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úvodník

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice schválilo na svém zasedání
dne 11. 3. 2019 rozpočet MČ Praha
– Dolní Počernice na rok 2019. Rozpočty naší MČ jsou pravidelně každoročně připravovány již od konce
minulého roku. Základem k tomuto
procesu je tzv. Příkaz starosty, kterým
je stanoven harmonogram celé přípravy rozpočtu, výzvy a úkoly ÚMČ,
příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ)
a samosprávě, včetně striktně stanovených termínů pro dodání podkladů. Tyto podklady jsou pak soustředěny v ekonomickém oddělení
úřadu. Koncem ledna jsou nám již známy výsledky hospodaření MČ
a na jejich základě spolu s předloženými podklady je zpracována
základní verze rozpočtu na další rok. Nejvíce práce v tomto období
odvádí vedoucí ekonomického oddělení ÚMČ Ing. Michal Konejl,
který nejdůležitější pasáže rozpočtu konzultuje se starostou. Následně je návrh rozpočtu projednán v jeho prvním čtení Radě MČ
a v zákonné lhůtě je zveřejněn na úřední desce. RMČ se k návrhu
rozpočtu pak ještě vrací v jeho druhém čtení, a ještě před zasedáním ZMČ jej projednává Finanční výbor ZMČ. Ze své pozice mohu

sdělit, že rozpočty jsou zejména v posledních letech připravovány
velmi pečlivě a zodpovědně, i když naše představy o rozdělení finančních prostředků do jednotlivých kapitol jsou poněkud jiné.
Přáli bychom si pracovat s takovým množstvím použitelných finančních prostředků, aby tyto naše představy mohly být naplněny.
Jako každoročně se ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nevyjádřil
nikdo ani z veřejnosti ani ze samosprávy. Nutno ovšem konstatovat,
že průběh projednání rozpočtu v ZMČ se poněkud lišil od posledních let, ale nakonec byl celý rozpočet schválen.
Schválený rozpočet zajišťuje zdárný chod naší MČ po celý rok 2019,
a to ve většině jeho položek. Ty položky, které jsou v současné době
podhodnoceny, budou dorovnány ve II. pol. roku, kdy očekáváme
příjem finančních prostředků z vrácené daně od MHMP. Je zcela jisté, že v průběhu roku obdržíme další, ve většině účelové finanční
prostředky, které jsou pak do rozpočtu zapojovány formou jeho
úprav, které schvaluje do výše 500 tis. RMČ a nad 500 tis. pak ZMČ.
Pro zjednodušení a operativnost úprav rozpočtu ZMČ již v minulosti pověřilo RMČ schvalováním úprav rozpočtu v jakékoliv výši,
pokud se jedná o finanční prostředky ryze účelové.
Závěrem bych rád podotknul, že starostové městských částí Hl. m.
Prahy se několikrát do roka scházejí na svých sněmech, kde stěžejním bodem jednání bývá projednání dotačních vztahů HMP k jeho
městským částem. Já mohu naší veřejnosti nabídnout, že mohu poskytnout informace nejen o rozpočtu,
Zbyněk Richter, starosta



Schválený Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice pro rok 2019
1a) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019
v hlavní činnosti:
objem příjmů
23 324 000 Kč
objem výdajů
25 277 000 Kč
saldo příjmů a výdajů
- 1 953 000 Kč
financování (saldo tř. 8)
1 953 000 Kč
1b) rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019
v hospodářské činnosti:
výnosy
10 042 000 Kč
náklady
6 642 000 Kč
hospodářský výsledek
3 400 000 Kč
	zapojeno do rozpočtu MČ na rok 2019 (pol. 4131)
zisk z předcházejících let
4 700 000 Kč

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice
Rada na svých zasedáních v období od 5. 2. 2019 do 2. 4.
2019 m. j. projednávala
schválila:
- Smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních
veřejného osvětlení ve vlastnictví hl .m. Prahy, zastoupené společností Technologie hl. m. Prahy, a.s.
- aktualizaci Povodňového plánu MČ Praha - Dolní Počernice včetně
složení povodňové komise a kontaktů všech dotčených institucí
- objednávku pro p. Martina Štěpána na zakoupení kreseb s motivem Dolních Počernic za cenu 7.000 Kč, kresby budou využity k propagačním účelům a v rámci činnosti KSZB
- i nadále Mgr. Jiřího Schwarze ve funkci ředitele Základní školy
v Dolních Počernicích
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo stavba „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část“ se spol. INGBAU CZ s.r.o.
- objednávku pro spol. KVS-Projekt s.r.o.
1. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
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2) rozpočet účelového fondu zaměstnanců
MČ Praha - Dolní Počernice na r. 2019
Plánované příjmy:
zůstatek z r. 2018		
2.5 % odvod mezd z HČ
příjmy na úrocích		
příjmy celkem		

163 059,41 Kč
231 600,00 Kč
200,00 Kč
394 859,41 Kč

Plánované výdaje:
příspěvek zaměstnavatele do PF
příspěvek na stravování
poplatek spořitelně		
dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce
výdaje celkem		

45 600,00 Kč
124 000,00 Kč
400,00 Kč
45 000,00 Kč
215 000,00 Kč

Předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2019

179 859,41 Kč

a provedení stavby čp. 366 za cenu 448.910 Kč (včetně DPH)
2. na zajištění inženýrské činnosti včetně vydání stavebního povolení pro stavbu čp. 366 za cenu 30.250 Kč (včetně DPH)
- Inventarizační zprávu o výsledcích a průběhu inventarizace za rok
2018 ze dne 5. 2. 2019 za účetní jednotku MČ Praha - Dolní Počernice,
- žádost o investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce:
1. Rekonstrukce čp. 366
2. Rekonstrukce dělící zdi na místním hřbitově
3. Rekonstrukce střechy na čp. 3
- zapojení Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice do kampaně MŽP ČR
„Dost bylo plastů“
- MUDr. Pavla Bočka členem Řídícího výboru v rámci projektu Místní
akční plán Praha 14, jako zástupce MČ Praha - Dolní Počernice
- aktualizaci Zásobníku investičních akcí MČ na roky 2019 – 2022
takto:
1. Rekonstrukce nemovitosti čp. 366
2. Rekonstrukce části hřbitova v Dolních Počernicích
3. Rekonstrukce střechy na nemovitosti čp. 3
4. Rekonstrukce čp. 26 na sportovní a dětský klub v D.P.

bere na vědomí
- Zprávu o hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za období 1 –
12/2018 bez připomínek
- Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ DUHA za období 1 – 12/2018 bez
připomínek
- Zápis z 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu Praha
14 II. ze dne 18. 2. 2019
- Kritéria k zápisu pro přijímání dětí do MŠ DUHA na šk. r. 2019/2020,
který se uskuteční dne 6. 5. 2019, bez připomínek
- Vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru
stavby DO 510 Satalice – Běchovice dle naměřených dat uvedených
v protokolu č. 1712148VP (měření hluku z dopravy po pokládce nového povrchu)
- informaci MHMP o zahájení přípravných prací k realizaci stezky pro
chodce při ul. Českobrodská na pozemcích č.parc. 1515/1, 1475/2,
1475/3, 1491 a 1626, vše v k.ú. Dolní Počernice
- Protokol o kontrole kvality odpadních vod odtékajících z areálu
Hyundai Centrum Praha z 22.1.2019, který konstatuje, že výsledky
jsou zcela vyhovující – čj. 612/19
- informaci ředitelky MŠ DUHA o nutnosti zprovoznění další třídy

MŠ od 1. 9. 2019 vzhledem k předpokládanému počtu dětí dle výpisu z evidence obyvatel
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní
Počernice dne 4. 2. 2019
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo následující usnesení:
1. Prezentace projektu Central group. s.r.o. – využití pozemku
1328/6
- n e s o u h l a s í s předloženým návrhem studie spol. Central
group. s.r.o. na pozemcích parc.č. 1328/6 o výměře 30 355 m², parc.
č. 1328/4 o výměře 138m² a parc. č. 1613/1 o výměře 1215m²,
- p o ž a d u j e k této studii
- předložení stanoviska IPR z hlediska urbanistického řešení
a v souladu s platným ÚP HMP,
- zpracování posouzení dostatečnosti dopravní obslužnosti dané
lokality,
- posouzení dopadu nové výstavby na požadavky k občanské vybavenosti MČ,
- zpracování pasportizace ulice Makovská.
			
2. Žádost spol. PRO-DOMA,SE na instalaci bigboardu
- n e s o u h l a s í s umístěním reklamního zařízení v podobě prezentovaného bigboardu v areálu spol. PRO-DOMA, SE na Českobrodské ulici.

informace RMČ a Zmč

5. Rekonstrukce hájovny čp. 45
- Smlouvu o výpůjčce vozidla se spol. KOMPAKT, spol. s r.o., na dobu
5 let za částku 1 Kč ročně za účelem zajištění rozvozu obědů seniorům
- zveřejnění záměru na pronájem pozemků parc.č. 623 a 624 v k.ú.
Dolní Počernice za účelem provozování „centra zahradní architektury“ na dobu 15 let předem určenému zájemci, tj. spol. JAMI Gardens
s.r.o.
- Dohodu o stanovení počtu tříd a počtu dětí ve třídách v MŠ DUHA
pro šk. rok 2019/2020
- v souladu s ust. §30, odst. 3 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
přezkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za rok 2019
Magistrátem hl.m.Prahy
- přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA a ZŠ
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2019
- studii úprav místního hřbitova, zpracovanou arch. J. Vránou, týkající se rozšíření kolumbária v dělící zdi a úprav přilehlé plochy
- Knihovní řád Místní knihovny Dolní Počernice a Ceník poplatků
a služeb s účinností od 19. 3. 2019
- objednávku pro Michala Legnera na zpracování výkazu výměr
a rozpočtu na realizaci stavby „úpravy místního hřbitova, týkající se
rozšíření kolumbária v dělící zdi a úprav přilehlé plochy“, dle zpracované studie arch. J. Vrány, za cenu 12.400 Kč dle předložené cenové
nabídky
- požadavek MČ Praha - Dolní Počernice, aby byla zařazena
do (v současné době přerušeného) územního řízení na stavbu SOKP
511, vedeného Úřadem MČ Praha 22, jako účastník tohoto řízení
- na základě výsledku soudního jednání objednávku pro Ing. Stanislava Tulpu na zpracování posudku na ocenění bezdůvodného
obohacení ze strany spol. NATURAL, spol. s r.o. a následně ze strany
spol. STAVBA A TRANSPORT, spol. s r.o. za užívání pozemků 1496/1,
1496/3 a 1495/2 v k.ú. Dolní Počernice za rozhodné období od 11. 3.
2010 do současné doby
- zajištění dárků pro jubilanty formou peněžních poukázek
- objednávku pro spol. BonSoft, s.r.o. na úpravu zelené plochy před
školou a kostelem za cenu 10 tis. Kč (včetně DPH)
- prodej traktůrku zn. Stiga za nejvyšší nabídnutou cenu
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Marko Plus, s.r.o. k provedení stavby „Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice – snížení
energetické náročnosti veřejné budovy“, registrační číslo projektu
OPŽP: CZ.O5.5.18/0.0/0.0/17_070/0006273
- přijetí finančního daru ve výši 10 tis. Kč a darovací smlouvu se společností Autosalon TERS, s.r.o. pro potřeby pořádání kulturních akcí
v MČ Praha - Dolní Počernice
- konání závodu „Večerní svěrácká 10“ dne 25. 5. 2019 na pozemcích
MČ Praha - Dolní Počernice
- návrh dopisu pro Ing. Scheinherra, náměstka primátora HMP,
ve věci „Obchvatové komunikace Dolní Počernice“, zpracovaný starostou MČ v souladu s usn. č. 15.3. z 26. 3. 2019
- Mgr. Šroubka, jako kontaktní osobu za MČ Praha - Dolní Počernice
v rámci projektu hl. m. Prahy „Rozvoj aktivní mobility“

3. Stavba čp. 366 – zapojení do výzvy č. 46 Operačního programu
Praha-pól růstu ČR
- s c h v a l u j e zapojení MČ Praha-Dolní Počernice do 46. výzvy
operačního programu Praha-pól růstu ČR,
- p o v ě ř u j e Radu MČ zajištěním všech potřebných úkonů k podání žádosti na stavbu čp. 366 v k.ú. Dolní Počernice, případně dalších objektů MČ, u vyhlašovatele programu – Odbor evropských
fondů MHMP.

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní
Počernice dne 11. 3. 2019
1. Návrh rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na r. 2019
-schvaluje
1) Rozpočet MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2019 – viz str. 2
Úvodník
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice na r. 2020 – 2024
- s c h v a l u j e Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Dolní
Počernice na r. 2020 – 2024
3. Návrhy rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ DUHA na r. 2019
a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2020 – 2024
-schvaluje
1) Rozpočet ZŠ Národních hrdinů 70 na rok 2019
2) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Národních hrdinů 70 na roky
2020 – 2024
3) Rozpočet MŠ DUHA, Svatoňovická 587 na rok 2019
4) 
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA, Svatoňovická 587
na roky 2020 –2024
4. Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ Národních hrdinů 70 a MŠ
DUHA Svatoňovická 587

3

-schvaluje
1) Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Národních hrdinů 70, Praha 9 – Dolní Počernice
2) Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice
5. Žádost na odejmutí pozemků parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20
a 1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha –
Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy.
- s o u h l a s í s podáním žádosti na MHMP na odejmutí pozemků
parc. č. 1603/2, 1603/5, 1603/20 a 1460/10 vše v k.ú. Dolní Počernice
ze svěřené správy MČ Praha-Dolní Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy.
6. Žádost o změnu ÚP SÚHMP – odstranění výstavby nového Dětského domova ze seznamu veřejně prospěšných staveb na pozemcích, určených pro výstavbu nové ZŠ

s o u h l a s í a p o ž a d u j e, aby byla ze seznamu veřejně prospěšných staveb v rámci SÚHMP odstraněna výstavba Dětského domova pod položkou VPS 34/VS/22 Dolní Počernice - dětský domov.
7. Doplnění člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha – Dolní
Počernice
bere na vědomí odstoupení z funkce člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha - Dolní Počernice paní Martiny Vondřichové,
- v o l í za člena Výboru kultury a propagace ZMČ Praha - Dolní
Počernice paní Hanu Jirsákovou.
Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách MČ a v písemné podobě na úřadě MČ.

