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Vážení spoluobčané,

rád bych vás na  počátku roku 2019 
informoval, jaké záměry související 
s  rozvojem naší MČ připravujeme 
nebo jsme na  přípravách těchto zá-
měrů zainteresováni. Nemusím při-
pomínat, že se ve většině jedná o zá-
měry stavební, které jsou zakotveny 
ve  Strategickém plánu MČ Praha - 
Dolní Počernice na roky 2016 – 2022, 
a vedení naší MČ se je snaží systema-
ticky realizovat.
Přestože máme většinu našich ko-
munikací v  dobrém stavu, je třeba 
ještě u  některých z  nich provést re-
konstrukci jejich povrchu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o finančně náročné stavby, na které nemá naše 
MČ finanční prostředky, zajišťuje jejich realizaci Odbor investic 
MHMP (INV). Jedná se o tyto stavby:
Úpická ul. – připravuje se projektová dokumentace ke sloučenému 
územnímu a  stavebnímu řízení, do  které je zapojena samospráva 
a někteří obyvatelé této ulice.
Ulice Nad Rybníkem – projektová dokumentace je v závěrečné fázi, 
je předpoklad, že v letošním roce dojde k realizaci úseku od ul. Ná-
rodních hrdinů po Padolinu.
Ulice Národních hrdinů – jsou prováděny přípravné práce, v  le-
tošním roce nemůžeme zahájení její rekonstrukce ještě očekávat. 
Jedná se o  úsek od  ul. Nad Rybníkem na  hranici našeho katastru 
ve směru na Horní Počernice.
Pěší lávky u mostu přes Rokytku – projektuje se jejich celková re-
konstrukce, bude se jednat v podstatě o nové lávky.
Naše MČ v současné době dokončuje rekonstrukci objektu čp. 25 
s jeho využitím na sídlo údržby MČ. V rámci této stavby bude upra-
vena i přilehlá zahrada.
Připravujeme rekonstrukci objektu čp. 26 – Počin na ul. Národních 
hrdinů a čp. 366 ve Staré obci. Hlavním cílem pro letošní rok je zajiš-
tění financování obou staveb.
Na místním hřbitově připravujeme rekonstrukci dělící zdi mezi sta-
rou a novou částí hřbitova včetně rozšíření kolumbária.
Zahájili jsme přípravné práce na  realizaci zbylého úseku propojo-
vacího chodníku na Českobrodské ulici mezi Dolními Počernicemi 

ú
v

o
d

n
ík úvodní slovo starosty

a Běchovicemi, který bude sloužit i jako cyklistická stezka.
Naším záměrem je i revitalizace parčíku U Váhy při Českobrodské ul. 
a jeho rozšíření ve směru k ul. V Záhorském. V letošním roce předpo-
kládáme pouze vypracování projektové dokumentace.
V r. 2019 bude dokončena rehabilitace zámeckého parku – 3. eta-
pa. Tím bude naše dlouhodobé snažení o rehabilitaci této přírodní 
a kulturní památky ukončeno a věříme, že ke spokojenosti našich 
obyvatel i návštěvníků parku.
Také Hl. m. Praha v naší MČ připravuje uskutečnění svých a součas-
ně i našich záměrů. Odbor ochrany prostředí MHMP zahájí v letoš-
ním roce realizaci 3. etapy parku U Čeňku, která je situovaná mezi 
rybníkem Martiňák a zástavbou Dolních Počernic. Tato část rozsáh-
lého území mezi naší MČ a  Černým Mostem bude pojata z  velké 
části krajinářsky a nebude zde chybět ani naučná stezka, která bude 
znázorňovat formu zemědělské činnosti z první poloviny 20. století.
Další stavbou, která má již stavební povolení, je výstavba bytového 
souboru „Bytové domy Dolní Počernice – jih“ při Českobrodské ul. 
za otočkou autobusů MHD. Její zahájení závisí na rozhodnutí nové 
samosprávy Hl. m. Prahy.
Velmi sledovaná je výstavba nové základní školy. Tato stavba se 
nyní nachází ve fázi územního řízení. Investorem je Odbor investic 
MHMP, se kterým samospráva naší MČ spolupracuje při přípravných 
a projektových pracech.
Naše seniory zajímá osud Domova seniorů, který by měl stát na po-
zemcích naproti našemu hřbitovu. Stavba má územní rozhodnutí 
a její realizaci zajišťuje též Odbor INV MHMP. Bohužel se termín pro 
platnost územního rozhodnutí dvakrát prodlužoval a  v  současné 
době není vůbec jasné, zda nové vedení města dá tomuto projektu 
zelenou.
Rád bych na tomto místě uvedl, že všechny výše uvedené záměry 
se nacházejí v různých etapách příprav či realizace. Jejich pokračo-
vání je většinou závislé na zajištění jejich financování. Pro letošek 
ještě nemá Hl. m. Praha v době, kdy je psán tento článek, konkrétní 
rozpočet kapitálových výdajů v jeho jednotlivých kapitolách a ani 
naše MČ ještě nemá schválený rozpočet na rok 2019. Problémem 
může být odlišný pohled nové samosprávy HMP na  investiční zá-
měry v Dolních Počernicích, ale to nechci předjímat.
Vyčkejme tedy, až rozpočet města i naší MČ dozná konkrétní podo-
by. Doufám, že konkrétnější informace vám budu moci sdělit v ně-
kterém z dalších vydání Dolnopočernického zpravodaje.

 Zbyněk Richter, starosta

Jednání Rady MČ PRaha – dolní PoČeRnice
Rada na  svých zasedáních v  období od  5. 12. 2018 do  29. 1. 
2019 m. j. projednávala

schválila:
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2018,
- Programové prohlášení Rady MČ Praha - Dolní Počernice na voleb-
ní období 2018-2022, 
- zřízení Komise sociální, zdravotní a bytové a její složení,
- zřízení Komise pro výchovu a vzdělání a její složení,
- Smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 24/1 v k.ú. Dolní Počer-
nice se spol. BLOCK BUILDING s.r.o.na dobu neurčitou,
- poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč na podporu čin-
nosti spolku Rokytka, počernický dětský sbor, z.s., 
- přihlášení MČ Praha-Dolní Počernice do  krajského kola soutěže 
Zlatý erb,
- Darovací smlouvu se spol. Kontejnery Novák s.r.o. o  poskytnutí 
nepeněžitého daru formou poskytnutí služby – likvidace odpadu, 
ve výši 11 tis. Kč,
- přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ DUHA,
- podání žádosti o grant spol. Bonsoft, s.r.o., v oblasti ŽP - Veřejná 

zeleň, výchovný, zdravotní a  bezpečnostní řez dřevin, realizovaný 
na pozemcích v k.ú. Dolní Počernice, svěřených do správy MČ Praha 
- Dolní Počernice.
- výpověď Smlouvy o  dílo se spol. ELEKTROČAS s.r.o. ze dne 2. 1. 
2001, týkající se zajišťování správy hodinového zařízení v areálu zá-
kladní školy,
- jmenování PhDr. Dagmar Jílkové a MUDr. Pavla Bočka členy Škol-
ské rady při ZŠ v Dolních Počernicích, jako zástupce zřizovatele MČ 
Praha - Dolní Počernice,
- poskytnutí dotace ve  výši 10.000 Kč pěveckému sboru Rokytka 
z výtěžku výherních hracích přístrojů a provozování loterií,
- na  přechodnou dobu změnu využití současného „informačního 
centra“ na „kulturní centrum a muzeum“,
- připomínky k  dokumentaci ke  změně PD stavby č. 8613 Bytové 
domy Dolní Počernice-jih. Cílem těchto připomínek je zajistit efek-
tivní a účelný budoucí provoz stavby,
- udělení výjimky pro vozidla spol. Kontejnery Novák, s.r.o. v souvis-
losti s dopravním opatřením v ul. Českobrodská, 
- dočasné vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu Auto-
centra se sídlem Českobrodská ev.č. 42, Praha 9 – Dolní Počernice, 
do Velkého počernického rybníka, a to do doby, kdy bude v dané 
lokalitě zbudována kanalizační síť, na  kterou se stavba zavazuje 
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souhlasného stanoviska Odboru ochrany prostředí MHMP. Dočasné 
vypouštění je možné max. po dobu 10 let. Toto vyjádření v daném 
řízení platí po dobu jednoho roku a nahrazuje dříve vydané stano-
visko MČ,
- objednávku pro spol. ZAVOS s.r.o. na zajištění inženýrské činnos-
ti na stavbě „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 
3. část“ ve fázi projektu pro provádění stavby za cenu 70.276,80 Kč 
dle předložené nabídky,
- poskytnutí fin. příspěvku pro r. 2019 spol. Mateřská škola a základ-
ní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 ve výši 10 tis. Kč na pobyt 
žáka Stanislava Holého, občana Dolních Počernic,
- Plán účetního odpisu majetku MČ Praha - Dolní Počernice na  r. 
2019 dle předloženého návrhu,
- podání žádosti o dotaci na financování rekonstrukce objektu čp. 
366 v rámci operačního programu Praha pól růstu ČR, výzva č. 46

bere na vědomí 
- návrh Cenové mapy stavebních pozemků Hl. m. Prahy na r. 2019,
- Memorandum o podpoře železniční dopravy na území Hl. m. Pra-
hy, které bude zveřejněno na webových stránkách městské části,
- Zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 9/2018 bez připomínek 
– předklad 1906/18
- Výroční zprávu o činnosti školy za šk.r. 2017/2018 Základní školy 
Praha 9 – Dolní Počernice bez připomínek.

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

2. Zasedání ZastuPitelstva MČ PRaha - dolní 
PoČeRnice dne 10. 12. 2018

Zastupitelstvo městské části Praha – dolní Počernice přijalo ná-
sledující usnesení:

1. Projednání podmínek rozpočtového provizoria MČ Praha – Dolní 
Počernice na rok 2019
- s o u h l a s í, aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v r. 2019 
až do schválení svého rozpočtu na rok 2019 v rozpočtovém provi-
zoriu,
- s c h v a l u j e   pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počer-
nice v období rozpočtového provizoria pro rok 2019 v tomto znění:

Měsíční výdaje městské části stanovené v pravidlech rozpočtového 
provizoria nesmí překročit 1/12 výdajů schváleného rozpočtu pro 
předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v přípa-
dě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů 
stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu před-
financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný 
průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních 
prostředků.

Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly 
plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat 
nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na  jejich plnění bude 
mít potřebné finanční prostředky.

Rozpočtové příjmy a  výdaje uskutečněné v  době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

2. Zapůjčení fin. prostředků z rezervního fondu MČ na předfinanco-
vání stavby „Objekt údržby čp. 25“
- s o u h l a s í   s použitím finančních prostředků ve výši 613.119 Kč 
z rezervního fondu MČ na předfinancování projektu „Objekt údržby 
MČ Praha – Dolní Počernice, snížení energetické náročnosti veřejné 

budovy“, identifikační číslo EIS CZ.05.18/0. 0/0 0/17- 070/0006273. 

3. Návrh odměn členům ZMČ dle nového nařízení s platností  
od 1. 1. 2019
- s c h v a l u j e   
1. měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha – 
Dolní Počernice od 1.1.2019 ve výši:
Zástupce starosty  29 546 Kč
Člen rady  6 566 Kč
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 283 Kč
Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 2 736 Kč
Člen zastupitelstva 1 641 Kč
stanovené nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve znění p.p.

2. v souladu s § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění p.p., s účinností od 1.1.2019 starostovi MČ Praha – Dolní 
Počernice příspěvek z rozpočtu MČ v celkové výši 6000 Kč měsíčně 
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku a na podporu 
zdravotních, kulturních a sportovních aktivit. 

