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Zahájení nového školního 
roku 2015/2016

1. září je vždy pro mnoho dětí i do-
spělých významným dnem. Skon-
čily prázdniny a  prvňáčkové udě-
lali svůj velký životní krok... Okolo 
půl osmé ráno se před budovou 
I. stupně začali scházet naši noví 
žáci se svou vydatnou podporou. 
Školní prostředí pro ně naštěstí 
nebylo stresující novinkou, neboť 
se po  zápisu pravidelně scházeli 

s paní učitelkou Mgr. Hanou Hubáčkovou na čtvrtečních setkáních, 
kde si děti hrály a seznamovaly se svým budoucím působištěm.
Slavnostní zahájení pak proběhlo na  prostranství před budovou 
II. stupně, kde se rodiče, babičky, dědečkové, další příbuzní a všich-

Škodlivé látky ve škole nehrozí
MČ Praha – Dolní Počernice zajistila kontrolní měření případných 
vlivů azbestu a radonu ve vnitřních prostorách budovy nové ZŠ čp. 
810 během jejich běžného užívání.
Měření škodlivých látek provedla v  učebnách a  společných pro-
storách budovy II. stupně ZŠ v červnu tohoto roku odborná firma 
EKOLSAN.CZ, s.r.o..
Z  výsledků naměřených hodnot vyplývá, že v  žádné z  měřených 
místností (učebny, chodba, šatna) nedošlo k překročení směrných 
hodnot objemové aktivity radonu a limit pro koncentraci respirabil-
ních azbestových a ostatních minerálních vláken byl v den odběru 
prokazatelně dodržen.
V pobytových místnostech dětí je tak z hlediska výskytu radonu vše 
v pořádku a rodiče se o zdraví svých dětí nemusí obávat.
Kompletní zpráva o měření s příslušnými protokoly je v případně 
zájmu k nahlédnutí na úřadě MČ.
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ni přítomní stali svědky tradičního stužkování, jež je symbolickým 
ceremoniálem přijetí našich nových žáků. Je již pravidlem, že tento 
čestný akt provádějí naši nejstarší, tedy deváťáci a naopak na konci 
školního roku se úlohy obracejí a již zkušení prvňáčci se loučí s na-
šimi čerstvými absolventy. Samotné zahájení proběhlo za přítom-
nosti pana starosty, který informoval o novinkách ve škole i v naší 
obci. Poté se již všichni přesunuli do svých tříd, které byly v období 
prázdnin nově vybaveny interaktivní technikou.
O hlavních prázdninách pak proběhly další nutné úpravy a opravy. 
Byl opraven hlavní rozvod vody v budově I. stupně, vymalovány ně-
které třídy a kompletní společné prostory II. stupně, proběhlo opě-
tovné čištění kanalizace na II. stupni ZŠ a celá řada dalších drobných 
úprav. 

Pro letošní školní rok má naše ZŠ prozatímní stav 280 žáků ve 13 
třídách, 5 oddělení školní družiny a 35 zaměstnanců. Z toho 19 pe-
dagogů, 5 pedagogů školní družiny a 11 provozních zaměstnanců.

  Pedagogický sbor

Vedení
Ředitel: Mgr. Jiří Schwarz
Zástupce ředitele: Mgr. Alena Kubelková

1. stupeň ZŠ
1. třída  Mgr. Hana Hubáčková
2.A  Mgr. Nataša Heráková
2.B  Mgr. Jolana Lukášová
3.A  Ilona Bradáčová
3.B  PaedDr. Eva Drnková
4.A  Mgr. Eva Dědková
4.B  Mgr. Kateřina Kracíková
5.A Jan Hovorka
5.B Ivana Hájková

2. stupeň ZŠ
6. třída  Štěpánka Kratochvílová
7. třída  Ing. Alena Vyskočilová
8. třída  Mgr. Hana Beránková
9. třída  Mgr. Eva Beránková

Netřídní
Tomáš Campr - Inf
Mgr. Hana Pulcová - Aj
Mgr. Věra Burdová - Aj
Mgr. Jitka Priknerová