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Dotace z investiční rezervy pro místní hřbitov
MČ Praha Dolní Počernice zažádala, tak jako každým rokem, o poskytnutí dotace z investiční rezervy vytvořené v kapitole 10 schváleného rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2019. V letošním roce
se rozdělovalo cca 500 mil. Kč, které byly připraveny k využití pro
všech 57 městských částí hlavního města Prahy.
Výsledkem snahy a úsilí našich radních je přidělení dotace ve výši
2.800.000 Kč na obnovu a rekonstrukci části hřbitova. Záměrem je
především vybudování nové dělící zdi mezi starou a novou částí

hřbitova, která nahradí staticky narušenou původní zeď. Součástí
této zdi bude i řada nových kolumbárií, které s sebou přinesou výrazné navýšení kapacity místního hřbitova.
Zbylé finanční prostředky budou využity na přestavbu přilehlé cestní sítě, schodišť a související terénní úpravy.
MČ je přesvědčena, že tyto úpravy pomohou ještě více zlepšit už tak
malebné místo posledního odpočinku, jakým je náš místní hřbitov.

Ing. Michal Konejl

Výměna světelné signalizace na křižovatce
Českobrodská/Národních hrdinů
Dne 25. 3. 2019 proběhlo na úřadě MČ jednání se zástupci spol.
Swarco Trafffic CZ s.r.o., která bude realizovat výměnu světelné
signalizace na křižovatce u Barborky (investor Technická správa
komunikací). Termín není ještě zcela upřesněn, ale počítá se rozmezí červen až září. Doba výstavby bude 3–4 týdny. Na základě
požadavků zástupců naší samosprávy bude upravena projektová
dokumentace tak, aby byla podpořena průjezdnost vozidel z ulice Národních hrdinů v obou směrech. Např. posunutím chodníku
v jihovýchodním rohu, zvýšením intervalu „zelené“ ve prospěch
ulice Národních hrdinů a dále úpravou vodorovného značení.

Z důvodu položení inženýrských sítí stavba zasáhne i do chodníku podél zámeckého parku ve směru k Rokytce.
Na ulici Národních hrdinů v obou směrech budou instalována
čidla ve vozovce, upozorňující světelnou signalizací na příjezd
vozidla. Chodník u nástěnek bude dle technických a normových
požadavků rozšířen.
V koordinaci s touto stavbou bude zahájena výstavba nových pěších lávek přes Rokytku (investor Magistrát hl. m. Prahy). Stavba
lávek bude probíhat postupně, tak aby byl zachován provoz pro
pěší vždy po jedné straně.

Informace o uzavírce - Štěrboholská spojka
(ČSPH MOL Dubeč - Národních hrdinů)
Důvodem uzavírky je kompletní rekonstrukce komunikace. Akce
začala 30. 3. 2019 a skončí 31. 8. 2019. Dopravně inženýrské opatření je koordinováno s probíhající rekonstrukcí Štěrboholské spojky
v úseku Průmyslová – ČSPH MOL Štěrboholy, směr z centra.
Hlavní práce budou probíhat ve 2 etapách:
V 1. etapě (30. 3. – 22. 6.) bude opravena pravá polovina vozovky.
Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu
a šířkově omezen). Současně dojde k úplné uzavírce severní ram-
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py Národních hrdinů – Štěrboholská spojka, která se bude také
opravovat. Objízdné trasy budou vyznačeny.
Ve 2. etapě (23. 6. – 31. 8.) bude opravena levá polovina vozovky.
Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu
a šířkově omezen). Žádná další opatření si tato etapa nevyžádá.
Ke změnám v provozu MHD v rámci této akce nedochází. Zhotovitel: PORR a.s. Investor: Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.

Mgr. Jan Šroubek, radní MČ

Parkování na trávě
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme v Dolních Počernicích zaznamenali několik případů zaparkovaných automobilů na travnatých plochách.
Ve většině se jednalo o majitele rodinných domů, kteří využívali
zatravněné plochy před svými nemovitostmi jako parkoviště. V minulých letech, kdy v naší MČ probíhaly rekonstrukce komunikací,
bylo počítáno s jedním parkovacím místem k odpovídajícímu počtu
domů v té které ulici. Tato parkovací stání měla sloužit pro návštěvníky, nebo pro přechodné zastavení automobilů za předpokladu,
že každý vlastník nemovitosti si bude parkovat vozidla na svém

pozemku. Nelze proto tolerovat, že travnaté plochy, které byly vybudovány pro zlepšení vzhledu našich ulic a rozšíření ploch zeleně,
budou devastovány parkujícími automobily z prostého důvodu,
že majitelé těchto vozidel nejsou ochotni zaparkovat svá vozidla
na vlastním pozemku a nevadí jim zablácená a rozježděná travnatá
plocha před vlastním domem. Tento nešvar nebude současná samospráva tolerovat a pevně věříme, že ani samosprávy Dolních Počernic v budoucích letech. A těšit se, že až konečně současná Rada
MČ skončí, bude to jiné, je přinejmenším krátkozraké.
Rada MČ Praha – Dolní Počernice

Zlatý eRb 2019
Již 21. ročník krajského kola Hlavního města Prahy této soutěže
o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byl pro
nás tím nejsladším, v naší kategorii jsme totiž VYHRáLI.  Po sérii
několika 2. míst a také titulu „Skokan roku“ jsme se konečně dočkali… Za tento úspěch vděčíme zejména správcovské firmě Drualas s.r.o.
(Ing. Tomáš Moravec a Ing. Stanislav Mareš) a také bývalé kolegyni Martině Vondřichové a její nástupkyni Kateřině Hančové, jejichž úkolem je
neustále plnit web aktuálními informacemi.
Ceny krajského kola byly 12. 3. 2019 předány při slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora. Vítězové vzešlí z klání všech 14 krajů České
republiky byli poté vyhlášeni 1. dubna na konferenci ISSS v Hradci Králové. My jsme se v tvrdé konkurenci s minimálním rozdílem bodů umístili
na pěkném 7. místě. Praktickým přínosem této soutěže je motivace se
v této oblasti neustále zlepšovat, poučit se z chyb ostatních a dělat web
co nejpřehlednější a uživatelsky nejpříjemnější pro široké spektrum návštěvníků.
Více na: https://www.zlatyerb.cz/vysledky-krajskeho-kola-hlavniho-mesta-prahy/d-1522/p1=1664
Pokud máte i Vy nějaké nápady na doplnění užitečných informací nebo
jiné vylepšení stránek, napište nám to. Za inspirativní podněty předem
děkujeme.
Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Rada MČ chválí
Představitelé obce na svém zasedání dne 2. 4. 2019
přivítali a odměnili dva žáky zdejší základní školy
Jaroslava Šípka a Daniela Ernigera. Ti při toulkách
podél Rokytky našli kreditní kartu, řidičský průkaz
a další doklady. Neváhali a donesli nalezené dokumenty na úřad městské části, k velké radosti jejich
majitele. Chlapcům patří dík za pohotovost, slušnost a čestné jednání.
MUDr. Pavel Boček
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DoSt bylo PlaStu

Poslední dobou se čím dál častěji objevuje nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Lidé a větrné počasí se pak postarají o to,
že odpad znečišťuje veřejné prostranství v okolí i několika desítek
metrů…
Důvodů je několik:
• nárůst obyvatel v souvislosti s výstavbou domů = více odpadků...
• větší a úspěšnější osvěta, a tím pádem také více vytříděného
odpadu…
• využívání kontejnerů podnikatelskými subjekty a příležitostně
obyvateli jiných MČ…
• pohodlnost či lenost „třídičů“ šikovněji připravit odpad
(především plastové lahve a kartonové krabice), nejlépe
sešlápnutím...
O častější svoz tříděného odpadu a navýšení počtu kontejnerů opakovaně žádáme Magistrát HMP, ale zatím bez úspěchu… Budeme
v tom samozřejmě nadále pokračovat a třeba se jednoho dne „ucho
utrhne“… Zřizujeme i stanoviště u nové výstavby, v nejbližší době
to bude v ul. Dercsenyiho.
Pokud zjistíme původ odpadu od konkrétního podnikatelského
subjektu ve veřejných kontejnerech, dotyčného hříšníka vyzveme
ke sjednání nápravy a k doložení existence a vývozu vlastních sběrných nádob, které mu ukládá obecně závazná vyhláška.
Ve spolupráci se školkami, školou a dalšími spolky se snažíme
o vzdělávání od útlého věku. V rámci kampaní Evropského Týdne
Udržitelného rozvoje a Dne Země ukazujeme dětem, jak je důležité udržet naši planetu co nejčistší pro život náš i dalších generací.
A nejlepší je osobní příklad, děti rády napodobují…
Můžeme být hrdí na to, že Česká republika se drží na špičce v třídění
odpadů. Další nebudou doufám dlouho zaostávat… Jako ohromná
úleva pro Zemi se rýsuje vědci nově vyvinutý plast z mořských řas,
který se ve slané vodě časem beze zbytku rozloží. Snad jeho masovému využití nebude nikdo a nic bránit…
Abychom tedy měli kolem kontejnerů čisto, je zapotřebí trochu disciplinovanosti:

díl 2.

• plastové lahve vhazujeme sešlapané, nejlépe ještě potom uzavřené víčkem...
• papírové krabice předem rozřežeme či sešlapeme, taktéž TetraPackové obaly od mléka, džusů apod...
• když je kontejner opravdu plný, odpad neodložíme vedle na zem,
ale zkusíme to jinde nebo jindy, popřípadě větší množství odvezeme rovnou do sběrného dvora…
• poučíme v tomto směru i naše děti (i když někdy to bývá naopak
:-)… sešlapávání pro ně bude hra

Děkujeme za Váš odpovědný přístup a tím za lepší vzhled našich
ulic. Teď do toho můžeme společně šlápnout. Podrobnější tipy
na správné třídění najdete např. na: https://www.eon.cz/radce/jak-spravne-tridit-odpad, https://www.komwag.cz/odpady/jak-spravne-tridit, https://www.jaktridit.cz/
Markéta Brožová, koordinátorka MA21

informace pro naše seniory – jubilanty
Rada městské části Praha - Dolní Počernice, na svém zasedání konaném dne 26. března 2019 odsouhlasila návrh Komise sociální,
zdravotní a bytové (dále KSZB) o změně formy předávání dárků pro
jubilanty z řad seniorů.
Počínaje 1. dubnem 2019 budou členky komise KSZB při návštěvách seniorů - jubilantů
předávat namísto drobných věcných dárků
DáRkové PoukáZky v hodnotě 300 Kč/
os. Tyto poukázky budou platné při výběru
libovolného sortimentu, které nabízí síť prodejen ALBERT (nejbližší Praha Štěrboholy
EUROPARK a Jahodnice).
Poukázky budou platné jeden rok s tím, že
hodnotu každé poukázky je třeba vyčerpat,
protože při nákupu za nižší hodnotu, než je
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vyznačena na poukázce, nebudou finanční prostředky vráceny.
V případě, že některému ze seniorů zdravotní stav nedovolí návštěvu těchto prodejen, nechť se obrátí na zástupce KSZB, kteří vám budou jakkoli při v nákupu nápomocni. Lze volat na tel. č. 281 865 754 (kulturní centrum).
Věříme, že tato forma se osvědčí a umožní
tak každému z jubilantům vybrat si dárek, či
zboží podle své vlastní představy a potřeby.
KSZB přeje všem seniorům - jubilantům, aby
si nejenom vybrané dárky ve zdraví a pohodě užili.
Ing. Hana Jaklová,
Jaklová předsedkyně KSZB
MUDr. Pavel Boček,
Boček místostarosta
MČ Praha - Dolní Počernice

Snít či nesnít?
Všichni máme a měli jsme spoustu přání, tužeb a očekávání, které
se nám do mysli vkrádají v podobě snění. Snili jsme vlastně od útlého dětství. Toužili jsme po nové panence, autíčku, o tom být
princeznou nebo přemožitelem draků, i o lásce. Témat bylo a je nepřeberně. Těšili jsme se na něco krásného, dobrodružného, skoro
nesplnitelného. Fantazie se rozvíjela naplno.
S věkem se struktura a obsah snů poněkud mění a specifikuje podle
životní situace i podle osobnosti každého člověka ve vztahu k jeho
prioritám a hodnotám. Sny se často jeví jako nedosažitelné. Těšíme
se, doufáme a sníme o něčem, co by mohlo třeba „přijít“ zítra, za týden, za rok. Nebo až budeme dospělí. Nebo třeba konečně v důchodu, nebo za 10 let. Snění je absolutně neomezená a výsostně
soukromá záležitost. V průběhu času získává podle okolností jiné
obsahy, podoby a tvary, vytváříme si i konkrétnější představy. Snění
je nádherný stav mysli a provází nás po celý život.
Jakmile se nám sen splní, přestává však být snem a stává se skutečností. Někdy krásnou, dokonce lepší, než byl sen, častěji nás možná
zaskočí, jak jiná je skutečnost oproti snu či očekávání. Ze splněného
snu se radujeme a těšíme (nebo jsme možná realitou trochu zklamaní) různě dlouho dobu a často navazuje další a další snění v „řetězové reakci“. Splněné sny nás někdy brzy omrzí, někdy uspokojí,
některé nenaplní naše očekávání a představy. Splněním snu je z něj
„jen“ další realita.
Když sníme, obvykle jsme plni radostného očekávání. Fantazie
a představivost pracují na plné obrátky a my hledáme cesty k uskutečnění svých snů. Podaří se, splní – naše konání má smysl, jsme
šťastní. Ne úplně vždy, bohužel, na dlouhou dobu. Chceme víc a víc,
jít dál. Je to přirozená lidská vlastnost a v některých ohledech žádoucí.

