychle zvykneme a oceníme všechny nabízené výhody .

 Na vaši návštěvu se těší Světla Parkanová, knihovnice

Místní knihovna
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finanční gramotnost 

DRÁTOVÁNÍ všechny nadchlo

Na  základě úspěšné prezentace fi nanční gramotnosti na  naší zá-
kladní škole, která proběhla v  červnu letošního roku, se rozhodla 
MČ Praha Dolní Počernice ve spolupráci s ČSOB připravit podobný 
projekt pro naše seniory.

Dne 19. září jsme uspořádali ve velké zasedací místnosti naší MČ 
besedu pod názvem „Jak hospodařit s penězi“, kterou opět svými 
znalostmi a poznatky obohatila zkušená lektorka z ČSOB.

Jelikož se předpokládalo, že všichni senioři jsou znalí a odpo-
vědní ke  svým fi nančním prostředkům, zaměřila se paní lektorka 
především na „vychytávky“ typu – jak se bránit útokům na elektro-
nické bankovnictví, jak se zabezpečit proti „pirátům“, kteří Vás mo-
hou napadnout při výběru z bankomatu, jak si stanovit hesla, aby 
nebyla jednoduše rozpoznatelná, apod.

Se značným zájmem se také setkala možnost tzv. cashbacku, 
kdy na pokladnách některých našich marketů (Albert, Globus, Pe-
nny, Coop, Žabka, drogerie Teta či čerpací stanice EuroOil) je možné 

kromě zaplacení nákupu získat ze svého účtu i hotovostní výběr až 
do výše 3.000 Kč. Vše funguje v podstatě jako bankomat a vždy je 
potřeba předem příslušné pokladní nahlásit, a případně se zeptat, 
jakou maximální částku je možné vybrat. Je to výhodná služba, kte-
rou obchody bezplatně poskytují pro Vás jako své zákazníky, tudíž 
většinou neplatíte nic navíc ani obchodu ani bance, výjimkou jsou 
některé kreditní karty.

Kromě načerpaných znalostí jsme našim seniorům připravi-
li občerstvení v  podobě vynikajících věnečků, které upekla jedna 
z  našich ochotných sousedek, a  také jsme obdrželi pro seniory 
i sponzorský dar v podobě vaječného koňaku, který se stal vítaným 
doplňkem k podávané kávě.

Závěrem je nutno konstatovat, že je škoda, že si na úřad nenašlo 
cestu ještě více seniorů, neboť se domnívám, že se celé odpoledne 
povedlo a účastníci odcházeli plni dojmů, znalostí a dobrot…
 Ing. Michal Konejl, ekonom MČ

Ještě v nedávné minulosti patřilo drátenictví k běžnému řemeslu. Šetrné hospodyně ne-
musely vyhazovat polorozbité, či nakřáplé hliněné kuchyňské nádobí. Zručný dráteník do-
kázal tak pevně oplést rozbité krajáče, džbánky i  hrnce, že vydržely léta, a  ještě dlouho 
sloužily svému účelu. Doby podomních dráteníků, kteří putovali od vesnice k vesnici, jsou 
dávno ty tam, avšak řemeslo zůstalo. Chopili se ho výtvarníci a pod jejich rukama vznikají 
doslova umělecká díla.

Kulturní centrum oslovilo vychovatelku zdejšího dětského domova, která děti, krom 
jiných ručních dovedností, učí i drátenickému řemeslu. Ochotně souhlasila, aby zájemcům 
z řad veřejnosti předala něco ze svého umění. A tak se stalo, že se ve středu 25. září 2019 
v budově kulturního centra uskutečnil první kurz drátování pro začátečníky. Během dvou 
hodin si šikovné počernické ženy vyrobily svícen a drátěný zvoneček.

Pro velký úspěch se kurz bude opakovat i v  listopadu, kdy budou jeho frekventan-
ti vyrábět drátěné vánoční ozdoby. Ráda bych pozvala vás všechny, ale, žel, kurz je pro 
náročnost výuky určen jen omezenému počtu uchazečů. Budete-li mít zájem, přihlaste 
se proto co nejrychleji, buď přímo v kulturním centru, či telefonicky na č. 281 865 754.

 Vlasta Václavková

Městská část Praha - Dolní Počernice
vás zve na 

PokraČovací kurZ drátování,
 který se bude konat

ve středu 27. listopadu 2019 v době od 17.00 do  20.00 hodin.
Naučíte se vyrábět drátěné vánoční ozdoby. Připravte si jen šikovné ruce a trpělivost.

Ostatní obdržíte  v KULTURNÍM CENTRU,  Stará obec 6, Praha - Dolní Počernice

Část 2.

jiných ručních dovedností, učí i drátenickému řemeslu. Ochotně souhlasila, aby zájemcům 
z řad veřejnosti předala něco ze svého umění. A tak se stalo, že se ve středu 25. září 2019 
v budově kulturního centra uskutečnil první kurz drátování pro začátečníky. Během dvou 
hodin si šikovné počernické ženy vyrobily svícen a drátěný zvoneček.

ti vyrábět drátěné vánoční ozdoby. Ráda bych pozvala vás všechny, ale, žel, kurz je pro 
náročnost výuky určen jen omezenému počtu uchazečů. Budete-li mít zájem, přihlaste 
se proto co nejrychleji, buď přímo v kulturním centru, či telefonicky na č. 281 865 754.
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inzerce

•	 	Kvalitní	německé	kuchyně	za	příznivou	cenu

•	 Vestavné	skříně	na	míru	

•	 Italské	sedací	soupravy	Egoitaliano	

•	 Návrhy	kuchyní,	vizualizace,	poradenství	bytového	architekta	zdarma

•	 Realizace	interiérů,	rekonstrukce,	stavební	úpravy,	,,vše	pod	jednou	střechou“

•	 Showroom	350m2

Mladých Běchovic 2
190 11 Praha 9 Běchovice

Tel: 722 930 050
Po-pá  10-18 hod.
Email: info@interieryliving.cz

Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o.

| www.interieryliving.cz | www.sedackyego.cz | www.postelebadenia.cz |

Na kuchyně sleva 40%    Na sedací soupravy 5-10% sleva  od 1. 11. do 20. 12. 2019