Školní družina 
Martina Zdychová - vedoucí ŠD
Gabriela Heralová - vychovatelka
Štěpánka Kratochvílová - vychovatelka
Renata Koczková - vychovatelka
Monika Šípová - vychovatelka
Speciální pedagog: Mgr. Zorka Hemzová

  Provozní zaměstnanci

Sekretariát
Hospodářka: Mgr. Zdena Buchtová
Ekonomka, účetní: Ing. Libuše Ondrušková

Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny: Jana Chylíková

Kuchařky:
Iva Nyklová
Jana Kubíčková
Věra Kratochvílová
Petra Hájková

  Ostatní provozní zaměstnanci

Školník: Jaroslav Švarc

Úklid
Vedoucí úklidu - Jiří Baudisch
Úklid II.stupeň - Petra Hájková 
Úklid I.stupeň -  Věra Kratochvílová,  

Iva Nyklová

Přeji žákům, rodičům, pedagogům a všem, 
kteří se o  naší školu starají, úspěšný školní 
rok 2015/2016.
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel
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Č7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA –  
DOLNÍ POČERNICE DNE 14. 9. 2015
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice přijalo ná-
sledující usnesení:

1. Územní řízení stavby Bytový dům Nová Úpická
- v y d á v á  k dokumentaci k územnímu řízení o umístění stavby „BY-
TOVÝ DŮM k.ú. Dolní Počernice, parc. č. 1328/23, 24, 25 a 1587/12, 
Lokalita Nová Úpická“ toto stanovisko:
  1.  V PD je navržen odvod dešťových vod z řešeného území regula-

cí do soustavy dešťové kanalizace. Tím dojde k omezení tvorby 
spodních vod s vlivem na výši hladiny vod ve studních. Navrhu-
jeme zapracovat do soustavy dešťové kanalizace možnost zása-
ků, např. v parkové zeleni.

  2.  Parkové komunikace doporučujeme provést v zámkové dlažbě.
  3.  Do  nového bytového souboru není zajištěno pěší propojení 

od  budované lokality rodinných domů. Navrhujeme provést 
toto pěší propojení v proluce mezi bytovými objekty A a B.

  4.  V dalším stupni PD doplnit veřejnou zeleň o příslušný mobiliář 
(lavičky, koše, herní prvky apod.) a nahradit navrhované jírovce 
jinými taxony z důvodu stálého negativního působení klíněnky 
jírovcové v pražském regionu.

  5.  V  dalším stupni PD blíže specifikovat skladbu veřejné zeleně, 
zejména keřovou výsadbu.

  6.  Přístupový chodník k objektu A provést pojezdový pro těžší to-
náž, např. při stěhování, zásobování, atp.

  7.  Veřejné chodníky a parkovací stání budou provedeny v barevné 
dlažbě.

  8.  Na obslužnou komunikaci (prodloužení ul. U Konečné) umístit 
na vhodných místech zpomalovací prahy po projednání s PČR.

  9.  Dopravní obslužnost stavby je nutno řešit v  dalším stupni PD 
mimo ul. Dubeneckou. 

10.  Pro budoucí obslužnost nově vybudované stavby bytového 
domu je nutno minimalizovat používání (zamezení) ul. Dube-
necké jako možnost dopravního propojení ulic Českobrodská 
a Národních hrdinů. 

2.  Financování projektu „Snižování spotřeby 
energie v objektu čp. 284, hotel Svornost“

- b e r e  n a  v ě d o m í  informaci o financování projektu „Snižování 
spotřeby energie v objektu čp. 284, hotel Svornost“,
- u  k  l á d á  zástupci starosty Bc.  Milanu Nedvědilovi informovat 
průběžně ZMČ o postupu v této věci.