PohleDeM PSycholoGa
Dopřávejme si snění, nepotlačujme ho, neokrádejme se o ty krásné
chvíle, kdy jsme jen sami se sebou, nebo spolu s blízkým člověkem.
Snění je na plnění snů většinou to nejkrásnější.
A ještě na závěr: Dopřejme i našim dětem snění a toužení a neplňme jim všechna přání zbytečně rychle a hned. Počkejme chvíli. Ať
se mohou těšit a představovat si své sny v celé jejich kráse a barevnosti.
PhDr. Dagmar Jílková,
Jílková psycholožka

nový automobil za 1,- kč
Oslovili jsme společnost KOMPAKT spol. s r.o., která MČ nabídla, abychom se zapojili do projektu „AUTOMOBIL PRO SENIORY“. Projekt společnosti je zaměřen na obnovu vozového parku, který poskytuje sociální službu, spočívající v rozvozu obědů seniorům na území Dolních
Počernic.
Projekt nám dává smysl a sociální rozměr. Pokud nový automobil získáme, budeme moci vozit obědy do bytů více seniorům, protože
o službu je velký zájem, který v současné době, z důvodu malé kapacity stávajícího vozidla, nejsme schopni uspokojit.
Automobil bude dále sloužit pro potřeby Komise sociální, bytové a zdravotní pro zajištění dárků pro obdarování seniorů při oslavách narozenin.
O projektu byla informována Rada městské části Praha-Dolní Počernice, která jej podporuje. Nad projektem převzal záštitu starosta Dolních Počernic pan Zbyněk Richter. Projekt pro Úřad městské části Praha - Dolní Počernice realizuje pan Jiří Marek, který je regionálním
zástupcem společnosti KOMPAKT spol. s r.o.
Mgr. Edita Hejdová
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žijí mezi námi

Lékařkou mnoha generací
dolnopočernických dětí a mládeže
Na začátku letošního roku došlo v dolnopočernické pediatrické péči ke generační výměně. Nově se k MUDr. Radinovi připojil
MUDr. Oldřich Páv, když na onen tzv. zasloužený odpočinek odešla MUDr. Jana Nožičková. Mnozí z nás, kteří jsme k ní ještě
vloni vodili své děti, ji pamatují jako i svoji vlastní pediatričku. Dokonce je teoreticky možné, že v posledních letech Dr. Nožičková pečovala o vnoučata nebo snad i pravnoučata někoho ze svých prvních dolnopočernckých pacientů. Zdejším dětem se
totiž věnovala neuvěřitelných 40 let. Je tedy jistě na místě, abychom si lékařku, která se zasloužila o základy zdraví velké části
z nás, v Dolnopočernickém zpravodaji připomněli.
Malá Jana Kabrielová většinu dětství prožila ve Všetatech. O své
budoucí profesní dráze měla už tehdy celkem jasno, protože vždy
chtěla být lékařkou, snad jen mimo krátké období na základní škole,
kdy jí byl velkým vzorem výborný pan učitel Brůžek. Mstivý komunistický režim, který se holedbal budováním nejspravedlivějšího

společenského zřízení, dceři kulaka však život rozhodně nehodlal
usnadnit, takže cesta za vysněnou medicínou pro ni v 60. letech rozhodně nebyla jednoduchá. Vedla přes Střední zemědělskou školu
v Brandýse nad Labem – jedinou možnost středoškolského studia
pro děti pocházející z rodin s tzv. nesprávným třídním původem.
Ale i to by bylo nestačilo k ukojení třídní nenávisti „reprezentantů“
proletariátu, takže pokračování studia po završení SŠ bylo možné
jen díky tomu, že ředitel školy Kolář odvážně zahodil Janiny kádrové materiály. I díky tomuto jeho hrdinnému činu se nakonec slečna
Kabrielová přece jen dostala na II. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (tehdy zaměřenou na pediatrii).
Absolvovala v roce 1973 a své první lékařské zkušenosti sbírala v nemocnicích v Neratovicích, na Mělníku a v dnes již neexistující nemocnici pro infekční pacienty Kopa u Kostelce nad Labem. Do této
nemocnice Jana dojížděla nejraději na Jawě 350 svého bratra Václava. Po přestěhování do Dolních Počernic za manželem Josefem
Nožičkou – pozdějším dolnopočernickým zastupitelem a starostou
– a po atestaci v roce 1978 nastoupila mladá Dr. Nožičková do místní dětské ordinace OÚNZ. Ta – jak si mnozí jistě pamatujeme – tehdy
sídlila ještě v prostorách konírny dolnopočernického zámku.
Po sametové revoluci využila MUDr. Nožičková v roce 1993 mož-
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nosti založit si soukromou praxi, která fungovala nejdříve v původních zámeckých místnostech, aby se později přestěhovala do současných – tedy nově vybudovaných – prostor při budově mateřské
školy. Úspěšný běh praxe by jistě nebyl možný bez citlivé a obětavé
práce několika zdravotních sester, které spolu s Dr. Nožičkovou lékařskou péči zajišťovaly: Jiřiny Motyčkové, Jany Sedláčkové, Ivy Brabencové
a Jolany Kopejskové. Ale inspirátorem
a nositelem laskavě přívětivé, jakoby
mateřské – a později, řekněme, babičkovské – atmosféry dolnopočernické
pediatrie byla vždy MUDr. Jana Nožičková.
Nejedné vyplašené mamince se zde
dostalo uklidnění a nedocenitelných
praktických rad, podložených nejen
studiem a lékařskou praxí, ale později
i vlastní zkušeností Dr. Nožičkové s péčí
o syna Josefa a dceru Janu. Díky tomu,
že paní doktorka v Dolních Počernicích
nejen pracovala, ale i bydlela, a jejími
pacienty tak byly většinou děti ze sousedství, mohla jejich případné nemoci,
ale samozřejmě i zdraví, sledovat takřka
nepřetržitě. Takže se nezřídka stávalo,
že „ordinovala“ nejen na ulici, ale v případě potřeby i po telefonu prakticky
24 hodin denně. Já osobně jsem navíc
velmi oceňoval, že rozhodně nebyla z těch lékařů, kteří by do dětí
sypali prášky. Mnohokrát – snad většinou – jsme z ordinace odcházeli s „receptem“ typu lipový čaj, sádlo na hruď, výplachy slanou
vodou, studené zábaly apod. Spatřoval jsem v tom vždy kombinaci
lékařské moudrosti a pokory před vyšším řádem a silou tajemství
přírody.
V roce 2008 MUDR. Jana Nožičková svoji praxi převedla
na MUDr. Jana Radinu, ale až do loňského podzimu zde ještě pracovala na částečný pracovní úvazek. Dnes svůj čas rozděluje mezi
starost o vnoučata, zahradničení a jednou týdně stále dojíždí léčit
děti do Klokánku Fondu ohrožených dětí ve Štěrboholech. Dětská
medicína pro ni totiž nebyla a není jen životním povoláním, ale
i zdrojem síly, který jí pomáhal překonat i několik nelehkých životních období.
Děkujeme paní doktorce Nožičkové za veškerou laskavou péči
o několik generací nejmladších obyvatel Dolních Počernic
a okolí a přejeme jí hodně radosti a spokojenosti v – snad – klidnější životní etapě, která pro ni letošním rokem nastává.
S využitím informací z dobře informovaného zdroje
Tomáš V. F. Jirsák Havran

ZDRavá MěStSká ČáSt PRaha - Dolní PoČeRnice
ve spolupráci se základní školou, dětským domovem, z.s. POČIN, Veselým čertíkem,
Lesní školou a školkou V mechu a kapradí, ORANGERY, POTEXEM, hotelem Svornost,
COCA COLOU a Jezdeckým klubem Josefa Vavrouška
vás zve na

oSlavu Dne Dětí
která se bude konat

v sobotu 1. června 2019
od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách základní školy
a pozemku po bývalé osevě
(přístup z ul. k zámku)
a na závodišti u koní

PRoGRaM:
hřiště u koní
od 10.00 hod.
MALý PARKÚR
Základní škola
a přilehlý pozemek
po bývalé oSevě
od 13.00 hod.
SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI
a ODVAHY, KONÍCI, OBČERSTVENÍ,
BANDŽÍDŽAMPING,
HUDEBNÍ PRODUKCE,
SKáKACÍ HRAD, AQUAZORBING,
VELKý BUŘTOPEK

KONá SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
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Masopust 2019
I letos, den před Popeleční středou, kterou končívá období hojnosti jídla a všeobecného veselí
a nastává až do Velikonoc doba půstu, prošel naší městskou částí bujarý masopustní průvod. Dne
5. března, úderem třinácté hodiny předal pan starosta Zbyněk Richter vládu nad obcí PRONOBOVI,
kterým byl pro letošek ředitel zdejšího dětského domova pan Mgr. Martin Lněnička. Masopustníky
čekal dlouhý pochod hlavními tepnami obce, nad jejichž bezpečným průchodem bděla městská
i státní policie. Pro ilustraci otiskujeme nejen výčet navštívených podniků a organizací, ale i provolání, kterými se Pronobus prezentoval u jednotlivých štědrých dárců dobrého jídla i ostrého moku.
Byli jimi:
MeDian
Jaký, že je politik? Ryzí, či jen pozlátko?
Na to vám odpoví Median zakrátko.
Jaké trendy v hovězím, jaká zubní pasta?
Máme na to Median. Ví všechno a basta!
Já, pan Pronobus vinšuji šťastnej a veselej Masopust.
ReStauRace na keMPu
Od východu k Velké Praze,
cizinci se trousej draze.
Pojďte, pojďte milí hosti.
V campu „Cenkr“ všeho dosti,
máme nocleh, jídlo, truňk.
Do bazénu – skok a žbluňk!

faRa
V Počernicích na faře žijí chlapci zlatí
,
pracují zde v pokoře, s nimi všichni svat
í.
Jednou za rok, na masopust – jako rána
z děla,
fara skrývá gymnastky, zvané – KRÁSNÁ
TĚLA.
A, aby toho nebylo málo, tak.
„O letošní divné zimě místo sněžných
vloček
napadalo na faru i hejno divých koče
k.“

léta Páně
Slaďoučké vínečko, pivo ve džbáně
dostaneš s úsměvem v našem Léta Páně.
Když trošku popojdeš a není ti líno,
pochoutky ochutnáš, co umí Al mulíno.
V Panském dvoře tam to žije!
U Petry se dobře jí i pije!

DětSký DoMov
Pro všechny děti nové světy
otvíraj v zámku hodné tety.
A aby té lásky měly ještě více
na pomoc přizvali také i strýce.
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bea cS
h máme,
Velký podnik v Počernicíc
áme.
pív
zaz
i
hn
všic
kde rádi si tu
dílců, beden,
i
ání
kov
ek,
Plno sponkovač
tu jen jeden.
však ředitel Kočica, ten je
úřaD
Klotové rukávce, razítko v pěsti,
úřední formulář vše dobré věstí.
Dítě ti zapíšou, i novou adresu,
všechno jak po drátku,
všechno jak z partesu.
Poradí, poslouží, pokácí v lese,
rozsoudí přestupky – viník se třese.
Aby těch úsluh však nebylo dosti,
hravě ti zařídí, kde složíš svoje kosti.

oRanGeRy
Hý, ší, it – eternit, čildn pak jsou děti,
A těch mají v Oranžery vždycky jako smetí.
koloniál u baRboRky
Ovoce, džíny, jogurty i chleba,
nakoupíš na místě vždy vše, co je třeba.
Ochota, rychlost i úsměv milý,
přidávaj k nákupu každičkou chvíli.

PenSion ČeSký Statek
Penzione, penzione, otvírej nám vrata!
Přišli jsme k vám vinšovati, nalej na to tata!
Ať máte stálé návštěvníky, stále plno hostí
Však neberte si pod střechu toho, kdo se postí.
inDická ReStauRace
Kurkumu, masalu, kardamon, chilli i čatní,
připraví ti na počkání, hasit – málo platný.
Když máš spěch, a neposedíš tady ani chviličku,
všechno svážou, všechno dají do úhledného balíčku.

teXtil Zden
a PaPežov
á
Jehly, nitě, tr
ička, šatičky
koupíme u n
aší paní Zden
ičky.
Poradí, oblékn
e, vše je jí da
ří,
k tomu pak vý
borně peče a
vaří.
„Kde máte ty
vaše pověstn
é
koláče?
Darujte každ
ýmu, ať nikdo
nepláče.“
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ReStauRace u koníČků
Výborné polévky, minutky, gáblíček.
připraví majitel pan Bedřich Koníček.
Ze srdce mu tady přejem, přejem v kalupu,
aby vždycky, když má nával, přifouknul si chalupu.

PneuSeRviS SchubeRt
U Schubertů, tam je blaze,
koulej pneu po podlaze.
Přezouvaj ze zimních na letní kola.
Kdo nemá obutí, přijďte k nim. Hola!

hotel SvoRnoSt
e ti do vínku,
Naše milá Svornosti, přejem
mgastů při vínku.
šta
a
ů
hodně hostů, nocležník
každém čase,
Divadla i koncerty plné v
vé kase.
elo
ať se vám to odrazí v hot
yli,
Proč bychom veselí neb
Když nám Pán Bůh přeje?
sládek nám pivečko uvaří
Tomáš Král naleje.

Foto: Světla Parkanová

MateřSká Školka Duha
Pro rodiče i děti předškolní je vzpruhou,
když jejich mrňata projdou školkou „Duhou.“
Budova, personál, což se jinde nevidí,
krásný jsou tak, že nám je všude závidí.
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Do kroku nám k tomu všemu nevázanému skotačení a tanci vyhrávala kapela Tomášové z Kutné Hory a na ty, kterým to všechno bylo ještě málo, čekala v sále hotelu
Svornost diskotéka DJ Jiřího Votavy.
A diskotéka byla definitivní tečkou za letošním, v pořadí již devatenáctým znovuobnoveným dolnopočernickým Masopustem.
MČ Praha - Dolní Počernice děkuje všem, kteří svou pohostinností, či nápaditými maskami přispěli ke zdaru letošního Masopustu. Již nyní se spolu s vámi budeme těšit
na ten příští – jubilejní DVACáTý.
Vlasta Václavková

16. benefiční ples Chráněné dílny
svatý Prokop u červeného javoru 2019

Ples připadl letos na sobotu 30. března a opět jsme měli možnost jej navštívit a zúčastnit se krásného
večera, tradičně v hotelu Svornost. Vrcholem bylo skvělé představení, které předvedli klienti a klientky
naší chráněné dílny v perfektní režii a produkci (včetně kostýmů) rodiny Zdražilových s vydatnou pomocí a péčí celého kolektivu.
Tentokrát bylo netradičně zvoleno neotřelé pojetí tří balad z Erbenovy Kytice – Svatební košile, Polednice a Vodníka. A opět nezklamali. Bylo to skvělé originální představení s úžasným využitím stínohry
a podbarvené sugestivní hudbou, až neskutečně působivé.
Zase se opakuji, když píšu, jak nesmírně hluboce si vážím celého týmu chráněné dílny, ale
nemůžu jinak. Přijďte se příští rok podívat a pochopíte, proč je práce s těmito klienty srdeční
záležitostí rodiny Zdražilových a celé „party“.