4. Stanovení výborů ZMČ a jejich obsazení
- s c h v a l u j e   
1. zřízení Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru kultury 
a propagace
2. složení výborů FV a KV o pěti členech
3. složení výboru VKP o jedenácti členech

Kontrolní výbor:
předseda: Mgr. et Mgr. Petr Hartoš 
členové:
Ing. Jaroslav Langmajer, Ondřej Sedláček, Mgr. Jana Víchová, 
Štěpán Trejbal
tajemník: Eliška Čančíková

Finanční výbor:
Mgr. Tomáš Jirsák – předseda 
členové: Ing. František Chaloupecký, Ing. Jan Prádler, Danka  
Exnerová, Ing. Elisaveta Oliveriusová 
tajemník: Ing. Michal Konejl

Výbor kultury a propagace:
MUDr. Pavel Boček – předseda 
členové: Markéta Brožová, ak. mal. Roman Franta, Ivana Hájková, 
Ing. Hana Jaklová, Mgr. Tomáš Jirsák, PhDr. Dagmar Jílková, Světla 
Parkanová, Mgr. Markéta Stehlíková, Ing. Martin Šíla, Martina 
Vondřichová
tajemník: Vlasta Václavková

5. Stavba 510 Satalice- Běchovice, zkapacitnění
- n e s o u h l a s í   s projektovou dokumentací stavby „D0 510 Satali-
ce-Běchovice, zkapacitnění“ v k.ú. Horní Počernice, Dolní Počernice, 
Černý Most a Běchovice pro územní řízení z následujících důvodů:
- p o ž a d u j e:
a) dopracování protihlukových opatření ve výšce min. 8 m se zaoble-
ním ke středu dálnice, a to jak ve středu dálničního tělesa, tak na patě 
zářezu dálnice z materiálu, který významně absorbuje hluk, tj. např. 
hliníkové panely, užité v k.ú. Dolní Počernice – Štěrboholská radiála, 
a to již v rámci stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“.
b) navázání realizace souboru staveb na Pražském okruhu, konkrét-
ně stavby 510, 511 Běchovice – D1 a přeložky silnice I/12, tj. výhrad-
ně společné zprovoznění staveb,
c) sloučení stavby „D0 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění“ se 
stavbou „D0 510 PHS na mostě přes Počernický rybník“ z důvodu 
měření hluku z obou staveb jako celku,
d) zabývat se zodpovědně případnou regionální variantou okruhu 
kolem Prahy,
e) v  úseku stavby D0 510 stanovit nejvyšší povolenou rychlost  
80 km/hod
f) kolaudaci stávající stavby D0 510
g) dořešení likvidace znečištěných povrchových vod ze stavby  
D0 510



4

in
fo

RM
a

ce
 Z

M
Č

Dne 29. ledna 2019 rezignovala na mandát paní Zuzana Baudy-
šová, senátorka za obvod č. 24 - Praha 9. V souladu se zákonem 
o volbách do Parlamentu se v tomto senátním obvodu budou 
konat doplňovací volby. V doplňovacích volbách je senátor vo-
len pouze na zbytek volebního období, tedy v tomto případě 
na dobu do října 2020.
Bližší informace k těmto volbám jsou k dispozici na stránkách 
MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-se-
natu-volebni-obvod-c-24-praha-9.aspx

Bližší informace k těmto volbám jsou k dispozici na stránkách 
MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropske-
ho-parlamentu.aspx

h) dodržování stanovených hlukových limitů (denní - 60 dB, noční 
- 50 dB)

6. deset problémů, vygenerovaných z 9. fóra MČ a návrh opatření 
na jejich řešení

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e  návrhy opatření na odstranění problémů, vzešlých 
z jednání 9. fóra MČ Praha – Dolní Počernice:

Nejdůležitější problémy z 9. Fóra potvrzené anketou a návrh na je-
jich vyřešení.

1. (66b.)  Odstranit funkci „produkce“ (výrobní haly, sklady) z lokality 
Vinice z nového Metropolitního plánu
Odstranění funkce produkce v oblasti Vinice odsouhlasilo ZMČ při 
připomínkování návrhu nového Metropolitního plánu. ZMČ bude 
na svém stanovisku trvat i při projednávání dalších fází Metropo-
litního plánu.

2. (58b.)  Realizovat ulici Nová Úpická přes pozemek bývalého auto-
salonu Auto - Exner
V  současné době není možno ulici Nová Úpická v  úseku Česko-
brodská – Národních hrdinů realizovat. Důvodem jsou nevyřešené 
majetkové vztahy a probíhající soudní spory v této věci.

3. (53b.)  Okamžité a důsledné kontroly policie na ul. Národních hr-
dinů – omezit vjezd nákladních aut
V  současné době je MHMP – Odbor dopravních agend vydáno 
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na po-
zemních komunikacích v Praze 14. Toto opatření řeší i  snížení ná-
kladní dopravy v MČ Praha – Dolní Počernice.

4. (33b.)  Vybudovat klub pro mládež
S  vybudováním klubu pro mládež je počítáno v  polyfunkčním 
domě souboru Bytové domy Dolní Počernice – jih. V současné době 
nemá MČ pro tuto činnost vhodné prostory.

5. (26b.)  Zrehabilitovat statek čp. 4
Oprava a využití velkostatku čp. 4 je odvislé od rozhodnutí orgánů 
Hl. m. Prahy. ZMČ pověřuje starostu jednáním s novou samosprá-
vou HMP o strategii využití velkostatku čp. 4. Jedná se o dlouhodo-
bou záležitost, neboť v současné době při výměně pražské samo-
správy není zatím vůle se touto záležitostí zabývat.

6. (23b.)  Navýšit ordinační hodiny praktického lékaře
Navýšit ordinační hodiny praktického lékaře za  současných pod-
mínek není možné. MČ již zajistila podmínky pro umístění nových 
lékařských ordinací v  polyfunkčním domě souboru Bytové domy 
Dolní Počernice – jih. Dále bude vedení MČ usilovat o umístění or-
dinací v připravovaném Domově seniorů.

7. (21b.)  Zřídit více kontejnerů na tříděný odpad
Počet kontejnerů na  tříděný odpad byl již navýšen. ZMČ apeluje 
na všechny obyvatele MČ, aby se v případě likvidace tříděného od-
padu chovali maximálně úsporně a zodpovědně.

8. (15b.)  Zřídit službu terénního pracovníka pro seniory
ZMČ pověřuje tajemnici zmapováním situace v této oblasti ve spo-
lupráci s  komisí RMČ – KSZB a  výsledek tohoto šetření projednat 
v Radě MČ.

9. (12b.)  Zlepšit údržbu zámeckého parku – lavičky, koše, sáčky 
na psí exkrementy, úklid
Údržba zámeckého parku je zajištěna dodavatelsky. Její zlepšení by 
znamenalo výrazné navýšení rozpočtu MČ. ÚMČ se zaměří na zlep-
šení údržby parku prostřednictvím pracovní čety ÚMČ.

10. (8b.)  Odclonit kontejnery tříděného odpadu
Pro odclonění kontejnerů na tříděný odpad nemá MČ vhodné ma-
jetkové a  technické podmínky a  dostatek fi nančních prostředků. 

Z  toho důvodu není možno kontejnery na  tříděný odpad odclo-
ňovat. Pokud se budou obyvatelé MČ chovat při třídění odpadů 
úsporně a zodpovědně, není třeba kontejnery odcloňovat.

7. Stanovení politika Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice na volební 
období 2018 – 22
- s c h v a l u j e   starostu Zbyňka Richtera jako politika Zdravé MČ 
Praha – Dolní Počernice na volební období 2018 – 2022. 

8. Hodnotící zpráva MA 21 za rok 2018
- s c h v a l u j e   Hodnotící zprávu Zdravé MČ Praha – Dolní Počerni-
ce v procesu MA 21 za rok 2018.

9. Akční plán MA 21 na rok 2019
- s c h v a  l u  j e   Akční plán Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 
v procesu MA 21 na rok 2019.

10. Volba zastupitelů, pověřených k podepisování doložky o plat-
nosti prováděného právního úkonu.
- p o v ě ř u j e   členy ZMČ Praha – Dolní Počernice Danku Exne-
rovou, Mgr. Jana Šroubka, Štěpánku Kratochvílovou a Petra Strán-
ského podepisováním doložky o platnosti prováděného právního 
úkonu.

11. Různé
- p o v ě ř u j e   RMČ zpracováním vyhodnocení stavu a vhodnosti 
retardérů na místních komunikacích v Dolních Počernicích.

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

doPlŇovací volby 
do senátu
volební obvod č. 24 - Praha 9

volby 
do evRoPskÉho 
PaRlaMentu

termín voleb: 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první 
kolo voleb (případné druhé kolo se uskuteční ve  dnech 
12. a 13. dubna 2019)

termín voleb: 24. a 25. května 2019
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Č. p. 25 v ulici Nad Rokytkou

dopravní opatření na Českobrodské ul.

Městská část Praha - Dolní Počernice zakoupila tento objekt, aby 
sloužil jako zázemí údržby, které bylo dříve v nevyhovujících pod-
mínkách plechového skladu. Na jeho místě - ve štěpnici zámeckého 
parku - vznikl po odstranění skladu, nový fitpark.
Možnost zakoupení budovy č. p. 25 se nám velmi hodila. Rozhodli 
jsme se pro rekonstrukci objektu a jeho celkové zateplení. Nejprve 
jsme na pozemku vybudovali garáž, která je využívána pro parko-
vání vozidel údržby. V samotném objektu jsme nahradili vytápění 
kamny na  tuhá paliva za  vytápění plynovým kotlem, i  s  ohřevem 

Po velkém úsilí naší samosprávy jsme docílili omezení jízdy náklad-
ních vozidel na Českobrodské ul. v úseku mezi vjezdem do areálu 
Alimpex a Coca-Cola na Jahodnici a křižovatkou s Pražským okru-
hem. Naše snaha směřovala zejména k  omezení kamionové do-
pravy, která nejvíc Dolní Počernice obtěžuje. Instalované dopravní 
značení těžkou nákladní dopravu vylučuje, ale zkušenost z prvních 
týdnů provozu bohužel ukazuje, že se v některých případech míjí 
účinkem. Problém je v tom, že v daném úseku se nenachází vhodné 
místo, kde by policie mohla vozidla, která zákaz porušují, kontro-
lovat. Řidiči si tuto skutečnost uvědomují a riskují, že kontrolováni 

TUV a rozvodem k otopným tělesům. V přízemí bude umístěna šat-
na, malá dílnička, sprchy a WC. V podkroví vznikne archiv a depozi-
tář našeho muzea.
Cílem rekonstrukce je zlepšení tepelně-technických vlastností ob-
vodového pláště - fasády, podlah a střechy, a tím dojde k zlepšení 
vnitřního mikroklimatu objektu. Nechali jsme zpracovat tepelně-
-energetický audit za účelem dosažení dotace na část stavebních 
úprav.
 Ing. Miloslav Král 

nebudou. Přesto již bylo uděleno policií za porušení zákazu několik 
pokut a v současné době řeší naše samospráva s policií vytipování 
vhodných míst pro kontrolování vozidel. Je však nutno si uvědomit, 
že v naší MČ mají sídlo firmy, které provozují nákladní dopravu, a ti 
musí Dolními Počernicemi projíždět. Též nemůže být zabráněno 
průjezdu nákladním vozidlům, která zde zásobují, nebo k nám je-
dou v souvislosti s prováděním stavebních prací. Věříme, že v nej-
bližší době bude mít současný zákaz průjezdu nákladních vozidel 
přes Dolní Počernice ještě větší účinek.
 Zbyněk Richter, starosta

SBĚR BIOODPADU v I. pol. 2019
pomocí  velkoobjemových kontejnerů (vok) proběhne na území naší MČ takto:

od 9.00 do 12.00
- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)

- ul. V Čeňku (u parčíku)

od 13.00 do 16.00
- ul. Úpická (u tříděného odpadu)  

- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

v sobotu 20. dubna

v sobotu 15. června
od 9.00 do 12.00

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)   
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)  

od 13.00 do 16.00
- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)

- ul. V Čeňku (u parčíku)

Hana Moravcová



6

Plánovaný rozvoj Mhd v příštích deseti letech v MČ dolní Počernice

Pocitová MaPa – shrnutí výsledků

Dne 23. 1. 2019 se na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích za účasti 
zástupců Prahy 14, Dolních a Horních Počernic uskutečnilo jednání 
ohledně rozvoje linek MHD v hl. m. Praze v období let 2019 – 2029. 
Rada městské části dlouhodobě usiluje o přímé propojení Dolních 
a Horních Počernic ulicemi Národních hrdinů a Do Svépravic. V sou-
časnosti je toto spojení zajištěno linkou 224, oklikou přes Kyje a Čer-
ný Most. Tato trasa je však příliš dlouhá a v některých částech vede 
po  komunikacích se silným zatížením individuální dopravou, což 
způsobuje častá zpoždění jednotlivých spojů. 
Návrh nového řešení počítá s  rozdělením linky 224 na  linky 204 
a 224 (viz grafi ka).
Linka 224 povede v původní trase z Horních Počernic do Dolních 
Počernic přes Černý Most, Kyje a Hostavice. Jedná se o výrazné zkrá-