3.  Návrh pravidel hospodaření MČ v období 
rozpočtového provizoria na rok 2016

- s o u h l a s í,  aby MČ Praha – Dolní Počernice hospodařila v r. 2016 
až do schválení svého rozpočtu na rok 2016 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 2016 v tomto znění:
  1)  Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do  výše 

1/12 schváleného rozpočtu na rok 2015.
  2)  Je nezbytné, aby městská část v období rozpočtového provizo-

ria přizpůsobila reálný průběh svých výdajů skutečnému obje-
mu použitelných finančních prostředků.

  3)  Pro plynulost finančního hospodaření je třeba zajistit, aby byly 
včas a  řádně plněny zejména zákonné a  smluvní povinnosti 
městské části.

  4)  V období rozpočtového provizoria nebude městská část uzaví-
rat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění 
bude mít městská část potřebné finanční prostředky.

  5)  Rozpočtové příjmy a  výdaje, uskutečněné v  období rozpočto-

vého provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2016 
po jeho schválení v Zastupitelstvu MČ.

4.  Výsledky ankety z 6. Fóra Zdravé MČ Praha – 
Dolní Počernice

- b e r e  n a  v ě d o m í  výsledky ankety, uspořádané v rámci 6. Fóra 
Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice,
- p o v ě ř u j e  RMČ vypracováním návrhu opatření na odstranění 
vygenerovaných problémů a tento návrh předložit ZMČ k projed-
nání na jeho příštím zasedání.

5. Koupě objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
- s c h v a l u j e
  1)  koupi pozemku parc. č. 371, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-

měře 167 m2, jehož součástí je stavba čp. 25, bydlení, postavená 
na pozemku parc. č. 167, a pozemku parc. č. 372, zahrada, o vý-
měře 538 m2, vše v k.ú. Dolní Počernice, od pana Zdeňka Kočího, 
Nad Rokytkou 25, Praha – Dolní Počernice za cenu 3.362.890 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem č. 881-24/15 ze dne 18. 6. 
2015. 

  2)  smlouvu na  koupi nemovitostí uvedených v  bodě 1) tohoto 
usnesení. 

6. Žádost spol. Počernický pivovar s.r.o.
- s c h v a l u j e  úpravu nájemní smlouvy v článku V., odst. 5.1 takto: 
„výše ročního nájemného za Areál počernického pivovaru po dobu 
„pěti“ let bude ve výši 1.001.000 Kč“,
- p o v ě ř u j e  RMČ zpracováním dodatku nájemní smlouvy v sou-
ladu s tímto usnesením.

7.  Změna vlastnických vztahů, souvisejících  
se spol. Natural s.r.o.

- b e r e  n a  v ě d o m í  informace o změnách vlastnických vztahů 
budovy čp. 831 na Českobrodské ul. (čerpací stanice PHM MEDOS, 
autosalon CITROËN), 
- p o v ě ř u j e  RMČ, aby na základě rozboru vzniklé situace právním 
zástupcem MČ přijala taková opatření v zákonných mezích, která by 
nepřivodila újmu MČ Praha – Dolní Počernice při vyvolaných práv-
ních úkonech a s tím souvisejících dalších postupech MČ v této věci.

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Ověřte si,  
komu otevíráte...

Pokud u Vás zazvoní neznámá osoba, máte v některých přípa-
dech možnost ověřit si, zda je opravdu zástupcem určité firmy. 
Zeptejte se proto na jméno, příjmení a služební číslo, poté za-
volejte na zákaznickou linku dané společnosti (někdy je třeba 
trochu trpělivosti) a zde Vám potvrdí, zda se jedná o jimi pově-
řeného pracovníka. 

Například v případě:

Telekomunikační společnosti O2 využijte – tel. č. 800 130 027 

Pražské plynárenské, a.s. – tel. č. 840 555 333

Skupiny PRE – tel. č. 267 055 555
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Č JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na  svých zasedáních v  období od  11. 6. 2015 do  16. 9. 
2015 m.j. projednávala

schválila:
- pořadí investičních požadavků MČ pro přípravu rozpočtu HMP 
na r. 2016 pro OTV MHMP takto:
  1. rekonstrukce ul. Úpická, Podkrkonošská, zbytek Listopadové
  2. parkoviště před areálem základní školy v ul. Národních hrdinů
  3. rekonstrukce ul. Národních hrdinů, ul. Nad Rybníkem
  4. rekonstrukce mostu přes Rokytku v ul. Národních hrdinů
  5. rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
- Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon au-
torského dozoru na stavbu „Zkapacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická 
587“ se spol. BOMART spol. s r. o. 
- výběr nejvhodnější nabídky na  zpracování PD a  autorského do-
zoru na stavbu „Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, 
hotel Svornost, Praha, Dolní Počernice“ pana Jana Hájka za  cenu  
85 tis. Kč (bez DPH)
- nákup dvou počítačů pro potřeby ÚMČ v celkové ceně 19.800 Kč 
(bez DPH)
- ukončení nájemního vztahu s Filmovou a TV školou „Před/za ka-
merou“ z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy
- na  základě protokolu o  roční revizi sportovního hřiště, vyřaze-
ní dvou pojízdných basketbalových konstrukcí z  veřejného hřiště 
ve Svatoňovické ul.
- vyřazení herního prvku „motýlí hrad“ z evidence majetku MČ z dů-
vodu špatného technického stavu
- průběžné úpravy rozpočtu MČ na r. 2015
- přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ DUHA
- smlouvu s p. Eliškou Richterovou na pronájem nebytových prostor 
v suterénu čp. 10, Stará obec dle předloženého návrhu
- výzvu k podání nabídky na dodavatele služeb – inženýrská činnost 
– výkon TDI na  stavbu „Snižování spotřeby energie v  objektu MČ 
čp. 284, hotel Svornost, Praha, Dolní Počernice“
- výzvu k  podání nabídky a  prokázání splnění kvalifikace veřejné 
zakázky malého rozsahu na zhotovitele díla - stavebních prací: „Sni-
žování spotřeby energie v  objektu čp. 284, hotel Svornost, Praha, 
Dolní Počernice“
- vyřazení a odpis majetku MŠ DUHA dle předloženého návrhu
- uzavírání smluv o zřízení věcného břemene pro uložení plynáren-
ských zařízení spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. do pozem-
ků ve správě MČ Praha – Dolní Počernice za poplatek 500 Kč
- povinnou spoluúčast nájemců obecních bytů ve  výši 1.000 Kč 
na úhradu drobných oprav v bytě formou uzavření dodatku nájem-
ních smluv dle předloženého návrhu s účinností od 1. 10. 2015
- využití nabídky Ústavu metodiky první pomoci, z.ú. na  zajištění 
praktické ukázky základních postupů poskytování první pomoci 
v rámci akce Babí léto 2015 za cenu 4.980 Kč
- výběr nejvhodnější nabídky na  zajištění inženýrské činnosti 
na  stavbu „Snižování spotřeby energie v  objektu MČ čp. 284, ho-
tel Svornost, Praha, Dolní Počernice“ spol. ZAVOS s.r.o. za  cenu 
59.520 Kč (bez DPH)
- rozsah propagačních materiálů k projektu Revitalizace zámeckého 
parku:
- 4 ks informačních desek
- 500 ks propagačních letáků formátu A4 (skládačka)
- propagační video s mluveným slovem o délce cca 15 minut
- zařazení všech dětí, přihlášených v průběhu jejich prvních 6 mě-
síců života k trvalému pobytu v Dolních Počernicích, do seznamu 
zvaných na Vítání občánků, bez ohledu na  adresu jejich trvalého 