PhDr. Dagmar Jílková

Panský dvůr vás zve
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Historie

Poslední válečné dny roku 1945 v naší obci…

1. část

V posledním čísle našeho Dolnopočernického zpravodaje jsme si mohli přečíst o válečných událostech z 20. dubna
1945, které se bezprostředně dotýkaly Dolních Počernic. To již do konce 2. světové války zbývalo pouhých 19 dnů,
což ovšem tehdy nikdo netušil. Otevřme tedy znovu archivní materiály, kroniky, záznamy vzpomínek pamětníků
a zkusme si povědět něco o tom, jaké byly poslední válečné dny v naší obci a jejím okolí. I když o květnových dnech
roku 1945 toho bylo napsáno a řečeno velmi mnoho, stále se objevují nové překvapivé skutečnosti. Jako třeba ta,
proti jakým německým jednotkám povstalci z Dolních Počernic vlastně tehdy bojovali…
V květnu 1945 byla v naší obci dislokována německá jednotka
protivzdušné obrany, která čítala asi 90 osob. Velitelství jednotky
s hlavní spojovací centrálou sídlilo ve vile č. p. 82 v dnešní ulici Národních hrdinů. Tato jednotka měla za úkol spojovací a naváděcí
činnost pro letouny Luftwaffe a dochované dokumenty vypovídají,
že byla v podřízenosti velení z letiště Praha-Kbely. Aby tuto spojovací činnost mohla provádět, zřídila na poli při silnici do Štěrbohol
za zahradními domky (v dnešní ulici Dubenecká) dva stožáry s radiostanicí v přízemním dřevěném objektu. Třetí samostatný stožár
byl v chatě pana Jaromíra Kohouta na západním okraji obce při
dnešní ulici Podkrkonošská, kde byla druhá radiostanice. Tyto tři
stožáry byly součástí radiového navádění letounů Luftwaffe, které
usnadňovalo přistávání na kbelském letišti a zároveň sloužilo i k zajištění radiovému provozu.
Mužstvo posádky bylo ubytováno v budově tehdejší záložny č. p. 46
a v bývalém hotelu Jadran č. p. 241 v dnešní ulici k Zámku. Část
mužstva držela trvale službu v centrále v č. p. 82, v obou radiostanicích a v muničním skladu v bývalém hostinci „U Görnerů“ (v dnešní
ulici Barukinova č. p. 60). V bývalé zámecké oranžerii (č. p. 39, proti pomníku padlých) spalo asi 60 německých příslušnic spojovací
služby.
Posádka v Dolních Počernicích byla vyzbrojena standartní výzbrojí,
kterou tvořily pušky, služební pistole a minimálně jeden až dva lehké kulomety. Pan Kašička ve své knize o historii Dolních Počernic
zmiňuje možnost, že zdejší německá posádka rovněž disponovala dvěma čtyřhlavňovými děly a pancéřovými pěstmi, ale tato její
výzbroj není nikde doložena. Je nutné vzít v potaz, že se jednalo
o radiový oddíl spadající pod Luftwaffe, ne o standartní bojovou
jednotku Wehrmachtu. Tato jednotka sice měla zmíněný statut oddílu protiletadlové obrany, ovšem nebyla určena k přímému ničení
nepřátelských letounů (protiletadlovými zbraněmi), ale byla součástí protiletecké obrany, jako její operační část ve smyslu zajištění
radiového a naváděcího provozu. Jednotka byla v trvalém spojení
s letištěm Praha-Kbely, což ostatně dokazuje například i to, že po sestřelu amerického letounu P-51 u Čihadel dne 16. 4. 1945 věděla
o místě jeho dopadu téměř okamžitě a ihned vyslala k vraku letadla
zajišťovací oddíl.

První boj místní německé posádky s povstalci z naší obce vypukl
v sobotu 5. května 1945. Podrobně je popsán jak v Dolnopočernickém zpravodaji číslo 2/2006 tak i v knize pana Kašičky „Z dějin naší
obce“. My se proto v našem vyprávění pouze omezíme na konstatování, že německá posádka, po úvodních drobnějších střetech s povstalci, se soustředila v hlavní spojovací centrále (č. p. 82). O tuto
budovu vypukla poté přestřelka, která v podstatě skončila, po ztrátách na obou stranách, okolo 16. hodiny odpolední, a to příjezdem
německého vojenského vlaku, jehož mužstvo obklíčenou posádku osvobodilo (později vlak pokračoval dále ku Praze a do dalších
bojů u nás již nezasáhl). Okolo 17. hodiny dorazil i záchranný oddíl
z Kbel, který sice znovu obsadil klíčové body v naší obci, ale pouze
na dobu potřebnou na evakuaci a ústup. Okolo 19. hodiny nasedli
všichni němečtí vojáci na nákladní auta a společně se zraněnými
a mrtvými odjeli z obce směrem na Horní Počernice (resp. tehdy
na Chvaly). Osa jejich ústupu dosvědčuje, že záchranný oddíl byl
skutečně z letiště Kbely, a měl za úkol obklíčenou posádku pouze
osvobodit a evakuovat, jelikož spadala do jejich podřízenosti. To
ostatně potvrzuje i to, že německý velitel obklíčené dolnopočernické posádky volal „do Kbel o pomoc“. Pří ústupu německého oddílu
ovšem došlo k dalším krvavým incidentům, kdy němečtí vojáci stříleli do oken domů po každém, kdo se nestačil včas ukrýt. Tak byl
před budovou chorobince zastřelen jeden z jeho chovanců Josef
Žlutický. Německá hlídka rovněž zastřelila při přestřelce s revolučními bojovníky z Vinice Josefa Nováka a zajala Františka Paclta a Viléma Kantu. V ohybu silnice byli potom oba zajatci přinuceni ulehnout do příkopu a dvěma ranami z revolveru popraveni. František
Paclt byl na místě mrtev, těžce zraněnému Vilému Kantovi s prostřelenou čelistí se po odjezdu kolony podařilo doplížit se zpět do obce,
kde byl ošetřen doktorem Madarem a ze svého zranění se později
vyléčil.
Odjezdem osvobozené posádky a záchrannému oddílu německé
jednotky večer v sobotu 5. května z naší obce ustoupily a další činnost už převzali do rukou povstalci.
V neděli 6. května se brzy ráno začalo v obci stavět několik barikád, které měly očekávaným německým oddílům omezit postup
na Prahu. Hlavní a největší se nacházela mezi vchodem do hostince

Podplukovník Hermann Hogeback (* 25. 10. 1914 † 15. 2. 2004), bombardovací letec, dlouholetý velitel
bombardovací jednotky KG 6, která se na přelomu 1944/1945 v Praze přeškolovala z bombardovacích
na stíhací letouny. Podplukovník Hogeback v květnu 1945 odmítl jakékoliv návrhy na předání letiště
Ruzyně povstaleckým jednotkám, sesadil německého velitele letiště v Ruzyni (který chtěl kapitulovat),
sám převzal velení a až do 8. května 1945 velel tzv „Gefechverband Hogeback“, což byla bojová jednotka,
disponující všemi zbylými proudovými letouny Me 262 v českém prostoru. Po dobu povstání němečtí
piloti z Ruzyně usilovně utočili jak na bojová postavení povstalců v Praze, tak i na postupující oddíly ROA
(Ruská osvobozenecká armády – vlasovce).
Pod velení podplukovníka Hogebacka patřilo i letiště Kbely, což by vysvětlovalo tvrdý postup oddílu, který
6. května 1945 v Dolních Počernicích osvobodil obklíčenou německou posádku a na ústupu postřílel
některé občany z Dolních Počernic (podplukovník Hogeback totiž vydal rozkaz s povstalci nevyjednávat
a tvrdě postupovat vůči jakémukoliv náznaku ozbrojeného odporu). Podplukovník Hogeback 8. května
1945 odlétl ze Žatce do zajetí britské armády, která ho později propustila.
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Barikáda postavená mezi vchodem do hostince „Barborka“
a protějším domkem č.p. 48 (foto z neděle 6. května 1945)

od Štěrbohol v místech mezi zahradnictvím manželů Smrkovských.
Revoluční výbor zorganizoval hlídky u všech těchto tří barikád. Večer 6. května však k povstalcům dorazila zpráva o německé tankové jednotce, která postupuje do naší obce po českobrodské silnici
směrem od Úval.
Nyní se v našem vyprávění přeneseme na německou stranu. Po skončení berlínské operace bylo zcela jasné, že válka je definitivně prohraná. Jediným cílem nového nejvyššího vedení admirála Dönitze
bylo, aby východní frontu, a zejména tu v českém prostoru kde velel
maršál Schörner, udržet co nejdéle, aby co nejvíce německých vojáků mohlo kapitulovat do rukou amerických vojsk na západě. Čáru
přes rozpočet těmto plánům na začátku května 1945 udělala řada
vypuklých povstání, z nichž největší problém bylo Pražské povstání,
jelikož nutilo německé jednotky (které se postupně na východě snažily odpoutávat od Rudé armády) Prahu obcházet, čímž ztrácely drahocenný čas. Německé vedení proto vydalo rozkaz o okamžitém potlačení povstání v českém prostoru všemi dostupnými silami, včetně
vyčištění hlavních ústupových tras na západ (do kterých logicky spadala i českobrodská silnice). Pro tuto činnost ale nešlo použít frontové jednotky (které za pomalého ustupování stále bojovaly s Rudou
armádou), ani pořádkové jednotky z Protektorátu (které už částečně
povstalci eliminovali). Polní maršál Ferdinand Schörner proto vydal
rozkaz ke zformování tzv. Kampfgruppe („bojových skupin“), vytvořených z týlových jednotek Wehrmachtu a Luftwaffe, které se nacházely v Protektorátu a to ve vojenských prostorech za frontovou linii.
Tyto bojové skupiny měly potlačit povstalecká centra a zejména eliminovat Pražské povstávání v součinnosti s německými oddíly, které
již bojovaly v samotné Praze. A právě s jednou z těchto bojových
skupin se naši povstalci střetli. Jmenovitě se jednalo o tzv. „Kampfgruppe Reimann“, zformovanou generálem Richardem Reimannem
v Českém (tehdy Německém) Brodě.
Podle plánu polního maršála Ferdinanda Schörnera se měla německá vojska, určená k eliminaci Pražského povstání, do rána 6. května
1945 soustředit na okrajích Prahy a za úsvitu zahájit z několika směrů koncentrovaný útok na povstalce. Útok měl být podporovaný
letectvem, s cílem uvolnit průchodnost Prahou. To se nepodařilo
realizovat, jelikož postup úderných skupin zpomalovaly boje a likvidace povstaleckých ohnisek na osách jejich přesunu, což je ostatně
vidno i z popisů bojů „Kampfgruppe Reimann“ (kterou eliminace
jednotlivých povstaleckých ohnisek a prorážení barikád v konečném součtu zdržela minimálně o celý jeden den).
Vznik „Kampfgruppe Reimann“ během Pražského povstání je poněkud nejasný, jelikož zachovalé oficiální německé dokumenty rozkaz
k ustanovení této bojové skupiny kupodivu neuvádějí. Není tedy
úplně zcela jasné, zda se nejednalo o samostatnou akci generála Reimanna s cílem probít se na západ, ale tomu nenasvědčuje charakter její bojové činnosti, který více ukazuje na „vyčišťovací útočnou

Vnitřní barikáda zamezující průjezd nádvořím Barborky (foto z neděle
6. května 1945)
„Barbora“ a protější budovou č. p. 48, na dnešní ulici Českobrodská.
Byla dlouhá okolo 17 m, s hluboko zapuštěnými traverzami a dřevěnými sloupy, zpevněná armovacími betonářskými pruty, škvárou,
hnojem a dalším materiálem. Případný průjezd nádvořím Barborky
znemožňovala další barikáda, zatarasená zadní vrata a vykopaný
příkop. Navíc na silnici před obcí, v místech dnešního obraciště autobusů, byla zřízena jakási „vozová hradba“ z různých zemědělských
povozů.
Druhá barikáda byla vybudována na současné ulici Národních hrdinů ve Staré obci, v úzkém místě mezi domem č. p. 5 a protější
zdí zámecké zahrady. Třetí barikáda zamezovala průjezd do obce

Barikáda postavená ve Staré obci mezi č. p. 5 a zámeckou zahradou.
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akci“ ve smyslu Schörnerova rozkazu, s cílem eliminovat povstalecká ohniska na hlavní silnici mezi Českým Brodem a Prahou. Pokud
by se totiž německé bojové síly z Českého Brodu chtěly dostat pouze do amerického zajetí, mohly celkem bez větších problémů obejít Prahu z jihu a pokračovat až k americkým pozicím. Ostatně sám
generál Reimann neopustil Český Brod a po celou dobu bojovou
činnost této skupiny řídil ze svého velitelství v tomto městě, pravděpodobně v úzké koordinaci se štábem maršála Schörnera.
„Kampfgruppe Reimann“ byla značně silná, prameny hovoří o 1200
mužích a její hlavní údernou silou bylo 15 stíhačů tanků Jagdpanzer 38 „Hetzer“ (výroba těchto strojů probíhala v libeňském závodě
ČKD a paradoxně se na ní podíleli i někteří občané z Dolních Počernic, kteří v tomto závodě pracovali). Skupina měla ve výzbroji i několik samohybných protiletadlových děl ráží 2 cm a 3,7 cm na podvozcích od tanků PzKpfw IV.
„Kampfgruppe Reimann“ vyrazila směrem na Prahu z prostoru Českého Brodu 6. května 1945. Její postup určovala českobrodská silnice, osa přesunu tedy byla dána postupem přes Úvaly, Újezd nad
Lesy, Dolní Počernice, Jahodnici, Hrdlořezy, Jarov, s následným směrem útoku do vnitřní povstalecké Prahy.
K prvnímu střetu s povstalci došlo ještě 6. května v Úvalech, kterými
si skupina vynutila postup za pomoci protileteckých děl a stíhačů
tanků. Zde v Úvalech se skupina pak rozdělila na dvě části – první
část, cca 600 mužů a sedm stíhačů tanků, zamířila k Dubči, druhá
část, rovněž cca 600 mužů, se zbylými osmi stíhači tanků a protiletadlovými děly, pokračovala dál po českobrodské silnici. Okolo 20.