V průběhu minulého roku byly v procesu Místní agendy 21 zpraco-
vány výsledky pocitové mapy, která byla vytvořena naší veřejností 
při jednání 9. fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice a při Svátku 
sousedů. Cílem pocitové mapy bylo zjistit, kde se naši občané necítí 
bezpečně a naopak, která místa rádi navštěvují, kde relaxují a co by 
rádi v Dolních Počernicích zlepšili. Zastavme se u nejvíce jmenova-
ných nebezpečných míst. 
V první řadě jsou to chodníky pod železničním mostem na ul. Národ-
ních hrdinů. Jsou úzké a při zvýšeném provozu opravdu nebezpečné. 
Bohužel při rekonstrukci tohoto mostu nebylo možno most rozšířit 

cení původního spoje s konečnou stanicí „Ve Žlíbku Horní Počernice 
- Dercsenyiho/Škola Dolní Počernice“. 
Linka 204 zajistí požadované propojení Dolních a Horních Počernic, 
zavedením do ulic Národních hrdinů a Do Svépravic s tím, že dále 
bude pokračovat v původní trase linky 224 do Újezda u Průhonic. 
Záměr počítá s tím, že linky 208 a 224 nově zajistí dopravní obsluhu 
sídliště Jahodnice svým vedením ulicí Lomnická a Manželů Dostá-
lových.
Nově je také navržena víkendová posila autobusové linky 109, jejíž 
trasa zůstává beze změny. 
Linka 110 zůstává beze změny. 
Dokumentace ke změnám MHD je k dispozici v podatelně úřadu. 
 Mgr. Jan Šroubek, radní MČ

a na úkor vozovky nebylo možno ani rozšířit chodníky. Instalace zá-
bradlí v těchto místech není možná, neboť by se chodníky ještě více 
zúžily, a navíc by zábradlí při případné dopravní nehodě mohlo být 
smrtelně nebezpečné. Jedinou možností je vybudování průchodu 
pod drážním tělesem, ale k tomuto přistupuje SŽDC negativně.
Druhým, nejvíce zmiňovaným nebezpečným místem, je přechod 
pro pěší na Českobrodské ul. k ul. Lanžovské, tedy k zastávce ČD. 
Nutno připomenout, že dlouhou dobu zde přechod chyběl, avšak 
naše MČ v r. 2011 u TSK vybudování tohoto přechodu prosadila, a to 
včetně jeho přisvětlení. Je třeba si uvědomit, že prakticky všechny 
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Počernický rybník
V  minulém roce jsme odpovídali na  několik shodných dotazů, 
týkajících se využití cesty podél severního břehu Velkého počer-
nického rybníka. 
Při jeho rekonstrukci v r. 2005 řešila projektová dokumentace po-
dobu této cesty dvojím způsobem. Její první část od hlavní hráze 
byla navržena jako promenádní cesta v dostatečné šíři pro volno-
časové aktivity. Druhá část, od Padoliny k rozdělovacímu objektu 
však tento charakter ztrácí a úmyslně se zužuje s omezeným vy-
užitím pouze pro pěší. Požadavky na její zkapacitnění v podobě 
její první části nemohly a  ani budoucnu nemohou být akcep-
továny. Důvodem tohoto rozhodnutí projektanta a  investora, 
kterým byl Odbor ochrany prostředí MHMP, jsou zcela zřejmé. 
Sledují totiž zklidnění zadní části rybníka ve  prospěch zde 
žijících živočichů a vodního ptactva, zejména v období hníz-
dění. Za tímto účelem byly v  rákosinách zadní části rybníka 
vybudovány laguny, které umocňují charakter této přírodní 
památky. Vedení naší MČ s tímto postojem města souhlasilo 
a svůj názor nebude měnit, neboť neměnný je v tomto smys-
lu i názor odpovědných pracovníků magistrátu.
Našim občanům i cyklistům však můžeme slí-
bit, že v brzké době bude vybudována prome-
nádní stezka podél Rokytky, která bude odbo-
čovat k Rokytce z ul. Nad Rybníkem v místech 
pod dálničním mostem. Tato stezka bude na-
pojena na již vybudovanou stezku podél želez-
niční tratě ve směru na Běchovice, s možností 
pokračování do Klánovic, a bude vybudovaná 
v rámci výstavby kanalizačního sběrače H jako 
jeho obslužná komunikace. Nám nezbývá nic 
jiného, než požádat veřejnost, aby tento postoj 
města pochopila a zachovala respekt k přírod-
ní památce Počernický rybník.

 Zbyněk Richter, starosta

kterým byl Odbor ochrany prostředí MHMP, jsou zcela zřejmé. 
Sledují totiž zklidnění zadní části rybníka ve  prospěch zde 
žijících živočichů a vodního ptactva, zejména v období hníz-
dění. Za tímto účelem byly v  rákosinách zadní části rybníka 
vybudovány laguny, které umocňují charakter této přírodní 
památky. Vedení naší MČ s tímto postojem města souhlasilo 
a svůj názor nebude měnit, neboť neměnný je v tomto smys-

přechody na našich frekventovaných komunikací jsou svým způso-
bem nebezpečné. Je na chodcích, aby zde dbali zvýšené opatrnosti 
a se zvýšeným provozem počítali. 
Dalším místem, kde se lidé necítí bezpečně, byly jmenovány cykli-
stické stezky s nerovným povrchem a některými úseky zarostlými 
křovím. Tento nedostatek naše MČ odstranila v průběhu roku 2017 
a 2018.
Jedním z nejvíce zmiňovaných nebezpečných míst byl neosvětlený 
úsek ul. Národních hrdinů v úseku mezi Svatoňovickou a Rtyňskou 
ul. Tento oprávněný nedostatek byl v  říjnu loňského roku odstra-
něn. Bylo zde na podnět naší MČ vybudováno nové veřejné osvětle-
ní včetně přisvětlení přechodu pro chodce mezi Makovskou a Pod-
krkonošskou ulicí. 
Dalším nebezpečným místem byla jmenována světelná křižovatka 
na ul. Českobrodská. Zde je třeba uvést, že při dodržování pravidel 
silničního provozu jak vozidly, tak chodci, zde bude možnost jaké-
koliv dopravní nehody snížena na minimum.
Byla též řešena možnost instalace zrcadla na křížení Štěrboholské 
radiály a ul. Národních hrdinů. Tuto možnost zamítla PČR s odůvod-
něním, že zrcadlo „vidí“ za roh, nikoliv za horizont. Umístění zrcadla 
v těchto místech ztrácí z toho důvodu své opodstatnění.
Zmiňovány byly i chybějící chodníky na Českobrodské ul. a ul. Ná-
rodních hrdinů. Tento požadavek je legitimní a naše MČ již v těchto 
případech činí příslušná opatření.

Jedním z podnětů byla i rychlá a hustá doprava. Zde je nutno kon-
statovat, že bez realizace některých nadřazených dopravních staveb 
ve východní části Prahy, nemůže naše MČ tento problém vyřešit.
Poněkud kuriózním upozorněním bylo, že někteří obyvatelé byli již 
2x vykradeni. Zde můžeme pouze doporučit, aby si naši občané své 
objekty řádně zabezpečili a  svojí nedbalostí nenabízeli zlodějům 
možnosti ke zcizování jejich majetku.
V dalším díle se pocitová mapa zabývala místy, která naši občané 
rádi navštěvují. Zde tato místa pouze vyjmenujme. Vévodí jim Po-
černický rybník a  jeho okolí včetně zámeckého parku, dále je to 
stezka podél Hostavického potoka a podél Rokytky, přírodní rezer-
vace V Pískovně a veřejné sportoviště ve Svatoňovické ulici.
Naši občané též navrhnuli rozšíření možností parkování, a to u vla-
kové zastávky ČD, v  Novozámecké ul. a  v  ul. Národních hrdinů. 
Dále by přivítali umístění nových laviček a odpadkových košů, a to 
v podstatě podél všech frekventovaných tras, jako podél Rokytky 
a Hostavického potoka, v zámeckém parku, u Počernického rybní-
ka, u Pískovny apod.
Vedení naší MČ bude v rámci svých možností, a s ohledem na reál-
né podněty, reagovat a přijímat taková opatření, která by výsledky 
pocitové mapy zohlednila.

 Zdravá MČ, MA 21
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obnovní Zásahy v lesích  
hlavního města Prahy  
v Měsíci únoRu a břeZnu

Na  konci roku 2018 skončila desetiletá doba pronájmu honitby Honebního 
společenstva Horní Počernice. Z nového výběrového řízení na pronájem honit-
by vzešel vítězně pan Radek Hertl. 
V současné době probíhá proces předání honitby mezi Mysliveckým spolkem 
Horní Počernice a panem Hertlem. Celá výměra honitby je cca 800 ha a zasahu-
je na území MČ Praha 14, Praha – Dolní Počernice, Praha – Horní Počernice, Pra-
ha – Běchovice a Praha – Klánovice. Hl. m. Praha má v Honebním společenství 
majoritní podíl prostřednictvím Odboru ochrany přírody a Lesů Hl. m. Prahy, 
takže má na dění v honitbě zásadní vliv. 
Naše MČ je o všech krocích prováděných v  této souvislosti informována, avšak nijak do  tohoto procesu nezasahuje. Nutno říci, že 
s předchozím nájemcem, tedy s Mysliveckým spolkem Horní Počernice měla naše MČ velmi dobré vztahy. Popravdě řečeno nevíme, 
jakou spolupráci můžeme od nového nájemce očekávat, ale věříme, že hlavním faktorem této spolupráce bude ochrana životního 
prostředí, láska a respekt k přírodě a ke všemu, co s ní souvisí.  Zbyněk Richter

dáRek pro seniory
Senioři Dolních Počernic dostali od naší městské části milý vánoční 
dárek. Úsilím paní Markéty Brožové byla získána dotace z Magist-
rátu hl. m. Prahy na projekt Zdravější Počernice 2018. Již třetí rok 
se daří zmíněné úřednici úspěšně připravovat podklady pro tuto 
finanční podporu. A tak posléze zajistí, nejen pro děti a mladé, řadu 
sportovně vzdělávacích programů, ale též pro nás starší spoluob-
čany, zajímavé aktivity např. Den seniorů - relaxační odpoledne 
v zámeckém parku (napodobenina Dne dětí ), Jóga a meditace, 

Zdravá záda atd. Tentokrát pro nás nachystala návštěvu lázní U Has-
trmana. Tam nás čekaly dvě hodiny velmi příjemné relaxace - vířivka 
uvnitř i  vně (tedy se sněhem kolem vyhřívaného bazénu), sauna, 
pára a půlhodinová masáž. Každý si mohl zvolit program dle svých 
potřeb. První dvě hodiny byly určeny ženám a druhé dvě mužům. 
To vše zdarma. Všichni jsme byli velmi spokojeni a děkujeme tímto 
Markétě Brožové za snahu přispět ke zlepšení zdraví a spokojenosti 
našich obyvatel.  Hana Jirsáková

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v průběhu měsíce 
února a března budeme v lesích spadajících do městské části Pra-
ha – Dolní Počernice provádět obnovní zásahy, především formou 
jednotlivého výběru po  ploše porostu, a  to primárně za  účelem 
podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy 
lesních porostů je v  souladu s  principy trvale udržitelného hos-

podaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. 
Ve vybraných lokalitách bude probíhat odstraňování nepůvodních 
a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, jako je např. dub čer-
vený. Tyto plochy následně zalesníme v jarních měsících stanovišt-
ně vhodnou dřevinou skladbou.

Informace najdete na našich webových stránkách: 
http://www.lhmp.cz/lesy/2019/02/prazske-lesy-cekaji-v-zimnich-mesicich-o...
http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/
 Ing. Tereza Sokolová, zástupkyně vedoucího střediska Lesy

Změna nájemce honitby
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doPis našim seniorům

Zahájili jsme oslavou 

Vážení a milí počerničtí senioři, 
dovolte nám adresovat Vám tento dopis, který má za cíl oslovit co 
nejvíce z  Vás, kteří žijete v  naší krásné městské 
části. Zamýšlíme se, co všechno lze z pozice naší 
městské části Vám nabídnout, v  čem pomoci, 
v čem poradit.
Jistě víte, že v  naší MČ funguje Klub důchodců, 
jehož členové se scházejí, pořádají výlety, různé 
akce a sama městská část pořádá velké množství 
akcí, na kterých Vás vždy rádi vidíme.
Naše městská část rozváží obědy těm z Vás, kdo 
to potřebuje, možná však jsou mezi Vámi tací, 
kteří by tuto možnost také rádi využili, ale neví, jak na to…
Spolupracujeme s  praktickou lékařkou, odborem sociálních věcí 
Prahy 14, velmi činná je naše sociální komise.
Přesto se domníváme, že o  řadě z Vás nic nevíme, neznáme Vaše 
představy, co byste přivítali, aby pro Vás městská část organizovala.

Není tajemstvím, že naše městská část má v  úschově nemalé fi-
nanční prostředky z dědictví po paní Nápravové, které chce co nejú-

čelněji a efektivně využít ve prospěch seniorů, a to 
všech, kteří v Dolních Počernicích žijí.
Budeme tedy moc rádi, pokud nám napíšete Vaše 
názory, podněty, připomínky, návrhy i  představy, 
jak finanční prostředky využít, jak zlepšit určitou 
společenskou a vzájemnou klubovou činnost a tím 
se i lépe poznávat.
Psát nám můžete formou dopisu na adresu Úřadu 
městské části - Stará obec 10, 190 12 Praha, nebo 
svůj dopis můžete ponechat v podatelně úřadu, či 

nám napište na  emailovou adresu podatelna@dpocernice.cz pod 
heslem dopis seniorům. 