pobytu v den narození
- příspěvek MČ ve výši 1.000 Kč na ceny pro vítěze závodu „Běh sta-
rostů městských částí“ 
- smlouvu o  dílo k  provedení stavby „Snižování spotřeby energie 
v objektu č.p. 284, hotel Svornost, Dolní Počernice„ uzavřenou se 
spol. RESO s.r.o. za částku 4.882.321 Kč bez DPH
- přidělení bytu č. 4 v penzionu ZŠ panu Davidu Gazdovi, správci 
tělocvičny a  sportovních zařízení, od  1. 9. 2015 po  dobu výkonu 
pracovní činnosti v ZŠ Dolní Počernice
- nájemní smlouvu s Pavlem Hokrem na pronájem radničního klubu 
v suterénu čp. 10 k provozování hudební školy
- nájemní smlouvu se spol. INTO THE WILD o.p.s. na pronájem hos-
podářské budovy u čp. 45, k.ú. Dolní Počernice za účelem provozo-
vání lesní školky
- uvolnění fin. prostředků ve výši 124 tis. Kč na pořádání XX. zahrad-
ní slavnosti Babí léto 2015 dne 3. 10. 2015
- zveřejňování informací okolních městských částí na webu MČ Pra-
ha – Dolní Počernice 
- uložení pokuty ve výši 50 tis. Kč majiteli pozemků parc. č. 58 a 59 
v ul. Nad Rybníkem z důvodu dlouhodobého neudržování pořádku 
a čistoty na těchto pozemcích
- návrh Návštěvního a provozního řádu Parku U Čeňku, předložený 
OTV MHMP
- záměr prodeje plechové haly, umístěné na pozemku parc. č. 613 
(zámecký park), za cenu min. 130 tis. Kč v souladu se znaleckým po-
sudkem
- výzvu na podání nabídek na zajištění ostrahy zámeckého parku, 
která bude odeslána třem subjektům
- záměr pronájmu nebytových prostor (malá zasedací místnost) 
v přízemí čp. 10 Hudební škole HOKR do 30. 6. 2016 
 
vzala na vědomí:
- jmenování Ing.  Pavla Vermacha, Ph.D., člena Zastupitelstva MČ 
Praha – Dolní Počernice, ředitelem OTV MHMP
- informaci o  přípravách dopravního omezení v  ul. Broumarská 
v MČ Praha 14 pro automobily s tonáží nad 3,5 t
- informace o průběhu jednání ohledně rekonstrukce ul. Národních 
hrdinů po dokončení stavby „prodloužení kanalizační stoky H“
- záznam jednání zástupců MČ, MŠ DUHA a  spol. BOMART s.r.o. 
k projektové dokumentaci na zkapacitnění MŠ DUHA 
- zprávu o  výsledku měření škodlivých látek v  nové budově ZŠ, 
zpracovanou spol. EKOLSAN.CZ, kdy nebyly zjištěny žádné negativ-
ní výsledky
- rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2015 o zamítnutí 
žaloby Mgr. Šantla, týkající se zániku mandátu člena ZMČ 
- vyhlášení operačního programu Praha - pól růstu, kdy se bude 
třeba zaměřit na možnost získání fin. prostředků v oblasti školství
- podání kasační stížnosti ve věci žaloby na ochranu proti nezákon-
nému zásahu správního orgánu žalobce Mgr. Jana Šantla
- vyjádření spol. STAVBY A TRANSPORT, s r.o., zastoupené panem Ri-
chardem Trčkou k řešení vlastnických vztahů k pozemkům parc. č. 
1496/3, 1496/1 a 1495/2 v k.ú. Dolní Počernice 
- manuál participace (jak zapojit veřejnost do plánování města) 
- vyhodnocení ročního provozu zametacího stroje 
- zápisy z kontrolních dnů stavby „Revitalizace a ochrana historicky 
cenného území zámeckého parku Dolní Počernice“
- zápisy z kontrolních dnů stavby „prodloužení kanalizačního sbě-
rače stoky H“

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

SMČ
HMP SVAZ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
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Svaz  
městských  
částí  
Hl. m. Prahy