Foto dvou parních lokomotiv, označených červeným křížem,
projíždějících Dolními Počernicemi směrem na Prahu v květnu 1945.
Není vyloučeno, že se jedná o lokomotivy z německého lazaretního
vlaku, stojícího v květnu 1945 mezi Běchovicemi a Dolními
Počernicemi. (foto archív paní Černá)

Foto spojařské centrály radiových specialistů Luftwaffe. Takto
podobně vypadalo radiové centrum v Dolních Počernicích
hodiny večer došlo k dalšímu bojovému střetnutí v Újezdě nad Lesy,
kde se německý postup zastavil. Dne 7. května skupina pokračovala směrem na Běchovice. Tam dorazila v časných ranních hodinách
a velitel skupiny nařídil starostovi Běchovic a 30 místním mužům
odklidit překážky na hlavní silnici (běchovičtí povstalci se před příjezdem skupiny stáhli a nepokusili se – celkem rozumně vzhledem
k obrovské převaze protivníka – bojově zasáhnout).
„Kampfgruppe Reimann“ pak pokračovala dál a dne 7. května 1945
v pět hodin ráno s osmi stíhači tanků a přibližně dvěma sty muži
obsadila Dolní Počernice.
Pan Ing. František Kašička ve své publikaci „Z dějin naší obce“ o tom
vypráví:
V pondělí 7. května kolem páté hodiny dorazil k obci ze směru od Běchovic očekávaný smíšený oddíl Schörnerovy armády s osmi tanky,
s nákladními a osobními automobily, asi se dvěma sty německých vojáků a dalšími ozbrojenými a i neozbrojenými vojáky, osvobozenými
ze zajetí v Šibřině, Újezdě nad Lesy a v Běchovicích. Přijely i jednotky SS
a policejní oddíl. První tanky hravě prorazily přední „vozovou hradbu,
když před tím výstřelem z děla zapálily velký stoh slámy na přilehlém
poli (za dnešním obracištěm autobusů). Hlavní barikáda byla však
pro ně nepřekonatelná. Po ultimátu velitele této mohutné bojové síly
a na nátlak vojska, které vyhánělo občany z domů pod hrozbou zastřelení, byla barikáda nakonec uvolněna. Přesto nepochybně splnila svůj
účel a zpomalila postup Němců do Prahy, jelikož její uvolnění trvalo minimálně dvě hodiny Po uvolnění barikády oddíl naši obec opustil a odjel směrem k bojující Praze. Pěší jednotky naopak postupovaly po dráze
do Kyjí, kde tehdy způsobily ztráty na životech kyjských občanů.
Za této situace se účastníci místního odboje ukryli v lese a pouze monitorovali postup německého vojska, jelikož případná vojenská konfrontace nepřipadla v úvahu. Navečer Němci povstaleckou bojovou skupinu, ukrývající se v lese, vypátrali, takže odbojáři ustoupili přes čtvrť
Na vinici, aby se znovu soustředili na bývalém cvičišti DTJ v Padolině.
„Kampfgruppe Reimann“ po proražení barikády v naší obci, postupovala cca v 7,15 hodin směrem dál na Jahodnici. A tam jí stála
v cestě další barikáda …

(pokračování v dalším čísle)
(Autor tohoto článku uvítá případné zapůjčení jakékoliv fotografie,
která se váže k válečným událostem v naší obci a jejím v blízkém
okolí, včetně jakékoliv informace k tomuto tématu. Vše nám pomůže sestavit mozaiku válečné historie naší obce)

Martin Šíla (martin.sila@volny.cz)

Hořící letiště Kbely, foto od Hloubětína, po náletu ze dne 25. března
1945 – toho dne americké síly zničily a poškodily na letištích Kbely,
Čakovice a Letňany celkem 140 německých letadel (viz článek
v minulém čísle dolnopočernického zpravodaje).
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Použité zdroje: Michal Plavec – Smrtonosná oblaka, František Kašička – Dolní Počernice „Z dějin naší obce“, Tomáš Jakl – Květen 1945
v českých zemích, Tomáš Jakl – Květnové vítězství, Archív autora

ČTENáŘI NáM PÍŠÍ (což nás velmi těší)

Mé vzpomínky na čas války
S velkým zájmem jsem si přečetl článek v našem zpravodaji „Před Hned jsme se tam se starším bráškou vydali. Šli jsme podle Rokytky
73 lety“ o průběhu napadení letiště u Kbel americkými hloubka- u Hostavic, přešli most na druhou stranu směrem k Sataláku. Pak už
ři, jak jsme je tehdy nazývali. Říkalo se jim i kotláři – měli velký jsme dorazili na místo, kde hlídal německý voják (měl zde postavepodíl na ničení (rozstřílení) kotlů parních lokomotiv u náklad- né kolo). Oči jsme upírali na dosud žhavé ohniště s troskami již shořelého stroje. Němec co chvíli lovil nasazeným bodákem na pušce
ních vlaků, vozících Němcům různý válečný materiál.
části kulometného pásu s náboji
Abych moc neodbočil (vzpomína dával je na řídítka kola, kde
ky naskakují jedna za druhou).
měl již několik zavěšených.
V den náletu jsme byli u poJeště jednou jsem s bráškou
toka Rokytky. Bylo mi patnáct
Luďkem absolvoval cestu k halet a s několika kamarády jsme
varovanému letadlu. Bylo to
měli ve vysokém levém břehu
na poli u Chval. Nouzově tam
potoka vybudovaný „bunkr“,
přistál „na břicho“ německý
kde jsme se scházeli. Tehdejší
Jeden z letounů Ju-88 od noční stíhací jednotky NJG 100, která s tímto
dvoumotorový bombardér Junnálet spojeneckých stíhaček nás
typem v květnu 1945 operovala z pražských letišť Kbely a Ruzyně.
kers 88. Na místo jsme dorazili
zastihl zde a na průběh náletu
již za šera, letoun ležel směrem
jsme měli dobrý výhled. Naproti
u hřbitovní zdi byla skupina německých vojáků, číhajících s puška- ke Chvalům. Jeden pilot občas zapnul reflektory, které svítily do velmi na nízko nalétávající stíhačky. Ty se v okruzích stáčely a velmi ké dálky. Bratr s posádkou hovořil, ale říkal, že mu nechtěli prozradit,
těsně nad hřbitovem nalétaly směrem ke kbelskému letišti. Poblíž kam letěli. Prý to je vojenské tajemství.
nás schovaní Němci po nich stříleli. Letadla zde létala tak nízko, že Ještě vzpomínám, že barely – prázdné hliníkové nádrže od paliva
bylo možno rozeznat jejich znaky a očíslování. Pamatuji se, že v jed- – podnikaví kluci sháněli a vozili domů. Tam je potom upravili tak,
nom letadle jsem dokonce rozeznal i snědou tvář pilota – černocha. že vyklepali jejich oblé dno do roviny, nahoře vyřezali oválný otvor
Tak nízko ti piloti se stroji dokázali létat, a my kluci jsme byli tehdá a „kanoe“ byla hotová pro plavbu na rybníku. Odtud je na pramici
pronásledoval starý Klapač, a vyháněl pryč z rybníka, aby mu nikdo
u vytržení, že vše máme jako na dlani.
Po návratu domů byl opět poplach, hloubkaři se vrátili. Já další nálet neplašil ryby.
sledoval ze schodiště u otevřeného okna. V jedné chvíli jsem před Konec mého vyprávění je úsměvný. Ač byla doba těžká, my kluci
sebou viděl na obloze letící stíhačku, zřejmě poškozenou, neboť jsme prožívali nejedno dobrodružství. Když na to zpětně pomyslím,
za ní unikaly obláčky kouře, chvílemi delší. Byl to zřejmě stroj, který obdivuji naše rodiče za to, jakou nám dávali volnost a jak věřili, že
havaroval u Hostivaře. Druhý den jsme se dozvěděli, že další ame- neprovedeme nic nebezpečného.
Ladislav Seidl
rická stíhačka spadla na Čihadlech, na kopci nazývaném Satalák.
Vyprávění pana Seidla je velmi zajímavé, jelikož nám pomáhá doplnit mozaiku válečné historie naší obce a jejího bezprostředního okolí.
Zmíněný spadlý letoun na kopci „Satalák“ je zcela určitě zřícená americká stíhačka P-51 Lt. William H. Ayera, o jejímž osudu jsme psali v DPZ
3,4/2018. Podle posledních výzkumů tento letoun skutečně po dopadu shořel. Velmi zajímavá zmínka je i vzpomínka o nouzovém přistání
dvoumotorového letounu Ju 88 na poli u Chval. Stroje tohoto typu v Protektorátu používaly pouze noční stíhací jednotky NJG 2 a NJG 100,
dislokované v roce 1945 na letišti v Ruzyni a v Kbelech. V některém z dalších DPZ si k této válečné epizodě povíme více.
Martin Šíla

uPoZoRnění
Mimořádná veterinární opatření nařizuje Městská veterinární správa v Praze při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v Praze.
Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel na jeho stanovišti v katastrálním území Praha – Kyje. Zřizuje
se ochranné pásmo na katastrálním území: Černý Most, Dolní Počernice, Hloubětín, Hostavice, Kyje.
Hlavní opatření zahrnuje:
• zakazuje se přemisťovat všechna včelstva, matky a včely
z ochranného pásma
• přemístění do ochranného pásma je možné jen po písemném
oznámení MěVS v Praze a po vyšetření stanoviště
• chovatelé včel v ochranném pásmu zajistí odběr uhynulých včel
ošetřujících plod

Pohled na plodový plást napadený morem.
Podrobné informace k Nařízení státní veterinární správy
najdete na webových stránkách MČ Dolní Počernice
https://praha-dolnipocernice.cz/aktualita/3150
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K U LT U R N Í C E N T R U M S E P Ř E D S TAV U J E

Pletení ošatek z pedigu
Převeselo bylo 20. března 2019 v kulturním centru v Praze - Dolních Počernicích, které otevřelo své prostory
široké veřejnosti. Prvním počinem byl kurz pletení ošatek z pedigu, který se konal pod záštitou Komise sociální,
zdravotní a bytové. V podvečerních hodinách se prvních dvanáct odvážných žen (pro náročnost výkladu lze
pracovat jen s omezeným počtem účastníků) pustilo do díla. Počáteční nejistota se po pár minutách změnila
v soustředěné pletení. Pedig, což je v podstatě štípaný ratan, dovážený odkudsi z Asie, byl najednou všude,
a kdo chtěl projít, musel se vyhýbat předlouhým prutům, které se jako živé plazily po zemi i po stolech. Navíc, ratan se musí máčet, aby
při pletení nepraskl, takže se kulturní centrum pomalu měnilo na stav po jarním dešti, neboť se po zemi začaly objevovat kalužky vody.
Konec dobrý, všechno dobré. Pletařky si radostně odnášely domů své úžasné výtvory. Věříme, že tento kurz otevře dveře nejen repetenkám (ne od slova reptat, nýbrž dát si repete, čili opakování), které se již těší na další pokračování kurzu, ale i dalším šikovným rukám.
Vlasta Václavková

Kulturní centrum Praha - Stará obec 6 vás zve na

SPoleČné ZPívání Za DoPRovoDu kytaR

(a čajem s kapkou rumu)

Jan Richter
zpíval blues
V intimním prostředí kulturního
centra (Stará obec 6) se ve středu 10. dubna uskutečnil bluesový
koncert dolnopočernického rodáka
Jana Richtera.
Tento vskutku renesanční mladý muž, na jehož kontě je již řada
unikátních fotografických výstav
i několik poutavých publikací pojednávajících o jeho četných cestách po Severní Americe navíc
hraje na kytaru, zpívá. Koncertoval
již na mnoha našich i zahraničních
pódiích, ale se svojí písňovou tvorbou se domácímu dolnopočernickému publiku představil poprvé.
Zadumané, bluesové songy, zpívané americkou angličtinou doplňoval poutavým vyprávěním o zážitcích z cest po středozápadě
Ameriky.
Nadšení diváci ocenili jeho vystoupení bouřlivým potleskem, které
jak doufáme, nebylo v Počernicích posledním.
Vlasta Václavková
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středa 12. 6. 2019 od 18.00 hodin
MČ Praha – Dolní Počernice si Vás dovoluje pozvat na

kuRZ Pletení oŠatek Z PeDiGu
ve středu 15. 5. 2019 od 17.00 do 20.00 hodin
v budově Kulturního centra a muzea - Stará obec 6
Přihlášky a další informace na tel.: 281 865 754 (po, st, pá)
Poplatek pouze za použitý materiál
(obvykle se jedná o 100 Kč).
Pozor - omezený počet uchazečů!!!

chci se s Vámi touto cestou rozloučit a poděkovat Vám za pomoc a podporu během mého téměř tříletého působení mezi Vámi.
Od 1. 7. 2019 se stane novým administrátorem farnosti P. doc. PhDr. Libor Ovečka, Th. D., který přednáší na Katolické teologické fakultě
UK morální teologii a etiku. Mé nové působiště bude kostel sv. Kříže, Na Příkopě 16, takže se od Vás nestěhuji až tak moc daleko.
Přeji Vám i jemu, ať si porozumíte lidsky, ať společně budujete Vaše krásné Dolní Počernice a ať Vám všem Pán Bůh žehná.
Ještě jednou díky


P. Leo Červenka, administrátor Římskokatolické farnosti Praha – Dolní Počernice.

Farní okénko

Drazí a milí obyvatelé Dolních Počernic,

Noc kostelů
Zveme vás všechny na Noc kostelů, která se bude pořádat v letošním roce opět v dolnopočernickém kostele. V pátek 24. 5. od 18 hod.
do 22 hod. si budete moci prohlédnout novou prezentaci o činnostech v naší farnosti, podívat se na výstavu liturgických předmětů, ale
hlavně si přijít poslechnout, jak zní harfa v našem kostele. V 18:30 hod. vás zveme malý harfový koncert. Na tento krásný nástroj vám zahraje Anežka Jablonská, která před dvěma lety s velkým úspěchem hrála na Noci kostelů v Dolních Počernicích. Krátké harfové vstupy budou
až do 22 hod, takže pokud nestihnete koncert, můžete se přijít potěšit poslechem tohoto strunného nástroje i později.