Ing. Hana Jaklová, předsedkyně sociální komise
MUDr. Pavel Boček, místostarosta MČ Dolní Počernice 

Devátého ledna se konala schůze sociální a bytové komise ve slav-
nostní atmosfeře. Význačné životní jubileum slavily členky komise, 
krásných 88 let paní Irena Heerová a 75 let tajemnice komise paní 
Vlasta Václavková. Spoluoslavila své narozeniny i  další členka ko-
mise Jaroslava Vaněčková. Oslavenkyním přišli popřát starosta pan 
Richter, oba místostostarostové Ing. Král, MUDr. Boček a tajemnice 
ÚMČ Mgr. Hejdová. Témat na vzpomínání bylo dost, vždyť jsou to 
většinou starousedlíci pracující v  oblasti veřejné správy dlouhou 
řadu let.
Při této příležitosti bych jen krátce zavzpomínala na  tu nejdříve 
narozenou, paní Irenu Heerovou. Před padesáti lety jsem rovnou 
z vysokoškolské lavice nastoupila v Jednotě Říčany a koho jsem zde 
potkala, k  mému překvapení, hned první den, právě naší dnešní 
oslavenkyni. Pracovaly jsme spolu pod jednou střechou víc než 25 
let. Paní Heerová, vedoucí kontrolní účtárny byla nejen výraznou 
odbornou autoritou v  oblasti účetnictví, ale zároveň přátelskou 
a laskavou spolupracovnicí.
Společně prožité pracovní čtvrtstoletí uběhlo velmi rychle a  další 
životní kroky vedly paní Heerovou, již jako důchodkyni, do oblas-
ti sociální. Významně se podílela jako předseda Klubu důchodců 
a členka sociální komise v Dolních Počernicích na celé řadě kultur-
ních a společenských akcí. Oslavy jako Den dětí, Babí léto, předvá-
noční setkávání seniorů a mnoho dalších. Všechny nesou stopy její 

nezištné práce a lidské obětavosti. Dodnes je platnou členkou soci-
ální komise, vždy pracovně obětavou a plnou lidského porozumění.
Jménem komise sociální a  bytové, přeji nejen paní Heerové, ale 
i paní Václavkové a Vaněčkové hodně zdraví a nám všem, abychom 
měli tu čest podílet se na další spolupráci ve prospěch občanů Dol-
ních Počernic.
 Ing. Hana Jaklová, předsedkyně KSZB

výlety s klubem důchodců v r. 2019
a k t i v i t y  P R o  s e n i o R y
V turistické sezóně pořádá KD autobusové zájezdy na zajímavá místa po celé republice. Pro letošní rok jsou naplánovány tyto výlety:

•  Cena zájezdu je 100 Kč (cena nezahrnuje vstupné a žádný druh cestovního pojištění). 
•  Odjezd z konečné autobusu 109, 110, zast. Dolní Počernice.
•  Objednávky a platby přijímá od března 2019: p. heerová tel. 281 932 151, p. konopová tel. 702 016 010, p. krčálová – kadeřnictví.

21. května 
(úterý, odjezd v 7:00 hod.)

Zámek nové hrady u litomyšle

18. června
(úterý, odjezd v 6:00 hod.)

Černé jezero – Železná Ruda
Poznámka: Tento výlet je fyzicky náročnější, vyžaduje pevnou obuv.

9. července
(úterý, odjezd v 8:00 hod.)

Zámek Jemniště

10. září
(úterý, odjezd v 7:00 hod.)

Zámek opočno



10

vzpomínka na Jardu lenze (* 1933, † 2019)
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Koncem 60. a v 70. letech jako kluci jsme každé úterý a pátek chodili 
do staré sokolovny cvičit do Sokola. Přesto, že už dávno byl Sokol 
zakázán, byl tu někdo, kdo na politiku nedbal a věnoval se mládeži.
Vždy červené trenýrky, bílý nátělník. Ten „NĚKDO“, ke  komu jsme 
chodili cvičit se jmenoval JAROSLAV (JARDA) LENZ. Přísný, ale spra-
vedlivý, se suchým humorem („ty se klátíš na těch kruzích jak hruška 
před vosou“). Náplň cvičebních hodin byla založena na klasických 
gymnastických disciplínách, ale kladl se důraz i  na  všestrannou 
přípravu cvičenců. Provozovaly se zábavné a branné hry i lehkoat-
letické disciplíny. Žactvo se zúčastňovalo tehdy velmi populárních 
závodů všestrannosti a úspěšně v nich reprezentovalo naši jednotu 
na okresních a krajských přeborech.
Mnohým z  nás tato cvičení dala dobrý základ pro další sporty, 

kterým jsme se dále věnovali (zvláště basketbalu). Jarda, který 
postupně ztrácel své nejbližší - rodiče, sestru, nezůstal sám. Měl 
mnoho kamarádů, mimo jiné i  z  dob turistického oddílu Sokola 
Dolní Počernice pod vedením Franty Plecháčka, kde prochodil 
Valašsko, Slovenský ráj, Beskydy. Dlouho pak byl činný v  Klubu 
českých turistů. 
Byl velmi zručný a některé jeho výrobky stále můžeme vidět i v dol-
nopočernickém muzeu (např. vyřezávané holubičky).
Na sklonku života rád chodil po Počernicích, bylo ho vidět na mno-
ha akcích pořádaných městskou částí.
O jeho dobrém srdci, které dotlouklo 12. ledna, svědčí i řada chari-
tativních počinů, kterými pomáhal potřebným.  
 MUDr. Pavel Boček
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Každý, kdo vlastní psa, je ze zákona povinen psa přihlásit v místě trvalého 
bydliště a zaplatit místní poplatek ze psa. V případě dolnopočernických 
občanů je nutno zaevidovat psa na úřadě naší městské části, Stará obec 10. 

Podrobné informace vám poskytne Markéta Brožová, tel. 281 021 094, 
brozova@dpocernice.cz nebo je najdete na webových stránkách 
http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

splatnost místního poplatku ze psa je 31. 3. 2019

n e Z a P o M e Ň t e
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letní nebo ZiMní čas?

chystanÉ akce  
v kultuRníM centRu 

Praha - dolní Počernice, stará obec 6

vÝuka Pletení oŠatky Z PediGu
Středa 20. března od 17.00 do 20.00 hodin.

Poplatek pouze za použitý materiál
 

Jan RichteR ZPívá blues
Středa 10. dubna od 18.00 hodin

V  poslední době často propíraná otázka… V  médiích se objevují 
mnohé průzkumy mínění veřejnosti, která jeden den obhajuje čas 
letní, zato další ráno už zase přidává pomyslné body času zimnímu. 
Asi jak se kdo zrovna vyspal nebo mezi kterým vzorkem populace 
byla data sbírána.
Na toto téma se vyjadřují politici, doktoři, vědci i další známé osob-
nosti a díky nim jsme masírováni „seriózními“ obhajobami času vět-
šinou toho zimního, pro nás prý přirozenějšího…
Již dlouho mám silné nutkání se k tomu vyjádřit i já. Já na zimním 
čase totiž nic přirozeného nevidím.
tak za  prvé, za  druhé i  za  poslední: já jsem jedině pro letní 
čas! Jinak se stěhuju do  jižních krajin! Jsem noční pták a  nemám 
ráda uspěchaná rána. Chci mít delší „den“ a světlo večer, abych si 
ho mohla užít, když přijdu z práce… Komu by se chtělo ráno před 
odchodem do zaměstnání vstát a začít předtím na chvíli pracovat 
na zahrádce, nehledě na to, že domluvit si ráno tenis s kamarády je 
složité a v případě volejbalu nebo jiných kolektivních sportů téměř 
nemožné. Když bude večer dříve tma, komu z  nás zbyde dost sil 
a času na procházku s dětmi nebo na chvíli odpočinku s knížkou, 
nohama na stole a skleničkou něčeho dobrého v ruce? Je snad ro-
zumnější takto trávit čas po práci než před ní – nebo ne? Musím to 
ze sebe vykřičet! Troufám si říct, že dnešní doba je už trochu jiná než 
za našich rodičů a prarodičů a neustále se mění a hlavně zrychluje. 
Především díky technickému pokroku již málokdo z nás musí vstá-
vat ve čtyři ráno, aby šel ke zvířatům nebo obdělávat pole. Samo-
zřejmě i nadále budou existovat profese, kde se do práce musí vstá-
vat brzy. Lékaři, pekaři, zemědělci a další pracovníci ve směnných 
či nepřetržitých provozech musí být na pracovišti o něco dříve. Ale 

ve většině ostatních případů je trend pozdějšího nástupu do práce 
nebo alespoň klouzavá pracovní doba. Argument ohledně ušetření 
energie za svícení, si myslím, nemůže obstát – ranní úspora se pro-
mrhá večer. A třeba ten, že děti nechtějí jít spát, když je ještě světlo, 
je dle mého soudu také lichý. Na tom se v zimě stejně nic nezmění, 
pokud je tma od 16 nebo od 17 hod. A v létě jsou prázdniny, takže 
většina rodičů dobrovolně v uspávání poleví. Zdravotnímu hledis-
ku už nevěřím vůbec. Tak jako se lidstvo přizpůsobuje vývoji svým 
vzrůstem a dalšími tělesnými změnami, tak tohle pro něj musí být 
hračka. Takže nechápu, proč bychom si měli krátit krásné letní ve-
čery… Je přece dokázán pozitivní vliv slunce na dobrou náladu 
Naopak vidím především klady v  zavedení celoročního letního 
času. V zimě sice budeme vstávat trochu do větší tmy, ale pro ty, 
co musí být někde nejpozději v osm, je to prašť jako uhoď, tma je 
skoro stejná v 6, v 7 i v 8 ráno. Lépe a bezpečněji se spíš bude od-
cházet dětem z odpolední školy nebo z kroužku a také nám z práce. 
A v létě to zůstane jako doposud. Po celém dni stráveném ve škole 
nebo někde v kanclu si potom i nadále budeme moci užívat sluníč-
ka a čerstvého vzduchu, věnovat se sportovním aktivitám nebo jít 
třeba i odpoledne na houby, dokud bude prostě vidět…
Až se bude někdo někdy rozhodovat, zda se přidat k  zastáncům 
jedné či druhé strany, měl by se zamyslet, jakým způsobem to ovliv-
ní naše životy. Přeji si, aby to nebylo jen nařízení shora ve smyslu 
„o nás bez nás“, nejraději bych rozhodovala v referendu. Jen dou-
fám, že všichni odpovědně zváží pro a proti a vyberou Čas letní.
anebo ať čas zůstane alespoň střídavý, jako doposud… 
 Markéta Brožová
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K A M P A Ň dost bylo Plastu
Začalo to zprvu nenápadně a plíživě pomalu... 
Z mého dětství si pamatuji hlavně igelitové sáčky na mléko a krep-
silonové punčocháče. Brrr! Ty jsem nenáviděla. Kousaly a  štípa-
ly ostošest a  člověk před tím nikam neutekl. Postupně přicházely 
na  trh další a  další „vymoženosti“ a  z  nich ty nejrozšířenější - PET 
lahve a  igelitové sáčky a  tašky - nás už téměř zahltily. Jenže jsou 
nám opravdu jen k užitku?
Ty tam jsou doby, kdy byl igelitový pytlík vzácností a schovával se 
k opakovanému použití. Dnes si bez plastu život nedovedeme před-
stavit. Používá se v lékařství, v průmyslu, v gastronomii… Jenže co 
s tím odpadem? Chtěli byste se cítit jako chudák ryba, která v moři 

hledá zoufale místo k životu mezi plovoucími hromadami plasto-
vých zbytků? Nebo mít bolení břicha jako pták, jenž sežral místo 
živé zdravé ryby nějakou plastovou“? Já tedy ani náhodou. A to ne-
mluvím o alergiích na škodlivé plasty z levných hraček či oděvů… 
Mikročástice plastů se dostávají i do vody, co pijeme! A kdo by při 
pohledu na plastovou lžičku nevzpomněl památnou větu z Pelíšků: 
„kde asi udělali soudruzi z NDR chybu...“
Je na čase s tím něco začít dělat – nikdy není pozdě. A každý může 
začít u sebe:
 •   plastové příbory a tácky téměř nikdy nepoužívám, kovový 

příbor nosím v kabelce/batohu...
 •   zrovna tak plátěnou tašku nebo „silonku“ – která je sice 

z plastu, ale téměř nezničitelná...
 •   případně na nákup použiji kartonovou krabici od zboží, 

kterých je v každém obchodě víc než dost…
 •   pití v plastu kupuji pouze výjimečně, používám vlastní nádoby 

a piji co nejvíce „kohoutkovou“…
 •   na obědy s sebou si pokud možno nosím kastrůlky...
 •   třídím odpad…
 •   když už plastový výrobek, tak nejlépe z „tvrdého plastu“, 

opakovaně použitelný a od prověřeného výrobce
Stojí to sice trochu námahy a přemýšlení, ale přírodě a lidstvu tím 
hodně pomůžeme. Jsem o tom přesvědčená. Samozřejmě vyloučit 
plast z našeho života nelze. Ani já se občas té igelitce nebo plas-
tovému kelímku nevyhnu… Ale nejsem líná tahat skleněné fl ašky 
nebo si vybrat jiného obchodníka, který se plastu vyhýbá. A krůček 
po krůčku…
Zdravá Městská část Praha – Dolní Počernice se také rozhodla jít pří-
kladem a připojila se k této kampani podporované Ministerstvem 
životního prostředí. O dalších aktivitách Vás budeme informovat jak 
v DPZ, tak na našem webu.
Děkujeme za Váš případný osobní závazek na https://www.cr2030.
cz/zavazky/dost-bylo-plastu/, kde najdete spoustu námětů k  pře-
mýšlení a ukázek z praxe. Uvítáme i nápady přímo od Vás…
 Markéta Brožová, koordinátorka MA21