V květnu r. 2012 byl založen Svaz městských částí Hlavního města 
Prahy (dále jen Svaz). Jeho členy se stalo několik tzv. malých měst-
ských částí, které nebyly spokojeny s  vývojem dotačních vztahů 
HMP k  jeho městským částem a  s  absencí komunikace na  úrovni 
vedení města se zástupci samospráv malých MČ. Problémů bylo sa-
mozřejmě více, avšak před nastávajícími podzimními komunálními 
volbami nebyla z  pochopitelných důvodů vůle činit ze strany sa-
mosprávy města nějaké zásadní kroky, které by vedly k uspokojení 
požadavků stále se rozrůstajícího Svazu.
Naše MČ, přes počáteční nedůvěru v účelnost a  fungování Svazu, 
svůj postup přehodnotila a usnesením ZMČ č. 5.5 ze dne 11. 5. 2015 
do Svazu vstoupila.
V  současné době má Svaz 27 členů (malých MČ) a  v  rámci Hl. m. 
Prahy má již svoji váhu. 
Jeho zástupci, většinou starostové, se schází dle potřeby, ale zpra-
vidla jednou za měsíc. Tématy těchto setkání jsou zejména dotační 
vztahy, územní plánování, připomínkování nových vyhlášek a v po-
slední době Pražské stavební předpisy.
Výhodou členství je možnost získávání informací, sjednocování ná-
zorů členů Svazu na aktuální témata a možnost společně diskutovat 
s  jednotlivými členy samosprávy města a  se zástupci Magistrátu. 
Další výhodu členství ve  Svazu spatřujeme v  možnosti zadávání 
odborných posudků, prostřednictvím kterých se pak jeho členové 
vyjadřují k projednávaným tématům a v neposlední řadě výměna 
zkušeností mezi starosty, ať již ústně nebo elektronicky.
Svaz má své užší vedení a také rozpočet (roční členský příspěvek je 
10 000 Kč), ze kterého hradí objednávané služby.
Naše MČ je aktivním členem Svazu a prostřednictvím starosty po-
skytuje jeho členům důležité informace a dělí se s nimi o dlouhole-
té zkušenosti v oblasti samosprávy.
Prosadit však své názory a požadavky u vedení města je velmi ob-
tížné, neboť zejména v současné době má křehká pražská koalice 
starosti sama se sebou a se svým fungováním.
Při vstupu do  Svazu měla naše MČ na  paměti přísloví: „Kdo chvíli 
stál, již stojí opodál.“
Nezbývá, než věřit, že podmínky pro fungování a zejména financo-
vání městských částí Hl. m. Prahy se v dohledné době zlepší.

Zbyněk Richter, starosta

SMČ
HMP SVAZ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Samosběrný čistící vůz, který byl pořízen v  rámci Operačního 
programu Životní prostředí a  byl spolufinancován EU z  Fon-
du soudržnosti (způsobilé veřejné výdaje na  zakoupení činily 
2 394 000 Kč, z  toho 10 % tj. 239 400 Kč bylo spolufinancováno 
z rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice), je v provozu rok. Jeho 
bezporuchový chod je dán nejen technickými parametry, ale 
i skvělou péčí pana Václava Hořánka a Václava Haška.

 Edita Hejdová, tajemnice

Vážení spoluobčané, 

v níže uvedeném přehledu naleznete výsledky ankety, kterými 
jste si sami stanovili 10 největších problémů, které vás v Dol-
ních Počernicích tíží (v  závorce je uvedeno, kolika body byly 
ohodnoceny). 
Těmito záležitostmi se nyní bude zabývat Zastupitelstvo MČ 
a navrhne řešení na jejich odstranění. 
O  procesu budete dále informováni na  internetových strán-
kách naší MČ a v Dolnopočernickém zpravodaji.

  1. (40 b.)   Řešení nedostačující kapacity základní školy

  2. (37 b.)   Rozšíření mostu přes Rokytku

  3. (36 b.)   Vybudování letního kina a veřejného přírodního 
koupaliště

  4. (23 b.)   Zamezení či omezení ohňostrojů

  5. (21 b.)   Řešení kapacity mateřské školy

  6. (20 b.)   Funkční využití pozemků v k.ú. Dubeč severně 
od Štěrboholské radiály – udržení současného 
stavu