Marcela Krňávková

Příměstský tábor na faře
V termínu od pondělí 22. 7. do pátku 2. 8. bude
probíhat pro děti od 5 do 11 let příměstský tábor
na téma cestování v čase, který se bude pořádat
opět na faře. Budeme společně cestovat časem
a navštívíme mnoho zajímavých míst a poznáme
jaké to bylo v různých dobách, když žili třeba pravěcí ještěři, Aztékové anebo rytíři. Kapacita je 15 dětí.
První týden už je bohužel plně osazený, volná místa
jsou až od 29. 7. do 2. 8. Tábor bude na faře každý
den kromě sobot a nedělí od 8 hod. do 17 hod. Přihlášky, podmínky a všechny podrobnosti najdete
na našich webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz pod názvem příměstský tábor. Místa
si můžete už teď rezervovat na emailu: tabor.fara@
seznam.cz.

Marcela Krňávková
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Vynesením Morany jsme
ukončili vládu zimy…
V neděli 7. dubna se v rámci víkendové akce „Velikonoční inspirace“ konalo tradiční vynášení Morany z Dolních Počernic. Letos,
oproti minulému roku, kdy bylo velmi chladno, nám přálo počasí. Velká skupina krojovaných dětí v doprovodu dospělých, včetně koní a koz z místních chovatelských spolků, se shromáždila,
za svitu teplých paprsků jarního sluníčka, před 14. hodinou pod
místním úřadem a poněkud složitě (jelikož hlavní vrata parku jsou
kvůli rekonstrukci části parku uzavřena) přes Štěpnici přešla až
k amfiteátru. Odtud již početný průvod, v čele se zkušeným „nosičem“ Morany panem Martinem Šílou, vyrazil na obvyklou trasu
od mlýna, ulicí Národních hrdinů kolem školy, kostela a budovy
radnice, až na most přes Rokytku. Zde byla Morana (symbolizující zimu) zapálena a za potlesku mnohých přihlížejících (místních
i „přespolních“ návštěvníků) slavnostně vhozena do Rokytky. Moc
se jí ale odplout z Dolních Počernic nechtělo, a tak jí muselo být
„ven ze vsi pomoženo“.

Martin Šíla, Světla Parkanová

Dubnová výstava
velikonoční inspirace –
poděkování

Foto: Josef Nožička

Rádi bychom poděkovali za uspořádanou výstavu velikonoční inspirace, která se konala o víkendu 6. a 7. dubna 2019 v prostorách
Špejcharu - restaurace Léta Páně. Připravené dílničky se našim
dětem (7 let, 6 let a 4 roky) velmi líbily a moc si je užily. Upletly
si s místním dědečkem pomlázku, pak zase namalovaly a uvařily
s babičkou vajíčko, které pak s radostí snědly k večeři, zdobily perníčky, malovaly balónky a vystřihovaly zajíčky a vajíčka, které si vymalovávaly a zdobily krepovými ozdobami. Bylo to krásné odpoledne a děti si odnesly mnoho zážitků, o kterých dlouho mluvily.
Jsme moc rádi, že obec takovou věc podporuje a děkujeme tímto
všem, kteří obětovali svůj čas o víkendu dětem. Jen možná pár poznámek pro organizátory. I když jsem věděla přibližně kam jít, tak
jsem výstavu „těžce“ hledala. Je pravda, že jsem u vchodu tabuli
přehlédla, asi právě přijíždělo auto a já v tu chvíli též prošla. Dole
v restauraci bylo hodně rodin s malými dětmi, ale nikdo z nich mi
neporadil, vůbec netušili, že zde nějaká výstava je. Už jsem byla
připravená odejít, když se mi podařilo najít vstup. Nikde žádné
dítě, jen ty naše, což byla velká škoda. Kdo z rodičů dnes dětem
ukáže, jak se plete pomlázka a malují vajíčka starou technikou?

Ing. Václava Veselá

20

21

JeZDecký klub

Rozkvétající jarní PoČin
Paravoltiž
První jarní dny, kdy v koňském výběhu rozkvetly první třešně a napučely kočičky, koně přivítali v novém kabátě. Rychle odkládají
zimní srst a připravují se na závodní sezónu v letním. Jako každým
rokem jsme zahájili paravoltižní sezónu prvními barelovými závody
dne 23. března v tělocvičně Základní školy v Dolních Počernicích.
Účastnilo se rekordních 39 závodníků, 5 dvojic a dvě skupiny. Počin
si odnesl zlatou ze dvojic v podání Terezy Chmelařové a Veroniky
Marečkové a další dvě první místa v ostatních kategoriích. Hned
následující víkend 6. dubna jsme vyjeli do Všetic u Benešova, kde
proběhly první závody již na koni. I tady si bělouš Šibal pyšně vykračoval a na zádech mu odcvičilo šest Počinových závodnic a jedna
dvojice. Opět jsme si odvezli dvě první místa, dvě druhá a dvě třetí.
Závodní maraton pokračoval – 14. dubna jsme vyjeli do Hostěnic
u Brna a počátkem května do Prahy Bráníku. Za vším tímto úspěchem je intenzivní celoroční trénink pod vedením Petry Bacílkové,
Lenky Špindlerové a Johanky Brodské, které se dětem celoročně
věnují.
hipoterapie
Je v plném proudu a přerušovalo ji pouze nevlídné počasí. Pravidelně celoročně (s výjimkou letních prázdnin) jsme k dispozici tři

dny v týdnu s našimi koňmi cca
40ti klientům týdně s celým
hiporehabilitačním
týmem.
Od dubna jsme přivítali novou
fyzioterapeutku, kterou si děti
ihned oblíbily, a tak věřím, že
se budeme těšit z dlouholeté
spolupráce.
Jezdecký kroužek
Koně i děti se už těšili na teplejší počasí a s bujnou energií
vyběhli na jízdárnu. Klub má
ke dnešnímu dni 57 členů a 9
koní. Všichni jsme opět o rok
starší a moudřejší. Proto se kůň „zakladatel“ Matýsek už rozhodl,
že jeho jezdecká kariera je u konce, a teď bude spokojený důchod.
K němu se připojila malinká Ryzečka, která je starší než Počin, a tak
do jezdeckého provozu zbylo 7 koní, z nich 3 sportovní a 4 už v „rozumném“ věku s nižší výškou hřbetu a tím pádem více přitažliví pro
malé děti. Na letní měsíce chystáme opět 14ti denní tábor a jako
každým rokem odjedou koně i kozy na letní pastviny s rybníkem
a lesem, kde je možnost se před slunečními paprsky ukrýt. I tady
nezahálíme a už jsme se zúčastnili dvou drezurních závodů a v přípravě jsou další, do léta ještě celkem čtyři.
Opět platí, že pro zájemce je k odběru zdarma koňský slaměný hnůj
po telefonické domluvě na 605 285 426. A s první travičkou velmi
naléhavě žádáme nekRMte koně PřeS ohRaDník, ani JiM neháZeJte žáDné PeČivo Či ovoce, MáMe Dva koně v léČení
Se ZažíváníM!!! Děkujeme za pochopení. Pokud koním něco nabídnete přes ohradu, mohou se o to poprat a protrhnout ohradník.
Stádo utíkajících koní je potom obrovské nebezpečí všem v okolí.
Respektujte, prosím, tuto prosbu.
Děkujeme za všechny z Jezdeckého klubu POČIN
Hanka Špindlerová

Prodloužit jaro si přeje asi každý (pokud není alergik), kdo
spatří rozkvetlou Pilníkovskou ulici v části Počernic zvané
Vinohrady.
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8. června – 16. ročník PétanQue DvoJic
bez rozdílu věku a pohlaví, areál dětského domova, přihlášky do 6. 6. 2019

7. září – 21. ročník běhu babího léta
všechny věkové kategorie, zámecký park Dolní Počernice, přihlášky na místě nebo e-mailem

19. října – 16. ročník PétanQue JeDnotlivců
bez rozdílu věku, areál dětského domova, přihlášky do 17. 10. 2019

7. prosince – 21. ročník PřeDvánoČního běhu
všechny věkové kategorie, zámecký park Dolní Počernice, přihlášky na místě nebo e-mailem

DětSký DoMov

SPoRtovní akce pro veřejnost na Rok 2019

martin.lnenicka@dddp.cz nebo 281 930 129, 602 873 693

Z našeho kalendáře počátkem roku
2. 2. lívancový běh – Stromovka

2. 3. lívancový běh – Stromovka

Počasí na běh nebylo sice ideální, ale i tak se čtrnáct dětí a dva
„strejdové“ pustili s vervou do překonání tratě i sama sebe.
Odměnou byl tradiční lívanec, zdravá tombola a čtyři osobní
rekordy.

Dosud největší výprava se opět vydala v sobotu ráno do Stromovky na tradiční Lívancový běh, aneb překonej sám sebe.
Běhá se 1 nebo 2 míle. Dvacet tři chlapců a dívek (z toho tři
pedagogové) překonávali sami sebe. Mimo to deset závodníků
překonalo i svůj osobní rekord.

2. 2. – 8. 2. rodinková dovolená – Ski areál Rejdice
Během týdne jsme se učili jak na lyžích, tak na snowboardu.
Radovánky na kopci jsme kombinovali s ježděním na lopatách
a pořádali závody v “lopatování“. Během dne jsme hráli i společenské hry. Zimní pobyt jsme si užili.

2. – 3. 3. ½ maraton Zlín

3. 2. hokejový zápas hc Sparta Praha : hc Škoda
Plzeň – o2 aréna

Studentky a studenti s námi připravovali oběd i sportovali (fotbal, basket, žonglování).

Jeden chlapec a jeden „strejda“ si zaběhli půlmaraton ve výborném čase.

3. 3. Smile (úsměv) Dolní Počernice

Akce se vydařila, utkání bylo napínavé, došlo i na nájezdy.
Sparta prohrála 4:5. Slušně jsme fandili .

15. – 17. 3. lépe připraven do života

10. 2. Princezna na ocet v Divadle na Maninách

Víkend se vzdělávacím programem, zaměřený na vztahy, respektování druhé osoby, šikanu.

Velmi pěkná pohádka s písničkami, která se nám moc líbila.

14. 2. legenda jménem holmes – hudební divadlo
karlín

17. 3. Pinocchio, Divadlo v celetné
17. 3. ostře sledované vlaky, Divadlo v celetné

Muzikál Holmes byl nádherný. Celé představení jsme vydrželi
pozorně sledovat a nevycházeli z údivu .

Dvě rodinné skupiny si užily zajímavá představení.

17. 2. kocour v botách – Divadlo brodway

V rámci vzdělávacího programu Lépe připraven do života odjelo
na víkend třináct starších dětí. V Třemošnici na ně čekali lektoři
z organizace Alter Ego. Pobyt byl zaměřen na vztahy a toleranci.

Divadlo nás zaujalo. I menší dívka byla tak vtažena do děje, že
roztleskávala divadlo a zapojovala se do komunikace vyprovokované herci.

26. 2. setkání se seniory 9. rodinné skupiny
Beseda proběhla v přátelském duchu, seniorům se u nás moc
líbilo a nechtělo se jim domů. Nechybělo pohoštění, nabízeli jsme moučník i kávu. Senioři si ze setkání odnášeli kytičku
a přáníčko od dětí k MDŽ.

29. – 31. 3. lépe připraven do života - třemošnice

30. 3. Dětský domov cup 2019 – 1. díl stolní tenis,
hamr braník
Turnaje se zúčastnilo dvacet jedna domovů. Naše družstvo složené ze dvou dívek a dvou chlapců skončilo na 5. místě.

1. – 8. 3. Mosty, Jindřichov u Jablonce
Tři děti odjely s Městskou policií Praha na tábor na horách, který je spojen i s prevencí.
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MŠ ORANGERY
Únor se v Orangery nesl v duchu oslav různých svátků. 14. května jsme se věnovali svátku svatého Valentýna. Děti si vyráběly přáníčka a dopisy, které věnovaly svým kamarádům
do srdíčkových obálek, které si samy vyráběly. Povídaly si o tom, jak je hezké, když máme
někoho rádi a někdo má rád nás. Další únorovou akcí byl již tradiční masopust. Děti i učitelé se převlékli do rozmanitých kostýmů. Ve všech třídách byly pro děti připravené činnosti
s masopustní tématikou. Hrály různé hry, malovaly masopustní průvod a na závěr dne pro
ně byly připraveny masopustní koblížky.
Měsíc březen je měsícem knihy. Věnujeme se knihám a příběhům v nich po celý měsíc. Povídáme si o knihovně, o práci knihovníků, spisovatelů a dalších pro knihy důležitých lidech. Starší
třídy vyrazily na návštěvu Městské knihovny Školská, kde si pro ně připravila paní knihovnice
program zaměřený na klasické pohádky nebo draky a dráčky v knihách. Mimo jiné se děti
dozvěděly, co je knihovna, jak funguje, jak se máme správně chovat ke knihám. Ani malé děti
ze třídy Berušek nebyly ochuzené o návštěvu knihovny. Společně s paní učitelkami se vydaly
na návštěvu do Místní knihovny v Dolních Počernicích, kde byl i pro ně připravený program.
Vyvrcholením měsíce března byla Noc s Andersenem, kdy děti spaly společně s učiteli
ve školce. V pátek 29. března školka netradičně ožila ještě jednou, a to v sedm hodin večer. Do školky přijížděly natěšené děti vybavené
spacáky, baterkami, kamarády na spaní a také výbornými snídaněmi, za které rodičům ještě jednou děkujeme. Večer začal společnou večeří – tradiční rajskou omáčkou s těstovinami. Následoval pohádkový kvíz, hádanky zaměřené na pohádky. Pracovní listy, kde děti spojovaly
body a objevovaly schované pohádkové postavy. Nakonec se celá školka vydala na noční procházku do parku, kterou pro ně připravil sám
pan Andersen. Děti sledovaly svíčky, které je dovedly až k pokladu. Nejprve musely vyřešit pohádkové hádanky a poté si mohly vzít drobnost z pokladu. Všichni se dobře vyspali a ráno jsme posnídali formou švédského stolu. Všichni se těšíme zase za rok.
Mateřská škola Orangery již funguje v Dolních Počernicích více než deset let. Za tyto roky prošlo školkou, a nejen jí, mnoho a mnoho dětí
se svými rodiči. Srdečně zveme všechny naše současné děti i rodiče, ale také naše bývalé děti spolu s jejich rodiči na Den otevřené školy,
který se bude konat v sobotu 11. května od 13:00 v parku před základní školou Orangery.