Číhá na nás ze všech stran. Strašák plasťák. Novodobá noční můra.

díl 1.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD
v MČ Praha - dolní Počernice v i. pol. r. 2019

stanoviŠtě:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)

termíny přistavení (v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00):
9. dubna – všechna stanoviště - 4 VOK

4. června – jen stanoviště Úpická a Nad Rybníkem - 2 VOK
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Rehabilitace zámeckého parku
Zámecký park – místo odpočinku a setkávání…

Právě probíhající práce v  zámeckém parku se týkají 3. etapy jeho 
rehabilitace. V rámci 1. etapy (proběhla 2005 - 2006) a 2. etapy (do-
končena 2015) byla na  základě historických podkladů založena 
cestní síť, na niž architektonický návrh 3. etapy navazuje. Z mapové-
ho podkladu z roku 1841 je patrné, že v severovýchodní části území, 
při vstupu do parku mezi oranžérií a starým zámkem, byla barokní 
francouzská zahrada, která pak plynule přecházela do přírodně kra-
jinářského stylu anglického parku v části jihozápadní.
Z tohoto konceptu návrh 3. etapy vychází. Anglický park bude mít 
čistě přirozený, klidový charakter. Lavičky zde budou umisťovány 
jednotlivě a poměrně řídce. Výjimku tvoří zpevněná plocha v kříže-
ní hlavních cestních os, po  jejímž obvodě je umístěno 11 laviček. 
Tento prostor je navržen tak, aby sloužil např. školní třídě při výkla-
du, hrách či občerstvení nebo větší skupině přátel. Jihovýchodně 
od tohoto „kloubu“ směrem k Rokytce je travnatá plocha, která má 
ideální atmosféru pro pikniky. 
Severovýchodní část parku při vstupu je navržena - i v duchu his-
torických souvislostí - jako formální, s jasně patrnou stopou lidské 
ruky a ducha. Způsob řešení cestní sítě v této části vychází ze sku-
tečnosti, že ani oranžérie ani zámek nejsou sice v současné době 
přístupné veřejnosti, ale pohledově se velice významně uplatňu-
jí a  značnou měrou se tak podílejí na  atmosféře celého prostoru. 
I  proto navržená cesta sice směřuje na  středovou osu oranžerie, 
ale je ukončena v prostoru před budovou kulatou piazzettou, a to 
v průsečíku s pohledovou osou od hlavního vstupu směrem k mo-
hutnému obloukovému kamennému schodišti, jež vede na zámec-
kou terasu. V centru této piazzetty bude umístěna kašna. Má tvar 
spirály z kamenných bloků, která plynule vystupuje z dlažby na úro-
veň cca 50 cm nad okolní terén a pak klesá ke středu ve směru rota-
ce vodního víru do úrovně cca 50 cm pod terén. 
Hřiště mateřské školky, které se nacházelo při jižní straně oranžérie, 
bude přemístěno do pohledově méně exponované polohy východ-
ně od budovy. Mezi hlavní vstupní branou a oranžérií byly odstra-
něny všechny novodobé přístavky a  zdi. Vznikne tam tak prostor 
pro zeleň včetně bylinkových záhonků, které budou mít možnost 
obhospodařovat děti ze školky. Nachází se zde také studna, jež 
bude zásobovat vodou kašnu. 
Geometrický park v  prostoru před oranžérií přejde pod opěrnou 
zídkou zakončenou historickým kamenným sloupkem do  méně 
formální části, o níž však předpokládáme, že bude nejintenzivněji 
společensky využívána. Je to oblast, kde se nacházelo torzo skle-
níku a zahradního domku na severní straně, na východě ji uzavírá 
ohradní zeď směrem k zahradě dětského domova.
Venkovní vyrovnávací schodiště navazující na původní hlavní příč-
nou osu celého parku je v našem návrhu nahrazeno umístěním ob-

jektu „průchozího“ slunečního pavilonu – glorietu. Vyvýšený gloriet 
se pohledově uplatní jako závěr hlavní příčné osy anglického par-
ku na severní straně, a naopak z prostoru glorietu bude atraktivní 
průhled stromořadím v této ose druhým směrem. Vedle toho může 
gloriet sloužit jako pódium pro menší nebo improvizované kulturní 
produkce nebo například rámec pro svatební obřad. 
Z  litinových nosníků původního skleníku budou vybrány ty ne-
poškozené, jež budou v pravidelném rytmu připevněny k opěrné 
zídce, kde budou sloužit jako podpora pro popínavé rostliny. Také 
zastřeší a  ochrání zrestaurované kamenné pítko. Celá tato oblast 
je koncipována tak, aby umožňovala pořádání menších společen-
ských akcí, jako jsou například svatební obřady, sousedská setkání, 
improvizované produkce apod. Pro takové účely je zde navržena 
větší zpevněná plocha a mobiliář. V prostoru u pítka bude umístěna 
jednoduchá dlouhá betonová lavice, která má dostatek prostoru 
před sebou pro příležitostné doplnění stoly a dalším sedacím ná-
bytkem. Na konci kratšího ramene lavice je navrženo pítko pro psy. 
Při ohradní zdi směrem k zahradě dětského domova budou mezi 
popínavými rostlinami na  kovových trelážích osazeny lavičky, jež 
lze případně použít i pro improvizované hlediště.
Naproti nim budou v záhonu pravidelně umístěné čtyři multifunkč-
ní betonové bloky 2 x 2 metry, vysoké 45 cm, které budou sloužit 
k sezení, ležení, popřípadě jako malé improvizované pódium nebo 
jako výstavní či prodejní plocha.
V mlatové ploše v prostoru pod glorietem jsou v pravidelném rastru 
navrženy stromy, jejichž větvení začíná až nad podchodnou výškou. 
Ty budou jednak vytvářet stín a jednak jejich koruny spolu s obrost-
lými trelážemi alespoň částečně zabrání pohledům na neatraktivní 
novodobou nástavbu nad původní hospodářskou budovou zámku 
a do dvora užívaného obyvateli dětského domova.
Při obnově parku v 80. letech 20. století zde byla umístěna řada za-
jímavých uměleckých děl. Pokud je to možné, budou restaurována 
a  zachována. V  některých případech budou po  dohodě s  autory 
upravena, jako například můstek s vajíčky, jenž musel být kvůli po-
žadovanému průjezdu mechanizace rozšířen, přičemž také musela 
být zvýšena průtočnost koryta náhonu. Jeho umělecky pojednané 
zábradlí však bude zrestaurováno a navráceno zpět. 
Nedílnou součástí rehabilitace zámeckého parku jsou i  sadové 
úpravy, včetně výsadby nových stromů a  založení různých druhů 
travnatých ploch - parterový trávník ve formální části, květnatá lou-
ka na slunném a suchém místě a Počernická louka v blízkosti Rokyt-
ky. Francouzská část parku bude uměle zavlažována vodou z nové 
vrtané studny.
 Ing. arch. Jitka Jadrníčková
 REINVEST spol. s r. o.

„Co se opět děje v zámeckém parku? Jaké budou změny? Kdy budeme moci opět volně procházet parkem?“ Tyto otázky si pravdě-
podobně položil mnohý z obyvatel nebo návštěvníků Dolních Počernic, proto jsme požádali o informace Ing. arch. Jitku Jadrníčko-
vou, autorku návrhu, a Petra Stránského, referenta stavebního odd. MČ Dolní Počernice.

MČ Dolní Počernice díky iniciativě starosty p. Zbyňka Richtera obdržela koncem minulého roku účelově vázanou dotaci ve výši 29 mil. Kč, 
a to na pokračování části Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část. 
Tato významná, jmenovitě vázaná finanční dotace na chráněnou památku umožní celkovou rekonstrukci tzv. francouzské části, kdy 
dojde k obnově historických a přírodních prvků a tvorbě nových dominant. Jedná se zejména o mosty, novou cestní síť, stavbu nové 
ohradní zdi, řadu inženýrských sítí (osvětlení, vodovod...), gloriet, pítka, fontánu a o další změny, a to i přemístění herní plochy u školky 
Orangery. 
Příprava na tuto stavbu probíhala v minulém roce a vyžadovala nejen koordinaci dotčených orgánů státní správy – Pražského hygienika 
a Hasičského sboru HMP, ale i orgánů ochrany přírody a zejména Národního památkového ústavu, který spolu s archeology vykonává 
nad stavbou dohled a koordinaci. 
Stavbu provádí společnost INGBAU CZ, s. r. o., se sídlem v Pardubicích, která vyhrála ve výběrovém řízení, technický dozor nad stavbou 
vykonává Ing. František Smetana. Stavba je dle uzavřené smlouvy v plánu k dokončení v říjnu 2019 s tím, že následně bude kolaudována.
   Petr Stránský
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Před 73 lety – podruhé
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První velký nálet na Prahu uskutečnila 8. americká letecká armáda 
14. února 1945. Jak později z archivních záznamů vyplynulo, Praha 
neměla být cílem tohoto náletu. Jednalo se o omyl skupiny ame-
rických bombardérů, která navigační chybou Prahu považovala 
za Drážďany, plánovaný cíl akce. Tato chyba však stála životy sko-
ro 700 osob a vedla ke zničení a poškození stovek domů, byl např. 
Faustova domu a Emauzského kláštera.

Další velký nálet proběhl 25. března 1945, kdy byla v  Praze zni-
čena velká část továrních budov ČKD v  Libni. Zahynulo při něm 
370 osob, mezi nimi i dva naši občané – František Jodl a Emanuel 
Říha. Tento nálet dal vzniknout první podrobné letecké fotografic-
ké mapě Dolních Počernic. Americké průzkumné letouny, zřejmě 
ihned po  tomto náletu, velmi podrobně nasnímkovaly vybom-
bardovanou oblast včetně letiš-
tě u  Kbel a  nevynechaly ani naší 
obec. Tato první „fotomapa“, na níž 
jsou zachyceny všechny budovy, 
park i rybník, a to ve velmi velkém 
rozlišení, je dnes přístupná v ame-
rických archivech. Většina pamět-
níků by na ní našla svůj dům a řadu 
míst, která již dávno „pohltil čas“.

Skupina pilotů od 354. Fighter Group, poručík Francis J. O’Connell 
druhý zleva, první zprava poručík Fredericka R. Canada, který podal 
zprávu o konci letounu P-51D s trupový kodem FT-A u Hostivaře. Fotka 
vznikla u „sesterského“ letounu P-51D s trupovým označením FT-B 
(létal na něm u 354. Fighter Group poručík Jack T. Bradly, stíhací eso 
s 15 sestřely, na fotu třetí zleva)

Mustang P-51D od 354. Fighter Group

v dolnopočernickém zpravodaji č. 3–4/2018 jsme si mohli přečíst o sestřelení amerického letounu P-51d Mustang, 
k němuž došlo 16. dubna 1945 v lokalitě „na Čihadlech“, a o osudech jeho pilota. Článek, soudě podle kladných ohla-
sů, čtenáře zaujal, a tak jsem se znovu ponořil do dolnopočernické kroniky a vyhledal další zajímavé střípky historic-
kých událostí konce 2. světové války v naší obci.