  7. (14 b.)   Nepodporovat podnikání zatěžující dopravní zátěž

  8. (12 b.)   Klid zahradní techniky mimo pracovní dny – 
alespoň v neděli

  9. (8 b.)      Pořízení a používání mikrofonu na akce MČ

10. (7 b.)     Kamerový systém na veřejných prostranstvích u ZŠ 
a MŠ 

Markéta Brožová

A N K E T A
Nejdůležitější problémy z 6. Fóra  

potvrzené anketou

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

Užitečný pomocník
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OLGA STÁRKOVÁ

Sama o sobě říká:
Svoji výtvarnou dráhu jsem začínala užitou grafikou, tvorbou kul-
turních a filmových plakátů, omalovánek... Později se přidala volná 
tvorba - grafika a o něco později i malba. Ta mne zaujala nejvíce. 
Poskytuje mi dostatek svobody a možnosti využití barev.

Způsob mého současného výtvarného vyjádření je imaginativní 
malba - prolínání rovin viděného, tušeného, zážitků a životního po-
stoje, snad poznání. Zde nalézám 
možnosti pro výtvarné vyjádření 
zážitků, tužeb, skutečnosti, naděje 
ve  smysl života a  také víry v  pla-
men světla v  dnešní postmoderní 
době, kdy jsou zrelativizovány sku-
tečné hodnoty žití.

Ráda sním s otevřenýma očima, při 
pohledu na  zvlněnou krajinu, při 
naslouchání šumění stromů, kdy 
slyším melodii. Jsem vděčná, když 
vidím zurčení pramene v  horách, 
na podzim formaci kachen letících 
k jihu a na jaře zase tuším budou-
cí květ. Tak bych mohla jmenovat 
ještě mnoho podnětů, které se mi 
vrací, když slyším krásnou hud-
bu, koncert, píseň a  jsou jí ještě 
umocněny a  obohaceny. Z  těchto 
poskládaných zážitků a  prožitků 
vznikají i okruhy mých obrazů...

K životnímu jubileu paní Olgy Stár-
kové připojuji i malý rozhovor:

Oli, cílem tohoto dialogu bude 
přiblížit Tě, především dolno-
počernickým občanům, ještě 
trochu jinak, než Tě znají nebo 
se mohou dovědět z  Tvých do-
stupných webových stránek. Jsi 
úspěšnou malířkou a  grafičkou. Vyprávěj nám, jaká byla Tvo-
je umělecká cesta, zda je tento talent typický pro Vaši rodinu 
a  zda jsi měla v  rodičích, na  své cestě stát se malířkou, vždy 
podporu a uznání.
V  naší rodině se pořád kreslilo. Tatínek byl velký přírodní talent 
a pokud nebyl papír, kreslil po novinách. Kreslil celý život. Chodili 
jsme s ním i se sestrou malovat ven, vždycky jsme si brali skicáky. 
To byl u nás způsob zábavy. A když jsem vycházela z deváté třídy, 
rozhodovala jsem se mezi uměleckou střední školou, bavil mne kla-
vír, takže konzervatoř a také mne trochu zajímala chemie. Nevěděla 

Olga Stárková je členkou Nového sdružení pražských 
umělců a je zastoupena ve slovníku českých výtvarných 
umělců. Obrazy a grafika tvoří stěžejní část její tvorby. 
Svá díla vystavuje od  r. 1981 v  České republice i  v  za-
hraničí. Svými díly je zastoupena v  českých galeriích 
a v soukromých sbírkách v České republice, Německu, 
Rakousku, Japonsku, Francii, Polsku a  Švédsku. Stá-
lou expozici svých obrazů a  grafik představuje ve  své 
autorské galerii v Dolních Počernicích. Právě zde mají 
tradici předvánoční výstavy, na kterých vystavuje také 
díla svých kolegů. Více na www.malir-grafik.cz.

jsem, jak se rozhodnout, protože jsem měla hodně zájmů. A ještě 
všechno ovlivnila doba... Nakonec, a  ještě, že jsem se tak rozhod-
la, to byla výtvarná škola, kterou vystudovala i  moje starší sestra. 
Doma jsem měla v rodičích vždy velkou podporu.