Soňa Lorencová

ZŠ ORANGERY
Když jsme v pololetí rozdali první vysvědčení, zbylo i trochu času na bilancování a plánování. Už se skoro nestane, že by někdo přišel
do školy na kávu. Většina lidí už postřehla, že místo kavárny, která neprosperovala a svou činnost ukončila, je budova u parku plná dětí. Jak
těch „našich“, tak i dětí z místní základní školy, které k nám chodí do odpolední družiny „after club“.
Snažíme se s našimi dětmi hodně jezdit na exkurze, aby to, co si ve škole řekneme, měly možnost vidět
ve skutečnosti. Nebo k nám zveme různé odborníky, aby naši výuku obohatili. Tak se například stalo, že
jsou z nás malí stavitelé, architekti a inženýři v projektu Malá technická univerzita. Viděli jsme projekt
„Poslouchej hudbu“, který dětem ukázal, co vše se dá v hudbě slyšet. Ve výtvarném umění jsme navázali
na loňskou projektovou výuku dějin umění a naše poslední objevování nám otevřelo například práci
Henri Matisse. Je toho mnoho, co ze školního vzdělávacího programu zpracováváme interaktivněji, ale
za mnohou zkušeností nemusíme nikam jezdit. Muzeum máme přímo v Kulturním centru (dříve infocentru), park hned za okny. Obec spolu s POČINem pořádá plno tradičních akcí. Samozřejmě bychom
někdy během února pořádali nějaký karneval, ale proč to nespojit s místním Masopustem? Pozvali jsme
tedy průvod i k nám do školy a zahájili pro nás novou tradici. K pohoštění jsme nabídli tradiční koblihy,
ale nespokojenost průvodu byla s nedostatkem občerstvení ve formě tekuté. Snad právě proto byla
paní majitelka uvržena do šatlavy, odkud jsme si ji museli vyzpívat. Trochu se obávám, že stejný osud ji
čeká i příští rok, neboť masopustní masky jsou zkrátka „taškáři“.
Jaro je pro většinu škol ve znamení zápisů, a ani u nás tomu nebylo jinak. Tentokrát jsme zvolili hravou formu na místo té tradiční, řekněme „testovací“. Děti se soutěžní kartičkou obcházely jednotlivá
stanoviště a sbíraly razítka. Za vyplněnou soutěžní kartu si mohly vybrat odměnu podle svého vkusu.
Všechny děti byly úspěšné. Pokud jim náhodou něco nešlo, upozornili jsme diskrétně rodiče, aby věděli,
na čem mohou s dětmi do září ještě pracovat.
Další akcí, na které jsme se tentokrát také podíleli, byla „Velikonoční inspirace“. Ruku
k dílu jsme přidali na výtvarných dílnách a s dětmi jsme vyráběli vajíčkový „zápich“
do květináče. Některé z našich dětí i paní učitelka se dokonce zúčastnily průvodu „Neseme Moranu ze vsi“.
A co chystáme v ZŠ Orangery na další měsíce? Již druhé přespávání ve škole – Nocování s knihou; Mnoho exkurzí – do čokoládovny, Toulcova dvora, na Chvalský zámek...;
školení první pomoci pro děti od ČČK, přednášku policie ČR… Ale hlavně se chystáme
na ozdravný pobyt do Jizerských hor.
Jaro se na dětech pozná. Rozhodně netrpí žádnou jarní únavou. Jen vysvitne sluníčko,
jsou radostné a nejraději by jen běhaly venku. Je těžké udržet je ve škole, a to i v té naší.
Dokonale připravená hodina čtení se nesetká s odezvou, a tak se sebereme a jdeme číst
ven. Čtení prokládáme činnostními aktivitami. Nakonec jsou to děti, kdo učí nás - například radosti z přítomného okamžiku, nebo rozložení energie. Přeji Vám za celý team
Orangery, ať na Vás jarní (nebo jakákoli jiná) únava nedolehne a pokud ano, recept na ní
máte o pár řádek výše. 
Mgr. Barbora Honzíková
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DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE
Přišlo jaro a v dětském lesním klubu V Hájence se to zazelenalo. Březen byl měsícem, který nás
přiměl tu a tam svléknout si vrchní vrstvu oděvu a vychutnat si první jarní sluneční paprsky při
společných pohybových aktivitách na zahradě či v lese. Naši školáci mají tak zas více možností
učit se venku. Téměř dokončené záhony v zahradě a jarní čas nás přiměl si předsadit semínka,
která si děti doma pěstují, než je společně zasadí na záhon. V přírodě to začalo pučet, ze země
začaly vykukovat první jarní kytičky, které se staly inspirací pro jarní tvoření. V lese se vedle kytiček objevuje už i „jedlý plevel“ (šťovík, mladé kopřivy, pažitka, bršlice, ptačinec-žabinec), z kterého si děláme chutné saláty či kotlíkové čaje. Duben pro nás připravil nové přírodniny k vyrábění
(např. tvorba z proutí). V rámci jarního úklidu a očisty si děti vymalovaly třídu a zvelebují zahradu. Příchod jara jsme oslavili též společně při Jarní zahradní slavnosti, na kterou si děti připravily
hudební představení a rodiče chutné pohoštění.
Na léto jsou již brzy vypsány příměstské tábory pro předškolní a školní děti. Mimo hlavní vzdělávací aktivity proběhly nyní v DLK V Hájence
i další semináře, jako kurz automatické kresby, workshop na výrobu dřevěné lžíce, přednáška o permakultuře a seminář přechod přes žhavé uhlí. Další události můžete sledovat na www.vhajence.com.
Přejeme Vám krásné jarní dny! 
Mgr. Anna Ondriášová za Dětský lesní klub V Hájence

Noc H. CH. Andersena v MŠ DUHA
V pátek 29. března se děti ze třídy Hvězdiček zapojily do celostátní akce „Noc s H. CH. Andersenem“. Tato noc byla pro děti nocí pohádkovou. Do akce se zapojili rodiče, kteří pro děti přichystali vydatné pohoštění. Pro děti byl připraven také bohatý program včetně pozvaných
hostů. Jako první před vstupem do školky přivítala děti pohádková postava Večerníčka. Večerníček si s dětmi povídal a vyprávěl jim pohádkový příběh s ponaučením O Červené kšiltovce, jak se zachovat při setkání s cizími lidmi. Děti mu za to zatančily a zazpívaly písničku
O Večerníčkovi. Dalším hostem byla paní učitelka z místní základní školy Monika Šípová, která dětem přečetla pohádku. Děti jí na oplátku
zazpívaly písničku o Grónsku, kterou doprovodily pohybem a obrázky. Poté se děti před dobrodružnou cestou po školce pořádně občerstvily a vydaly se za svitu svíček poznávat pohádkové bytosti, které byly umístěny po chodbách MŠ. Jejich úkolem bylo nejen postavičky
spočítat, ale i si zapamatovat jejich název. Večer utíkal jako voda a po kresbě zážitků už na děti čekalo nocování ve školce a další čtené
pohádky, při kterých se krásně usínalo.
Poděkování patří panu Mgr. Tomáši Jirsákovi „Havranovi“ za oživení
pohádkové postavy Večerníčka, paní Libušce Lexové za zapůjčení
kostýmu, paní učitelce Monice Šípové za četbu dětem a všem rodičům – byli jste úžasní.

Učitelky třídy Hvězdiček Lucie Dušková,

učitelka MŠ, Danka Exnerová, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA
HLEDÁ NA MĚSÍC
KVĚTEN A ČERVEN 2019

VÝPOMOC DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ.
BLIŽŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
NA TEL. ČÍSLE

281 931 336
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základní škola

Noc s Andersenem
V rámci vzájemné spolupráce mezi MŠ Duha a ZŠ Dolní Počernice i v letošním roce proběhla v Dolních Počernicích čtenářská akce Noc s Andersenem. V pátek 29. 3. navštívily děti ze 2. A třídu Hvězdiček z místní
mateřské školy, kde si společně připomněly tento krásný svátek. Paní
učitelka Lucie Dušková s dětmi nacvičila zhudebněnou pohádku Červená Karkulka, školáci mladším kamarádům přečetli pohádku. Všechny děti si společně zazpívaly, vytvořily tematické plakáty a předaly si
drobné dárky. Už teď se těšíme na další setkání…

Mgr. Eva Dědková, tř. uč 2.A

POHÁDKOVÝ VEČER
Ve čtvrtek 28. 3. přijel za dětmi 1.A a 1.B Večerníček. Děti hádaly pohádky a pohádkové postavy,
poslechly si čtení z oblíbených dětských knížek
maminek a v temných prostorách školy, pouze
s baterkou, plnily pohádkové úkoly – přebíraly
hrách a čočku jako Popelka, Zlatovlásce navlékaly korále nebo skládaly stejnou čepici jakou nosí
Večerníček. „Dobrou noc“, rozloučil se Večerníček
s dětmi před školou, když je v nočních hodinách
předával rodičům. Děkujeme maminkám, které
přišly dětem číst, i všem, kteří zajistili dostatek
občerstvení pro všechny zúčastněné.

Mgr. Jolana Lukášová
a Mgr. Nataša Heráková

Divadlo MINOR...
Všechna představení divadla Minor mají v sobě ještě něco navíc. Nenásilně a zcela přirozeně nás vtahují do děje a nutí nás přemýšlet
o věcech, které nás běžně v životě potkávají. Slova jako demokracie a šikana už známe, ale co opravdu znamenají nebo dokonce opravdu
hlasovat, případně změnit děj, aby nebylo nikomu ubližováno... Toto všechno jsme mohli prožít díky dvěma představením:
Demokracie: Demokracie je vlastně hra, která má, jako každá hra, svoje pravidla. A podle těchto pravidel se řídí život v každé demokratické
zemi. Šest stran, každá se svým programem, soupeří s ostatními o přízeň voličů. Jedna
chce tančit, druhá klidně žít, třetí se chce učit, čtvrtá neřešit, pátá by si hrála a šestá
pořád cvičila. Po volbách se strany, které vyhrály, musí domluvit na programu a ten
prosazovat. A tak to jde až do dalších voleb, kdy se znovu rozdají karty… Ovšem o tom,
jak to dopadne, rozhodují všechny děti – svým hlasem prostřednictvím opravdového
hlasovacího zařízení. A to byl zážitek!!!
To byl jen vtip: Mít možnost někoho poškádlit, je velice lákavé. Zvlášť, když tím můžu
získat obdiv kamarádů. Zvlášť ve třídě! Zvlášť před učitelem! Zvlášť, když můžu! Kde je
hranice mezi legrací, drzostí a šikanou? Co si mohu dovolit ke spolužákům či pedagogům a co už je příliš? V příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak
dlouho, až se něco přihodí…Představení je vedeno formou aktivizačních her a cvičení
přímo s herci na jevišti malého sálu. Po zhlédnutí krátkého tematického příběhu hrají
herci znovu některé situace a děti mohou tlesknutím zastavit děj tam, kde jim to není
příjemné. Děti v příběhu odhalují situace, ve kterých by se dalo jednat jinak a lépe,
samy pak zahrají danou postavu a svým vstoupením do hry se pokusí změnit děj k lepšímu. Mohu Vám říct, že v naší třídě jsou nadaní herci a představení o šikaně odehráli
na jedničku. Ve skutečném životě však ještě někdy tápeme... Smyslem je předat dětem
poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopné také ve skutečném životě.
Velice příjemné byly závěrečné společné aktivity s herci na jevišti a reflexe zážitků formou diskuze. Projekt vznikl z důvodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách, která je často vedena i vůči učitelům. 
Ivana Hájková
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Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech „Jeden svět“...
Letos v březnu jsme se opět zúčastnili největšího lidskoprávního festivalu dokumentárních filmů na světě, který přinesl znovu výjimečné příběhy. Dokumenty z různých koutů světa zachycovaly osudy lidí,
kteří nám jsou vzdálení, ale díky síle filmových obrazů se nám přiblížili a umožnili nám prožít jejich životní dramata téměř na vlastní kůži. Taková intenzivní filmová setkání mohou pomoci mírnit naše životní
nejistoty, ale také nás mohou přimět k opouštění našich stereotypů.
Průřezovými tématy projekce pro děti ve stáří 8 –11 let byla výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova a výchova demokratického občana.
V příjemném malém kině Evald jsme zhlédli tři krátké filmy, kterými nás tradičně provázel moderátor...
Monzunová show: Příběh indického, energického, sebevědomého, nevidomého chlapce, který má výjimečnou paměť a věří, že dokáže i přes svoje postižení všechno, co si umíní...
Dulce: Malá Dulce má strach z vody. Umět plavat je přitom pro její život ve vesnici na tichomořském pobřeží důležitější než cokoli jiného.
Každý den celé komunitě hrozí, že vlivem globálních klimatických změn stoupne hladina moře natolik, že jejich obydlí zmizí pod vodou...
Bašír v říši divů: Bašírovi je deset let a se svojí matkou a sourozenci žije v uprchlickém táboře uprostřed alžírské pouště. Jednoho dne
dostává jedinečnou šanci odjet na léto do Španělska. Pro Bašíra jsou prázdniny v péči španělské rodiny splněným snem...
Po návratu do školy jsme si o filmech ještě dlouho povídali a tradičně se zúčastníme i výtvarné soutěže k filmu, který nás nejvíce zaujal.