V naší kronice se píše: „Od konce března roku 1945 objevují se i nad 
okolím naší obce spojenecké stíhací letouny, tzv. hloubkaři, svádějící 
vzdušné boje se stíhačkami německými. 20. dubna také sledovali mno-
zí naši spoluobčané zasažené hořící spojenecké letadlo, letící z  boje 
směrem na Hostivař, kde se zřítilo.“
A právě záznam o zřícení tohoto letounu podnítil další mé pátrání. 
Navažme tedy na předchozí popis událostí z 16. dubna 1945 a po-
kračujme ve vyprávění o letecké válce v okolí naší obce…
Po útocích na kbelské letiště nechtělo velení amerického letectva 
riskovat další ztráty svých letounů kvůli silné protiletecké obra-
ně. Byl proto vydán příkaz na  letiště přímo neútočit, ale vyčkat, 
až německé stroje vzlétnou, a pak je z převýšení napadnout. Šlo 
jim stále o eliminaci letecké činnost Luftwaffe v Protektorátě, a to 
zejména proudových letounů Me 262, které představovaly pro 
spojenecké síly značnou hrozbu, navíc byla většina z nich přesu-
nuta z Německa právě na česká letiště. Ale ani velení Luftwaffe ne-
zahálelo a posilovalo obranu letišť v českém prostoru. K posílení 
pasivní protiletecké obrany byla 15. dubna 1945 z letiště v saském 
Grossenhainu převelena do Kbel III. skupina stíhací eskadry JG 27 
(III./JG 27). Měla chránit startující a přistávající Me 262 na ruzyň-
ském letišti. Jednotka III./JG 27 v  té době disponovala asi 20 až 
25 stíhacími piloty a přibližně 20 letouny typu Messerschmitt Bf 
109K-4, tj. posledního vývojového stupně známé stíhačky, který 
se v  mnoha parametrech vyrovnal americkým letounům P-51D 
Mustang. Přesto čekala nově příchozí letce na  kbelském letišti 
brzy hořká porážka…
První bojová akce III./JG 27 se uskutečnila až 20. dubna 1945, kdy 
Američané vyslali 54 bombardérů B-24 Liberator, aby zničily nádra-
ží v Klatovech. A již od samého rána pražská letiště ze vzduchu blo-
kovali američtí stíhači ze 355. Fighter Group, jmenovitě její jednotky 
357. a 358. Fighter Squadron. I když zaznamenali na pražských leti-
štích skoro dvě stě letadel, měli po neblahých zkušenostech s ně-
meckou protileteckou obranou 16. a 17. dubna 1945, kdy americké 
letectvo přišlo o 25 stíhacích letounů, zákaz na ně útočit.
Kolem 11:30 spatřili američtí piloti, jak se ze Kbel snaží odstarto-
vat německá letadla. Když se ale Američané objevili v okolí letiště, 
němečtí piloti dostali hlášení, vypnuli motory a čekali, až bude „čis-
tý vzduch“. Velitel amerických stíhačů vydal svým mužům pokyn, 
aby odlétli a vyčkali mimo prostor letiště. Piloti z III./JG 27 skutečně 
po půlhodině znovu vzlétli. Tento krok se rovnal téměř sebevraždě. 
Podle amerických záznamů vystartovalo 16 nepřátelských letounů.  
Při nízké výšce i rychlosti neměli němečtí piloti téměř žádnou šanci. 
Když se ve 300 metrech začali řadit do bojové sestavy, napadli je 
američtí letci na svých P-51D z převýšení. Většina strojů Bf 109 byla 
sestřelena během tohoto prvního útoku. Američané jich sestřelili 
jistě šest, jeden pravděpodobně a čtyři poškodili. V několika oka-
mžicích se III./JG 27 stala prakticky nebojeschopnou a přišla o pod-
statnou část svých letounů. Zbylé německé stíhačky raději přistály 
na jiných letištích.
Podle záznamů Luftwaffe dostali pozdě odpoledne zbylí piloti III./
JG 27 rozkaz opustit kbelské letiště a přes Plzeň a Landshut se pře-

sunuli do bavorského Bad Aiblingu, 
kde jednotka podnikla ještě dvě 
bojové akce, při kterých ztratili dal-
ších osm stíhacích letounů. To byl 
její definitivní konec, velení Luftwa-
ffe ji 25. dubna 1945 rozpustilo.
Vraťme se ale k 20. dubnu 1945, kdy 
Američané nezaznamenali žádnou 
ztrátu. Ale jak je možné, že občané 
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Letecká nádrž z Bf 109 – z těchto 
nádrží počerničtí kluci vyráběli „lodě“

Hořící Mustang P-51D poručíka 
O´Connella v Hostivaři na louce 
poblíž hospody „U posledního 
groše“

z Dolních Počernic sledovali hoří-
cí spojeneckou stíhačku? Musíme 
proto znovu pátrat v archivech…
Vzdušných souboj nad kbelským 
letištěm nebyl toho dne totiž jedi-
ným. Okolo šesté hodiny odpole-
dne – pravděpodobně při zmíně-
ném evakuačním přeletu zbytku 
III./JG 27 – se zbylí piloti od  této 
jednotky dostali do  dalšího le-
teckého souboje s letouny P-51D 
od 354. Fighter Group. Američané 
nahlásili sestřel tři německých 
strojů a  poškození dalších dvou. 
Ovšem i  na  jejich straně došlo 
ke ztrátě jednoho letounu. A to je 
právě onen hořící letoun zazna-
menaný v naší kronice. Přesně to 
odpovídá hlášení poručíka Frede-
ricka R. Canada, který se letecké-
ho boje účastnil:
Letěl jsem jako „Rover White 3“, 
když jsme se dostali do vzdušného 
souboje s  osmi Bf 109 asi osm mil 
východně od Prahy. Během souboje 

jsem poskytoval krytí svrchu, takže jsem všechno viděl. Krátce po skon-
čení (vzdušného souboje) jsem spatřil osamělý Mustang, který směřo-
val na západ. Unikala z něj chladicí kapalina nebo palivo, takže jsem 
se ho rozhodl doprovodit. Identifikoval jsem tento letoun jako stroj, 
v němž letěl na tuto misi poručík O´Connell. Asi tři míle od východně 
od Prahy vypukl v této stíhačce menší požár a vzápětí se ozvala explo-
ze, která celý letoun rozmetala. Zbytek stíhačky se převrátil ve vzduchu 
do strany a pilot vyskočil. Otevřel se mu padák minimálně ve výšce 300 
stop. Přistál někde v  jihovýchodním předměstí Prahy, přibližně jeden 
a půl míle od středu města.“ 
Přesné místo havárie letounu North American P51D-20-NA Mus-
tang, výrobní číslo 44-72076, trupový kód FT-A, známe. Neovládaný 
letoun se zřítil v Hostivaři poblíž hospody „U posledního groše“, kde 
vybuchl a shořel. Požár uhasili místní hasiči. Pilot poručík Francis J. 
O’Connell, který na padáku přistál necelých sto metrů od hořícího 
letounu, byl po ošetření místním lékařem zajat německými vojáky 
a putoval na těch několik dní, které chyběly do konce války, do za-
jateckého tábora, kde se dočkal osvobození. Bohužel, o jeho dalších 

osudech nic dalšího nevíme, údaje v archivu pouze uvádějí místo 
jeho narození (město Girard v Ohaiu) a to, že den před svým sestře-
lením získal své jediné vzdušné vítězství v řadách amerického letec-
tva. Jeho sestřelení je zajímavé nejen tím, že bylo – resp. jeho závěr 
– sledováno z Dolních Počernic, ale i tím, že se jednalo o poslední 
doložené vítězství německých stíhačů, kterého docílili na  letounu 
typu Bf 109 proti americkým stíhacím letounům. Do  konce války 
sice piloti Luftwaffe zaznamenají v Čechách ještě několik dalších se-
střelů, ale jejich oběťmi budou už jen různé sovětské letouny a ně-
kolik amerických bombardérů typu B-17 (sestřelených proudovými 
Me 262).
Kdo nad poručíkem O´Connellem zvítězil, však nevíme. Archivní 
záznamy z konce dubna 1945 jsou u III./JG 27 velmi torzovité, v kro-
nice jednotky je u 20. dubna 1945 uveden pouze sestřel jednoho 
P-51 Mustang bez udání místa a jména pilota, který tohoto sestřelu 
dosáhl. Mohlo jít i o jednoho z pilotů, kteří byli následně sestřeleni 
jinými americkými letci, a tudíž nemohl své vítězství nahlásit.
Nakonec uvádím, i  pro odlehčení, vyprávění pana Pavla Neužila 
o tom, jak kluci z Dolních Počernic používali díly z letounů Luftwa-
ffe.
Po skončení války jsme my, kluci, chodili na  letiště do Kbel. Tam byly 
desítky vraků německých letounů a  různých věcí spojených s  letadly. 
Vraky letounů byly rozmístěny po okraji letiště, aby nepřekážely letec-
kému provozu naší armády, která tento prostor převzala. Tohle místo 
bylo pro nás učiněné rejdiště. Nikdo 
nám nebránil prolézat odstavená 
rozbitá letadla, jak se nám zachtělo. 
Velmi nás zajímaly i  prázdné přídav-
né letecké nádrže, které se povalovaly 
mezi letadly. Těch se po  letišti v  růz-
ném stavu nacházely desítky. Nebyly 
moc těžké a  daly se ve  dvou odnést. 
Několik jsme jich donesli do  Dolních 
Počernic, vysekali do  nich otvory 
a  na  místním rybníku jsme na  nich 
jezdili jako na lodích.
Další pamětník mi vyprávěl toto: 
V Dolních Počernicích kupodivu moc 
vraků válečné techniky neskončilo. 
Bylo to tím, že místní posádka žád-
nou technikou nedisponovala a  ani 
přes nás nevedla ústupová trasa, 
proto zde Němci v květnových dnech 
žádnou techniku při ústupu neza-
nechali. Rudá armáda se navíc čes-
kobrodskou silnici, která tehdy byla 
téměř stejně široká jako dnes, snažila 
udržet čistou a plně průjezdnou. Pou-
ze pamatuji, že v parku byla dlouhou 
dobu jakási kovová kulatá kovová 
základna, snad od  protileteckého 
kanónu. Ještě na konci 70. letech mi-
nulého století ji místní děti používaly 
jako kolotoč…
Naše vyprávění bych zakončil slovy: Nakonec se smrtonosné zbra-
ně změnily na předměty sloužící dětem na hraní. Asi by tomu tak 
v životě mělo být…

(Autor tohoto článku uvítá zapůjčení jakékoliv fotografie, která se 
váže k válečným událostem v naší obci a jejím v blízkém okolí, včet-
ně jakékoliv informace k tomuto tématu. Vše nám pomůže sestavit 
mozaiku válečné historie naší obce.)
 Martin Šíla 
 (martin.sila@volny.cz)

Použité zdroje:
Michal Plavec – Praha v plamenech, František Kašička – Dolní Po-
černice „Z dějin naší obce“, materiály z archivu USAAF, internetové 
stránka „Letecká badatelna“, archiv autora

Část fotografické mapy z roku 1945 nasnímané průzkumnými 
piloty USAAF pravděpodobně v dubnu 1945 – na fotu je jasně vidět 
dolnopočernický rybník a podstatná část Staré obce
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Stalo se již tradicí, že jedním z prvních plesů sezóny je ples farností 
Dolních a Horních Počernic. Vloni si pořadatelskou „hůlku„ vysoutě-
žili farníci z Počernic Horních. Po loňské vysoce položené laťce, kdy 
bylo téma k výročí vzniku první republiky, byl letošní směr zvolen 
na „Veselé vlně“. 
Všichni účastníci pochopili toto pozvání na parket jako na palubu, 
a  tak se to v sobotu 12. 1. hemžilo ve Svornosti lodníky, plavčíky, 
vodáky, piráty i korzáry, kapitány, k vidění byl i admirál. Kromě po-
sádky zde byla i  třída společensky vhodně oděných pasažérů při-
pravených poslouchat povely generality, která rozhodovala přesně 
dle časového harmonogramu o programu večera.
A  tak se na povel tančilo, předtančovalo, táhla tombola i  soutěži-

Moji drazí a milí,

ve středu 6. března 2019 začíná doba postní, šest týdnů období přípravy na Velikonoce. Je to hlavně 
duchovní příprava a snažíme se ji prožívat ve střídmosti, modlitbě a štědrosti vůči druhým.
Na závěr postní doby je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí. I letos bude slavnostní průvod 
s Ježíšem, který přijíždí na oslátku – koníkovi. V tomto případě jede na „oslátku“ kněz, od obnovené-
ho kříže na křižovatce u školy ke kostelu.
Svatý týden vrcholí tzv. Velikonočním třídením (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota) zakončené 
nedělí Vzkříšení.
Každoročně si připomínáme tyto důležité okamžiky pro život každého z nás, protože z lásky za kaž-
dého z nás Ježíš zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. A tento nový život dává i nám.
Přeji Vám všem, ať zakusíte o letošních Velikonocích právě tuto lásku Boží k nám všem a chci Vás 
pozvat na bohoslužby k nám do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Květnou neděli 14. 4. v 10 hod. 
Na Zelený čtvrtek 18. 4. a Velký pátek 19. 4. slavíme bohoslužby v kostele v 18 hod., na Bílou sobotu 
20. 4. ve 20 hod. a v neděli Zmrtvýchvstání Páně v 10 hod.

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

v kostele nanebevzetí Panny Marie Praha – dolní Počernice

bohosluŽby o velikonocích ad 2019

farníci zase tančili v hotelu Svornost
lo. Kapela se snažila, aby lodní veselí bylo opravdu bujaré, a hrála 
k tanci i poslechu opravdu hezky.
Tradičně benefiční charakter akce byl tentokrát směřován na potře-
bu skautíků mít lepší klubovnu. Tombola byla skutečně bohatá a lze 
tedy předpokládat, že skautíci byli s vybraným obnosem spokojeni.
Nevím, jak byli spokojeni účastníci půlnoční hry, ale překvapivě 
zase pořadatelství příštího plesu vysoutěžili ti druzí, a tak přechází 
štafetová hůlka na farnost Dolňáků.
A  všichni tedy uvidíme, jak to zase za  rok rozparádí, a  co vymyslí 
na domácí půdě farníci domácí.

 Iva Polochová, palubní stevardka, jinak bytem Černý Most

den  hodina PRoGRaM

   14. 4. květná neděle
8.30 

10.00
v 8.30 průvod s ratolestmi kolem kostela,
v 10.00 průvod s ratolestmi od fary

   18. 4. Zelený čtvrtek 18.00 mše svatá na památku Poslední večeře Páně

   19. 4. velký pátek 18.00 velkopáteční obřady

   20. 4. bílá sobota 9.00 – 16.00 možnost adorace u Božího hrobu

   20. 4. vigilie – noc Zmrtvýchvstání
20.00 – 22.15
22.15 – 24.00

velikonoční vigilie
velikonoční AGAPÉ na faře

   21. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10.00 mše svatá s žehnáním pokrmů

   18. 4. Pondělí velikonoční 8.30 mše svatá 

   22. 4. 2. neděle velikonoční
8.30

10.00
mše svatá
mše svatá
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tříkrálová sbírka 
v dolních Počernicích

adventní  
benefiční konceRt

vzpomínat či nevzpomínat? PohledeM PsycholoGa

V  novém roce jsme s  dětmi koledovali po  obci v  rámci Tříkrálové 
sbírky. Od středy 2. ledna do neděle 6. ledna jste mohli v Dolních 
Počernicích potkat známé postavy tří králů. Někteří z nich měli ka-
sičky označené logem charity, jiní křídy na  tříkrálové požehnání 
a další rozdávali kalendáře, cukry a samozřejmě radost a pohodu.  
Děkujeme všem dárcům i  koledníkům, kterým se podařilo vybrat 
přes 11000 Kč. 
 Marcela Krňávková

zazněl v neděli 16. prosince v našem kostele. Soubor Cantus Firmus 
z Českých Budějovic, který se orientuje na duchovní a společenskou 
hudbu z období renesance a raného baroka, nám již po několikáté 
příjemně zpestřil adventní čas a vánočně nás naladil. Výtěžek z kon-
certu putoval na výstavbu nové skautské klubovny střediska Oheň 
v Horních Počernicích. Účinkujícím i posluchačům děkujeme.

 Marcela Krňávková

Určitě jste si někdy všimli, že při vzpomínce na nějaký dřívější zá-
žitek, situaci, hezkou chvilku, blízkého člověka, nebo třeba i věc je 
vám dobře, zlepší se na chvíli nálada, máte radostnější pocit. Někdy 
stačí zaslechnout starší oblíbenou melodii. Nebo třeba při úklidu 
půdy můžeme narazit na oblíbenou hračku, knížku, fotografie nebo 
poznámky z minulosti, z dětství našeho nebo našich dětí. A roze-
hraje se v nás film s touto vzpomínkou spjatý.
Samozřejmě to může být i vzpomínka nepříjemná, kterou se obvyk-
le snažíme zase „zasunout“. Ale je-li příjemná, radostná, třeba i tesk-
ná, může nás v dobrém zasáhnout a velmi obohatit. Byla by škoda 
se snažit vzpomínky vytěsňovat v duchu „přeci nejsme sentimen-
tální, to je slabost“. Je tomu ale právě naopak, a jak život běží, vzpo-
mínky hrají v naší mysli obrovskou a stále větší roli a můžeme z nich 
čerpat tolik potřebnou energii a často radostný pocit. Na kratší či 
delší dobu dovolit našemu vědomí zastavit se, vypnout na  chvíli 
běžné a unavující každodenní problémy a starosti a vrátit se třeba 
na pár okamžiků do šťastnější a bezstarostnější etapy života.
Není to ztráta času – naopak, každá taková chvíle nám něco přinese, 
nejlépe když úlevu, odpočinek, procházku dětstvím, nebo jakým-
koli hezkým obdobím našeho života. A  jak bylo zmíněno, nabije 
nás energií a chutí do další činnosti a práce. Také setkání s blízkými 
osobami, s přáteli, a vyprávění se vzpomínkami na společné zážit-

ky a kamarády je přece pro většinu z nás velmi milé a osvobozující. 
A nebudeme si asi nalhávat, že s věkem pro nás tyto okamžiky ne-
hrají stále významnější roli.
Stojí bezesporu za  povšimnutí, že i  vzpomínky na  relativně ne-
příjemné, mnohdy těžké chvíle a situace (které se snažíme leckdy 
neúspěšně vytěsnit) s  odstupem času získávají poněkud jiný roz-
měr. Z některých se můžeme poučit a neopakovat určitý typ „chyb“, 
mnohdy nás nutí k zamyšlení nad sebou samými i nad celou situací, 
případně nad zúčastněnými osobami a díky uplynulému času vše 
hodnotíme s  určitým nadhledem, pochopením a  porozuměním. 
I to je jistě přínos pro rozvoj naší osobnosti. Na druhé straně, věno-
vání přílišné pozornosti pouze nepříjemným zážitkům a opomíjení 
těch příjemných, může vést ke zbytečnému narůstání celkové život-
ní nespokojenosti.
V  dnešní době, kdy je zdůrazňována především potřeba hledět 
do budoucna, by se nemělo zapomínat, že minulost je stejně tak dů-
ležitá a s budoucností vždy bezprostředně spjatá. Také není od věci 
si uvědomit, že s postupujícím časem nám budoucnosti ubývá, zato 
přibývá minulosti. nebraňme se vzpomínkám, je to jedna z nej-
větších a nejpřirozenějších jistot, které v životě máme.

 PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka
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Do  letošního roku jsme „vskočili“ všichni pěkně zvesela, v  maskách a  na  koních. Již tradičně 
proběhl Skok do nového roku první lednový víkend. Všechny děti si vylosovaly koně, na kterém 
absolvovaly skok do nového roku.  Na závodní dráze jsme mohli vidět labutě, kohouty, krále, 
šašky, vojáky, spoustu pohádkových bytostí a zvířátek. Počasí se postaralo o krásně bahnitý te-
rén a koně se zhostili celého klání statečně a děti se na nich (až na jednu výjimku ) hezky udr-
žely. Celé závody sledovala tříčlenná porota, která poctivě hodnotila sportovní výkony všech 
zúčastněných, a Havran se ujal role porotce nejlepší masky. První lednová sobota byla veselý 
a důstojný začátek jezdecké sezóny 2019. Čeká nás řada dalších sportovních aktivit, někteří se 
připravují na zkoušky základního výcviku jezdce, možná i cvičitele. V oddílu i v letošním roce tré-
nuje Petra Bacílková, Hanka Špindlerová, Jana Škodová a Jan Metelka a AVK Veronika Ešnarová. 

co plánujeme?
23. 3. 2019 první barelové paravoltižní závody, letos poprvé v tělocvičně Základní školy v Dol-
ních Počernicích, na které Vás tímto srdečně zveme, soustředění, výlety, Masopusty..., ale také 
brigády, opravy a vybrání nového koně. Po odchodu klisničky Betyny do koňského důchodu 
hledáme jejího nástupce, věříme, že do jara pěkného a šikovného koníka přivezeme. 
Pro všechny zájemce o koňský slaměný hnůj – je opět zdarma k odběru. 

 Hanka Špindlerová

Co činí Počin v letošním roce?
Je
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Dolnopočernická 
sněhová nadílka
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Radost ze sněhové nadílky v MŠ duha
Dlouho očekávaný sníh přinesl bezpochyby radost všem dětem. 
Děti ze třídy Motýlků si sněhových radovánek užívaly se svými 
kamarády z  ostatních tříd na  naší krásné zahradě. Na  řadu přišly 
boby, kluzáky, ale i lopaty na stavění „třídního“ sněhuláka. Bohat-
ství zasněžené zahrady si děti velmi užily a těšily se na další sněho-
vé dovádění. Dopolední hrátky jsme již ve třídě  zakončili písničkou 
„Sněží“ a básničkou „ Sněhulák“.
Nejen sníh, ale i blížící se Masopust plní radostné dětské prožívání. 
Připravujeme se na výrobu rozličných masek a těšíme se, jako kaž-
dý rok, na procházející masopustní průvod, který nás vždy rozvese-
lí a obohatí o prožitek masopustních tradic.

 Bc. Radka Táborská, učitelka třídy Motýlků

Leden se letos opravdu nezapřel, jeho název sedl doslova, a v DLK 
V Hájence byl ve znamení „ledohrátek“. I led na rybníce na týden ze-
sílil natolik, že jsme si mohli prožít “chození po vodě” i bruslení. Zkou-
mali jsme pod ním život ryb v zimě, fyzikální zákony vody, vykouzlili 
ledové bábovky, které pak pár dní zdobily hájenkovský plot. V těchto 
zimních měsících se zaměřujeme též na pozorování a poznávání ptá-
ků. Zaposloucháváme se do jejich hlasů a učíme se podle jejich zpěvu 
rozeznat co nejvíce druhů. Společně s dětmi jsme v únoru oslavili tra-
dici Masopustu a pověděli si více o zvycích, které se k tomuto období 
pojí. V rámci celoročního tématu „vesmír“, které doprovází naše školá-
ky, jsme během února pozorovali i zimní noční oblohu. 
Jaro už se pomalu blíží a naše plány ohledně zahrady vrcholí. Děti 

dětskÝ lesní klub v háJence
s  lektory už zhotovují plány, jakou zeleninu, 
byliny a další plodiny bychom rádi vypěstovali. 
Vytvoříme si klasické i  permakulturní záhonky 
a budeme pak s dětmi porovnávat úrodu a funkč-
nost ekosystému mezi jednotlivými záhony. 
Více o dění v DLK V Hájence můžete nalézt na webových stránkách 
www.vhajence.com nebo na facebooku. Na léto budou již brzy vy-
psány příměstské tábory pro předškolní a školní děti, které též nalez-
nete na stránkách.
Přejeme krásné zimní dny! 

 Za Hájenku Mgr. Anna Ondriášová

Leden byl pro děti i  nás ve  znamení rozjezdů do  nového roku. Zahá-
jili jsme přihlašování na  příměstské tábory, připravili jsme rozšíření 

Montessori pracovny o pondělní pravidelný kurz a do programu „Krůček do školky“ přišli noví ka-
marádi. Děti s nadšením a očekáváním prozkoumávaly nové hračky a pomůcky, které nám byly na-
děleny pod stromeček – auta, panenky, do dětské prodejny nové potraviny a další. Nové pomůcky 
na cvičení se taktéž moc líbily a jsou hodně dětmi využívány.
V únoru jsme začali nové pololetí a hned na začátku u nás byla dětská kadeřnice stříhat malé čertice 
a čertíky. Pyžámková noc byla s dětmi moc fajn, protáhli jsme se u jógy, procvičili paměť a poklad 
(po splnění úkolů), byl nalezen a po zásluze sněden. Už teď se těšíme na další dobrodružství s dětmi.

Za Veselého čertíka přejeme hezké první jarní dny.
Ilona Dušková

nový rok 
ve veselém čertíku
Leden byl pro děti i  nás ve  znamení rozjezdů do  nového roku. Zahá-
jili jsme přihlašování na  příměstské tábory, připravili jsme rozšíření 

Montessori pracovny o pondělní pravidelný kurz a do programu „Krůček do školky“ přišli noví ka-
marádi. Děti s nadšením a očekáváním prozkoumávaly nové hračky a pomůcky, které nám byly na-
děleny pod stromeček – auta, panenky, do dětské prodejny nové potraviny a další. Nové pomůcky 

V únoru jsme začali nové pololetí a hned na začátku u nás byla dětská kadeřnice stříhat malé čertice 
a čertíky. Pyžámková noc byla s dětmi moc fajn, protáhli jsme se u jógy, procvičili paměť a poklad 
(po splnění úkolů), byl nalezen a po zásluze sněden. Už teď se těšíme na další dobrodružství s dětmi.



ZdRavá Městská Část PRaha - dolní PoČeRnice
spolu

s Panským dvorem, základní školou, POČINEM, dětským domovem, mateřskou školou DUHA, 
místními podnikateli a r.k. Veselý čertík

si vás dovolují pozvat na

spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, zdobení kraslic, pletení pomlázek 
a dalších velikonočních technik. Součástí bude i výstava prací žáků základní školy a mateřské školy DUHA  a TVOŘIVÉ DÍLNY.

V neděli dne 

7. dubna 2019 
od 14.00 hod.

průvod 
neseMe MoRanu Ze vsi

Průvod vychází od přírodního amfi teátru 
v zámeckém parku

výstavu

Vše se uskuteční ve dnech 

6. a 7. dubna 2019 
vždy od 10.00 do 17.00 hodin

v prostorách
kultuRního centRa a ReGionálního MuZea 

(ul. Stará obec 6) 
a ŠPeJchaRu  RestauRace lÉta Páně 

(ul. Národních hrdinů 3)

V divadelním sále restaurace Léta Páně 6. dubna 2019 od 14.00 hod.
pohádka 
velká MRkvová louPeŽ
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la Zápis do prvních tříd se blíží

k zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

k zápisu s sebou:
1.   Rodný list dítěte
2.   občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích 

příslušníků)
3.   Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma 

zákonnými zástupci (ke stažení na stránkách školy)
4.  Zápisní list pro rodiče (ke stažení na stránkách školy)

Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad školní 
docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné dostavit se 
k  zápisu, stačí doručit žádost o  přijetí a  zápisní list s  aktuálním 
datem).

odklad povinné školní docházky:
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba 
zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápi-
sem a k zápisu přinést: 
1.  Žádost o  odkladu povinné školní docházky (ke  stažení 

na stránkách školy)
2. doporučení ze školského poradenského zařízení
3. doporučení od lékaře

kompletní žádost o  odklad je možné podat v  den zápisu, 
neJPoZděJi do 30. 4. 2019! 
Na stránkách školy www.zsdolnipocernice.cz si zvolte čas, přede-
jdete tak zbytečnému čekání na volný termín. Rezervační tabulka 
bude otevřena 25. 3. 2019.
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel školy

Pořád se něco děje... 