Ivana Hájková

Olympijský víceboj – odznak všestrannosti
Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili projektu Sazka Olympijský víceboj a každoroční soutěžní části Odznaku
všestrannosti. Celkem odjelo na soutěž 28 žáků, kteří bojovali v disciplínách jako je hod medicinbalem, skok přes
švihadlo, trojskok z místa, kliky a dribling. Sedm žáků získalo medaile mezi jednotlivci, medaili získal i náš tým
složený ze čtyř děvčat a čtyř chlapců. Žákyním z 6.B Lucii Vondřichové a Adéle Vojtkové se podařilo postoupit
do krajského kola. Bronzovou medaili s děvčaty převzala ještě Anička Kloudová ze 6.A. Na krajském kole bude
děvčata doprovázet ještě spolužák ze třídy Marek
Šplíchal. Velká gratulace patří i za neoblíbené 4.
místo Filipu Novákovi ze 4.A. Jako nejmladšího
účastníka ho dělilo pouze pět bodů od bronzového stupínku. Se stejným výsledkem skončil i Pepa
Řezníček ze 7. třídy a pátou příčku obsadil Matěj
Schusser z 5.B. Gratulace patří i žákům z mé deváté třídy: Markétě Schusserové, Karolíně Mrázové, Anetě Kůrkové a Lukáši Vlkovi.
Velice mě těší, že o sportovní soutěže je na naší škole zájem. Žáky kromě
zmíněného krajského kola čekají další soutěže. Některým disciplínám se
věnujeme společně při hodinách tělesné výchovy, ale zjistila jsem, že žáci
nepodceňují ani domácí přípravu. Všem zúčastněným gratulujeme a držíme palce při dalších sportovních aktivitách.

Štěpánka Kratochvílová

McDonalďs Cup se vydařil
Letos se konal již 22. ročník největšího
fotbalového turnaje pro žáky základních
škol. A naši chlapci u toho nemohli chybět. Tentokrát do Horních Počernic neodjeli s dětmi třídní učitelé, ani my, učitelé
tělesné výchovy, ale sám trenér z Dolních
Počernic pan Ondřej Sedláček. Je vidět,
že hráči ze starší přípravky si vedou velmi
dobře. Zpět do školy se vrátili s krásným
pohárem za 1. místo a vybojovali i postup
do krajského kola. Hráčům fotbalu gratulujeme, budeme fandit v dalším kole.
Děkujeme trenérům ze „Sokola Dolní Počernice.“

Štěpánka Kratochvílová
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GOLF PRO VŠECHNY
aneb sport pro každý věk

Poslední březnová neděle byla v Dolních Počernicích ve znamení golfu. V nedalekém Golf Resortu Black Bridge jsme pro vás připravili Den otevřených dveří na golfu, a o účastníky opravdu nebyla nouze. Příležitost vyzkoušet si golf využily více než dvě stovky návštěvníků.
Na golfovém Driving Range jste si mohli vyzkoušet puttování, chippování i dlouhé rány, a přesvědčit se o tom, že golf je sport jako každý jiný. Také doprovodný program byl nabitý! Firma
Tesla měla na místě k dispozici dva modely vozů na testovací jízdy, dorazil i YouTuber a golfista
Johny Machette, se kterým jste se mohli pozdravit nebo zahrát puttovací soutěž. Obchod Golf
House a projekt Bav se golfem dodali hodnotné ceny do soutěží a tomboly, ze kterých jste si
mohli odnést zajímavé ceny.
Děkujeme obyvatelům Dolních Počernic, kteří k nám zavítali a užili si příjemné odpoledne na čerstvém vzduchu. Budeme rádi, pokud si
k nám najdete cestu i v budoucnu. Naším cílem je tento krásný sport představit co nejširšímu publiku a máme radost, že se nám to postupně daří.
Od 25. dubna se bude golf vyučovat na Základní škole v Dolních Počernicích pro žáky druhých, třetích a čtvrtých tříd každý čtvrtek
od 13:30 hodin. Jarní golfový kroužek v délce 10 týdnů stojí 3 000 Kč a v ceně je zapůjčení vybavení a doprava do resortu. Registrovat se
můžete na e-mailu klub@grcm.cz. Budeme se těšit na viděnou. 
Mgr. Taťána Belšánová

„Odpálila jsem první míček a už jsem nemohla přestat,“ říká úspěšná golfistka
Velká naděje českého juniorského golfu Sarah Hricíková má
za sebou skvělý rok.
Sarah je reprezentantkou golfového resortu Black Bridge a druhá
nejlepší česká amatérská hráčka.
Účastní se i řady zahraničních turnajů, takže její jméno najdete
i ve světovém amatérském žebříčku. „Za největší úspěch asi považuji účast na Letních olympijských hrách mládeže 2018, které se konaly v Buenos Aires v Argentině“. Sarah skončila na krásném 14. místě
a v Norsku, kde Českou republiku reprezentovala na European
Young Masters, obsadila 7. místo.
Přitom, jak už to tak často bývá, její cesta ke golfu začala vlastně
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náhodou. „Poprvé jsem šla na golf s tátou na driving range. Bylo mi
v té době zhruba 6 let. Půjčila jsem si golfovou hůl a jakmile jsem odpálila první míček, nemohla jsem přestat. Bylo to něco úplně jiného než
ostatní sporty a možná právě to mě na golfu tak zaujalo.“
Sáru můžete často potkat v nedalekém golfovém resortu Black
Bridge, kde poctivě trénuje se svým trenérem Martinem Kubrichtem
a připravuje se na golfové turnaje. „Přes léto jsem na golfu v podstatě
každý den, od rána do večera. Většinu času věnuji krátké hře, zejména
puttování a krátkým chippům. Po obědě chodím nejčastěji na driving
a k večeru mám ráda si jít zahrát alespoň pár jamek na hřiště“.
V ČR je odhadem 50 tisíc golfistů a jejich golfové schopnosti a dovednosti určuje tzv. handicap (HCP). Čím nižší je, tím lepší skóre by
měl hráč na hřišti zahrát. Standardně se pohybuje mezi 0 – 54. Sarah
má ve svých 16 letech HCP +3,8, což je mimochodem stejné číslo,
jako měla ve stejném věku Klára Spilková – historicky nejúspěšnější
česká golfistka, která aktuálně hraje na nejvyšší světové ženské sérii
v Americe.
A jaký má Sarah, která 21. května oslaví své 17. narozeniny, golfový
sen? „Zapsat se do dějin golfu.“ To už se Sáře vlastně povedlo, minimálně v amatérském golfu, ale náš golfový klub bude Sáře držet
palce a podporovat tak dlouho, dokud to bude potřeba.
Pokud byste si i vy chtěli golf vyzkoušet, není nic snazšího než dorazit na Black Bridge na driving range, půjčit si golfovou hůl za 50 Kč,
koupit si košík 50 míčků za 100 Kč a zkusit si odpálit své první míčky
a uvidíte, jestli Vás to chytne podobně jako Sáru. Budeme se těšit
na viděnou.

Mgr. Taťána Belšánová

ROKYTKA, počernický dětský sbor
V březnu jsme se s dětmi z Rokytky vydali na tradiční soustředění do Oldřichova v Hájích. Za pět dní soustředění jsme nacvičili plno nových
dvojhlasých a trojhlasých písniček, které zazní na koncertě Rokytky. Také na příští rok chystáme CD k jubilejnímu 5. výročí založení Rokytky.
Několik písniček jsme již na soustředění natočili. Ale abychom jenom nezpívali, byly pro děti připraveny hry nejen okolo ubytovny, ale
i okruh v lese, kde byly nachystané úkoly. Celý žurnál ze soustředění, kde je popsaný každý den, je na webu Rokytky.
V květnu se dvě sólistky z Rokytky zúčastní Duškovy pěvecké soutěže v Praze. Je to již velice prestižní a mezinárodní soutěž, tak držme
palce, ať se jim vystoupení povede.
S celým sborem i přípravnými odděleními pilně cvičíme na červnový koncert Rokytky, který proběhne v neděli 2. června v 17:30 hodin
v kulturním domě kyje. Zde se představí všechna oddělení a sólisté sboru. Můžete se těšit na taneční vystoupení Pramínků a již vícehlasé
skladby od A. Dvořáka, M. Raichla a M. Uherka.
Po celý červen budou otevřené hodiny, kde si budou moci děti vyzkoušet, jaké je to zpívat ve sboru. Kdo se bude chtít přihlásit do přípravných sborů nebo do Rokytky, může se po konzultaci se sbormistryní, zapsat.
Přejeme krásné jaro a těšíme se na setkání na červnovém koncertě Rokytky nebo u zápisu.
Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně Rokytky

POZVÁNKA
Pokud nás nezklame počasí, tak i letos budeme moci přivítat milovníky
filmového plátna ve Štěpnici zámeckého parku na filmová představení.

sobota 22. června Jumanji 2: Vítejte v džungli
pátek 23. srpna Bohemian Rhapsody
https://praha-dolnipocernice.cz

Sledujte naše webové stránky, kde bude týden před plánovaným
začátkem termín potvrzen nebo zrušen.
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MČ Praha - Dolní Počernice
srdečně zve na tradiční

Svátek SouSeDů
který se bude konat v úterý 28. května 2019
v prostorách sídla úřadu MČ Praha - Dolní Počernice,
ul. Stará obec 10, v čase od 19.00 do 22.00 hod.
Přijďte si popovídat s představiteli naší MČ, zatančit si i zazpívat.
Připravili jsme pro vás, stejně tak jako v minulých letech, i rožněná selátka.
Přinesete-li „do placu“ i vy nějaké dobroty – rádi si na nich spolu s vámi
všichni pochutnáme.
Koná se za každého počasí.
Jak se za léta pořádání sousedského setkání osvědčilo, s dobrými přáteli je dobře i v dešti.

Místní knihovna
v ýb ě R Z n o v ýc h k n i h
beletRie PRo DoSPělé
Michael třeštík
Martina leierová
Marie Doležalová
bernard Minier
Jonas Jonasson

conn iggulden
alison belsham
Rosie Walsh
haruki Murakami
nikolas Sparks
Michael chabon
Jean-lu bannalec

Chceš-li rozesmát pánaboha
Dům s vypůjčeným výhledem
Jeden kopeček šmoulový
Sestry
Stojednaletý stařík, který se vrátil,
aby zachránil svět
Zaslepení
Otec musí zemřít
Ta hudba mi stále zní v hlavě
Volání anděla
Noc v Central Parku
Válka Růží. Dynastie
Tatérka
Muž, který už nezavolal
Kronika ptáčka na klíček
Život ve dvou
Židovský policejní klub
Bretaňský příboj

nauČná liteRatuRa
Radkin honzák
ladislav Zibura

Psychosomatická prvouka
40 dní pěšky do Jeruzaléma

J. l. horst
Sandore Dazieri
agnes Martin-lugand
Guillaume Musso
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Martin úbl
hana Machalová
kolektiv autorů
Pavel kosatík
beletRie PRo MláDež
františek tichý
barbara cantini
liz kesslerová
kid cube
Daphne Maple
Michaela fišarová
John Martin
Petra bartíková

Neuvěřitelné příhody z hor
Do světa. Cestujte chytře, levně
a často
Příběhy věcí
Češi 1918, 1938, 1948, 1968, 1977,
1989, 1992
Transport na věčnost
Mortina 1. a 2. díl
Emily Vichrná díl 1., 4. a 5.
Deník malého minecrafťáka 1.-5. díl
Psí záchranářky 1.-4. díl
Kája a Claudie. Hra na štěstí
Škola ve vesmíru
Co se děje v mraveništi

nauČná liteRatuRa PRo MláDež
vít haškovec
Malované dějiny Evropy
tereza vostradovská
Řez kočkou
Základní údaje o knihovně a aktuální informace o provozu najdete
na webových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice
http://praha-dolnipocernice.cz/knihovna
Světla Parkanová, knihovnice

N e p ř e h l é d l i js t e?
Historie • str. 14, 15, 16, 17

Masopust • str. 10, 11, 12

žijí mezi námi • str. 8

Kresby: Roman Franta

dost bylo plastu • str. 6
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inzerce

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

Topme jinak – „kotlíkové dotace“ nám pomůžou
Vážení Pražané, určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím dál
tím rychleji. Letos to budou tři roky, kdy poprvé vznikla zákonná
povinnost objednat si revizního technika, aby provedl revizi Vašeho
kotle na pevná paliva.
Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve kterém žijete. Dejte
sbohem přikládání a vyměňte starý, neekologický kotel za moderní
tepelný zdroj, který nevyžaduje Vaši stálou pozornost a neobtěžuje
kouřem Vaše sousedy a okolí. Využijte poslední příležitosti k získání vysoké dotace před zákazem topení uhlím v emisně nevyhovujících kotlích, stanovené v zákoně a připravovanou vyhláškou Magistrátu, s cílem v co nejkratší době zlepšit imisní situaci v oblastech
s obytnou zástavbou.
V současné době (do konce tohoto roku nebo do vyčerpání finančních prostředků) probíhá příjem žádostí v rámci druhé výzvy Kotlíkových dotací II. Na podzim bude zahájen příjem žádostí o „kot-

líkovou dotaci“ v rámci třetí, ale již poslední výzvy! Připravuje se
změna v administraci příjmu žádostí. S žadateli bude předem uzavřen smluvní vztah, aby tak byly vyloučeny pochybnosti a posílena
jistota „zda se na mě dostane“. Pochybnosti vyplývají ze situace
v jiných krajích, kde stanovený počet žadatelů byl naplněn během
velmi krátké doby, i když v Praze je situace jiná. Lidé bydlící v rodinných domech o výměnu kotlů nejeví přílišný zájem.
Čas je skutečně neúprosný a září 2022 je dalším termínem, od něhož bude zakázáno topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy.
Využijte nabízené jedinečné příležitosti, vyřešte si problém nevyhovujících kotlů na tuhá paliva dříve, než Vám k jejich výměně
vznikne zákonná povinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!
Ing. Miroslav Zeman, specialista ekologických projektů
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