RoZhlÉdni se!

Když listuji posledním číslem našeho zpravodaje, který byl věnován z velké části období 
adventu a loučení se starým rokem, musím konstatovat, že se pořád těšíme na něco dal-
šího... Alespoň u nás na základní škole tomu tak je...
Hned v měsíci lednu se téměř celý první stupeň zúčastnil teoretické i praktické části pro-
jektu k dopravní výchově „Rozhlédni se!“ Forma tohoto projektu nebyla pouze praktická 
a vědomostní, ale i zábavná. Právě takto promyšlené programy mají pro nás i naše žáky 
velký smysl. 
Dalšího projektu, na bázi dobrovolnosti, se mohl zúčastnit každý, kdo se rád hýbe a umí 
zdravě soutěžit. Přesto, že nikdo nebyl přemlouván ani přesvědčován, turnaje v házené 
pod vedením profesionálních hráček se zúčastnili téměř všichni žáci školy. 
V období, kdy většinou vrcholí snaha o vylepšení prospěchu před ukončením prvního 
pololetí, byly obě akce velice příjemným zpestřením. 
První pololetí jsme ukončili předáním Výpisu z vysvědčení a jako každý rok jsme přemýš-
leli, jak si i  tento den společně užít. V první třídě ho s námi svou přítomností prožívali 
rodiče, v druhé třídě nás pan Král pohostil v hotelu Svornost domácí zmrzlinou a letos 
ve třetí třídě jsme dali přednost společnému obědu v restauraci Al Mulino. Tato restaura-
ce je vybavena i dětským koutkem, kde si pak zařádil úplně každý. A tak odcházeli domů 
s úsměvem i ti, kteří musí v druhém pololetí hodně přidat...
Touto cestou děkujeme vedení i obsluhujícímu personálu restaurace Al Mulino za vstříc-
nost a vzornou obsluhu.  Ivana Hájková, třídní uč. 3.B

Umíš se dobře připoutat v dětské autosedačce? Víš, co udělat, aby tě na silnici ostatní dobře viděli? 
V lednu se žáci 1. - 4. tříd zúčastnili preventivního programu „ Rozhlédni se!“, který organizuje Nadač-
ní fond Kolečko. Zábavnou a interaktivní formou se menší děti seznámily a starší děti si připomněly 
správné chování chodce, cyklisty ale i bruslaře. Za pomoci žáků 7. a 8. třídy si děti vše vyzkoušely 
v tělocvičně a získaly řidičský průkaz.  Nataša Heráková
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ZáŽitek pro malé sportovce
Hrát opravdovou házenou byl určitě veliký zážitek pro žáky Základní školy Dolní Počernice. Dne 26. listopadu 2018 se totiž na této škole 
uskutečnil jeden díl akce pod názvem Miniházená do škol. Cílem této sportovní akce pro základní školy, která se uskutečňuje po záštitou 
Českého svazu házené (ČSH), je zapojit děti z první až páté třídy této školy do Školní ligy miniházené.
Do školy se proto dostavily dvě kvalifi kované trenérky: Vendy Kodytková za TJ Sokol Kobylisy a Petra Vítková z DHC Slavia Praha. Nejprve se 
dostavily všechny děti z I. stupně základní školy a postupně si vyzkoušely pohyb s míčem a také přihrávky nebo střelbu. Poté si v tělocvičně 
mohli žáci II. stupně zažít modelový trénink házené s pohybovými i herními prvky za asistence zkušených trenérek. Na závěr tréninkových 
bloků si mladší i starší žáci vyzkoušeli opravdovou hru, kdy byli rozděleni do týmů, při hře zněla píšťalka a počítaly se góly. 
Jak malé děti, tak jejich starší spolužáci, byli ze sportování nadšení, propadli kouzlu hry a snažili se předvést to nejlepší, co se v tréninku 
naučili. Samozřejmě se vyskytly nepřesné přihrávky nebo slabá střelba, ale to je záležitost dalšího trénování, vytrvalosti a vůle se zlepšovat. 
Děti si mohly udělat docela reálnou představu, co znamená házená, jako kolektivní sport, a jakou radost z pohybu, ale i hry, v kolektivu 
přináší.
Ceníme si proto veliké podpory, které se této sportovní čin-
nosti žáků dostává, jak od vedení školy, tak zejména od paní 
učitelky Štěpánky Kratochvílové. Bylo dohodnuto, že v lednu 
2019 se ve škole uskuteční první turnaj miniházené mezi tří-
dami. Pak škola vyšle své týmy na turnaj v miniházené, který 
se bude konat pod záštitou ČSH, která poskytuje pro turnaje 
školní ligy rozhodčí, časomíry a  další nezbytnou podporu.  
Základní školy z Prahy 8, které se již zapojily do školní ligy, se 
těší na nového soupeře a poznají tak nové kamarády.

a je to tu…
První turnaj v malé házené se konal 29 - 30. ledna v naší ško-
le. Turnaj se uskutečnil ve čtyřech kategoriích. První den hrá-
lo 18 týmů z druhého stupně (6. - 9. třída) a druhý den hrálo 
21 týmů z  prvního stupně (1. - 5. třída). Hrací plocha byla 
úměrná věku školáků – hráčů a hráček, stejně jako míč. Ten 
byl gumový a menší, aby žákům dobře padl do ruky. Systém 
turnaje byl náročný. V každé kategorii se hrálo tabulkovým 
systémem každý s každým. Hrací doba byla 8 minut. A  tak 
měli na závěr hráčky a hráči téměř hodinu hry v nohou. Ze 
zisku vítězných bodů se pak určilo konečné pořadí ve všech 
kategoriích.
Významné bylo umístění v turnaji, který byl pro mnohé první 
vážnou sportovní akcí v životě, ale nebylo to zásadní. Hlav-
ním cílem turnaje bylo přiblížit dětem sport a nechat je sou-
těžit v rámci týmu, kde musí nejen hrát co nejlépe za sebe, 
ale i na týmovou taktiku, kterou jim učitelky před samotný-
mi zápasy vysvětlovaly. A opravdu, při hře byla vidět 
řada pěkných akcí. I střelba se většinou dařila.
Turnaj organizačně zajistily trenérky a hráčky TJ Sokol 
Kobylisy a DHC Slavia Praha.
Turnaj v házené se rozhodně vydařil. Všichni strávili 
pěkné dopoledne. Děti si určitě udělaly představu, co 
znamená kolektivní sport. Kdo se po tomto začátku 
bude chtít věnovat házené, může vstoupit do někte-
rého z oddílů a může vyrůst v házenkáře nebo házen-
kářku. Anebo se po této zkušenosti mohou děti vě-
novat v dalších letech i jinému sportu. A o to nám jde. 
Chceme přiblížit sportování, v našem případě míčový 
kolektivní sport, který má v našem městě i městské 
části tradici a dobré zázemí. Chceme ve spolupráci se 
základními školami ukázat dětem, jak je krásný po-
hyb. Vysvětlit, že v kolektivním sportu musí celý tým 
spolupracovat, a že výkon roste s výkonem každého 
člena. Když se toto stane vkladem do života mladých 
lidí, splnily ukázkové hodiny miniházené žáků na zá-
kladních školách svůj cíl.
 Vendy Kodytková
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tel. 723 934 288, 723 582 622

tel. 723 582 622

PRaktickÝ lÉkař PRo děti a doRost
PRaha – dolní PoČeRnice, národních hrdinů 587 

běchovice, Za Poštovskou zahradou 588 

ordinační doba

ordinační doba

aleRGoloGická aMbulance 
alergologie-Pediatrie s.r.o. iČ: 284 55 711, www.alergologie-pediatrie.cz

pondělí 7:00 – 8:00 ZDRAVÍ 8:30 – 13:00 NEMOCNÍ

úterý ordinace 
Běchovice 7:00 – 10:00 OBJEDNANÍ 10:30 – 13:00 NEMOCNÍ 

středa 7:00 – 10:00 OBJEDNANÍ 10:30 – 13:00 NEMOCNÍ

čtvrtek 12:00 – 15:00 NEMOCNÍ 15:00 – 18:00 OBJEDNANÍ

pátek 7:00 – 10:00 OBJEDNANÍ 10:30 – 13:00 NEMOCNÍ 

pondělí 7:00 – 13:00 
ordinace Dolní Počernice

13:00  - 17:00  
ALERGOLOGIE 

ordinace Běchovice 

úterý 7:00 – 10:00 OBJEDNANÍ 10:30 – 13:00 NEMOCNÍ 

středa 10:00 - 12:00  OBJEDNANÍ
13:00  - 17:00  

ALERGOLOGIE

čtvrtek
ordinace 

Dolní  
Počernice

12:00 – 15:00 NEMOCNÍ 15:00 – 18:00 OBJEDNANÍ

pátek 7:00 – 10:00 OBJEDNANÍ 10:30 – 13:00 NEMOCNÍ 

Začátkem roku vás nepotěším nově nakoupenými tituly, ale 
mnohé z vás jistě potěší, že mohou nahlížet do fondu dolnopo-
černické knihovny prostřednictvím internetu. 
Zatím můžete zjistit na https://www.knihovnadp.cz/katalog/ jaké 
knihy zde máme, rezervační systém bude zprovozněn později. 
Pro toho, koho oslovuje řeč čísel, mám stručnou statistiku za loň-
ský rok.
stav knihovního fondu k 31. 12. 2018: 
9 861 ks (tj. knih a časopisů)
Počet registrovaných čtenářů: 332 (z toho 76 do 15ti let)

Počet návštěv: 3 258
Počet výpůjček: 7 214
Někdo možná postřehl značný úbytek knih (odepsáno bylo 2 499 
knih) – jednalo se o hromadné vyřazování zastaralých a opotře-
bených knížek, na  doporučení metodiček z  Městské knihovny 
v  Praze.  Městská knihovna Praha nabízí možnost výměnných 
souborů – tj. zapůjčení knih z fondu MLP na určitou dobu a poté 
obměnění za jiné tituly. Tuto možnost stále zvažuji, neboť se po-
týkám s nedostatkem místa v naší knihovně.
 Světla Parkanová

Místní knihovna

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

dolnopočernický zpravodaj

e d i Č n í  P l á n  2019
vydání č. 1,2/2019 3,4/2019 5,6/2019 7,8/2019 9,10/2019 11,12/2019

Redakční uzávěrka 6. únor 8. duben 10. červen 7. srpen 7. říjen 2. prosinec

distribuce 4. březen 7. květen 8. červenec 2. září 1. listopad 20. prosinec
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inzerce

NOVÉ JÓGOVÉ STUDIO od března 2019

malé skupiny a individuální lekce 

jemné i dynamické formy jógy, 
několik lekcí za den / po-ne

Kateřina Šplíchalová
U Hostavického potoka 830/26 

info na 777 92 90 92  nebo na pranalastudio@seznam.cz
pranala studio

v mrazech mohou zachránit život
Zima udeřila v plné síle. Z šatníků vytahujeme ty nejhuňatější svetry a čepice a v každodenním shonu nás 
nejspíš sotva napadne, jak zvládají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde o život a zachránit je může teplé 
oblečení. A třeba právě to, které lidé odložili do oranžových kontejnerů.
V Praze oblečení pro potřebné třídí společnost POTEX s. r. o. celoročně, nyní v zimě má však každý kousek 
teplého oblečení pro lidi na ulici obrovský význam. Neziskové společnosti Charita ČR, Naděje, Progressive, 
CSSP a Sananim vítají každou bundu, svetr, mikinu, čepici i šálu. Důležité je i vrstvení oblečení, hodí se 
tedy i tílka, trička, legíny, punčocháče či podvlékačky.
V loňském roce Potex předal charitám 37.574 kg vytříděného textilu. 
Pokud ani vám není lhostejná pomoc lidem v nouzi, neváhejte probrat své šatníky a darovat teplé obleče-
ní. Přehledný seznam kontejnerů POTEX s.r.o. v Praze a okolí najdete na www.potex.cz.

O R A N Ž O V É  K O N T E J N E R Y

hledá

vedoucího úklidovÉ skuPiny

kontakt urban 775 322 144          www.urbanstav.cz

-  Průkaz sk. B
-  Zkušenost s řízením lidí
-  Časová fl exibilita
-  Ideálně z okolí Praha 9
-  Zkušenosti s úklidem zeleně

-   Zázemí stabilního 
pracovního týmu

-  Prvotřídní technické vybavení

-  Plat 25 tis. čistého

-  Služební auto

Nemusíte jít zrovna v masopustním průvodu, 
dáme vám spousty důvodů, proč se stavit právě u nás.

Na masopustní hody zveme vás.

Těší se na vás restaurace Léta Páně.

MASOPUST
5. 3. – 10. 3. 2019