Nějakou dobu, vlivem rodinné situace, jsi žila a tvořila v centru 
Prahy. Po odchodu rodičů jsi se vrátila natrvalo do rodných Dol-
ních Počernic. Co to pro Tebe znamenalo?
Praha byla vždycky pouze náhradní řešení. Celý život jsem byla spí-
še v Počernicích. Vždycky, když jsem byla pryč, toužila jsem se vrátit 
domů, kde mám kořeny a srdce.

Před několika lety sis při svém ateliéru založila dětskou výtvar-
nou školičku, o kterou je takový zájem, že není v Tvých možnos-
tech uspokojit všechny uchazeče o malování. Co Ti tato práce 
přináší a prozraď nám, zda se pod Tvým vedením rodí nějaký 
nový opravdový talent?
Práce s  dětmi je radostná, i  když někdy namáhavá, ale mnohdy 
i pro mne velmi inspirativní. Zkoušíme techniky, ke kterým se vra-
cím a pokud to děti baví, mají radost z  tvořivé činnosti a  ještě se 
jim práce daří, dává to potěšení i mně. Kdybych měla jmenovat, tak 
určitě Ríšu, který chodí již šest let a připravuje se na uměleckoprů-

myslovou školu. Denisa byla při-
jata na  gymnázium s  výtvarným 
zaměřením... Mám radost z  talen-
tovaných dětí.

Aby byl člověk takto šikovný 
a  úspěšný, stačí mít talent? Co 
všechno jsi Ty musela udělat pro 
to, aby Tě tvůj talent zároveň 
celý život živil a uživil jako hlav-
ní profese?

Talent je určitě potřeba, ale půl-
ka z  toho je práce. Člověk v  sobě 
musí najít houževnatost, když se 
něco nepovede, nesmí se nechat 
odradit, zkoušet to znova nebo se 
z  toho poučit a  naučit se hodně 
překonávat překážky.

Oli, v tomto roce jsi oslavila své 
kulaté jubileum, ke  kterému jsi 
uspořádala rozsáhlou úspěšnou 
výstavu v  překrásných prosto-
rách Chodovské tvrze. Co Tě 
čeká teď v nejbližší době a  jaké 
jsou Tvé další plány?
Chodovská tvrz byla uzavřením 
jedné takové kapitoly. Byla to vel-
ká retrospektivní výstava, v  níž 
jsem trochu bilancovala. Nyní za-
číná výstava v  Olomouci v  galerii 

Bohéma. Dál bych chtěla, pokud zdraví ve spojení s energií vydrží 
a udržím štětec, malovat a pokračovat v tvorbě.

V  tomto roce slaví také kulaté jubileum dolnopočernická zá-
kladní škola, kterou jsi i  Ty, jako dítě, navštěvovala. 19. září 
jsme její 130. výročí od  založení oslavili zahradní slavností 
a  škola se otevřela všem bývalým žákům, učitelům a  široké 
veřejnosti. Jak na Tebe dýchla současnost Tvé školy, jak na ni 
vzpomínáš a co bys jí přála do budoucnosti?
Zapůsobila na  mne především stará škola. V  čase mé docházky 

malířka, grafička...
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do školy stála pouze historická budova (byla 
postavena již koncem 19. století). S  ní mám 
spojeny své vzpomínky, tam jsem chodila. 
Ráda vzpomínám na  své kantory, kteří mne 
učili a nějak se mi zapsali do paměti. Člověk 
si nejvíce kupodivu podrobně pamatuje 1. až 
5. třídu.
Například paní učitelka Roudnická v první tří-
dě, když trestala chlapce, mne musela poslat 
za  dveře, protože jsem plakala. A  pan řídící 
Honejsek, byl to už starý pán a ten nám dával 
domácí úkoly a nikdy je nekontroloval. Tak já 
jsem je nikdy nepsala, ale žila jsem v napětí, 
co když jednou řekne, abychom mu ukázali 
sešity. Ve druhé třídě se mi líbilo nerozdělo-
vat text na  konci řádku a  pokračovat volně 
z  levé na  pravou stránku. To se zase nelíbi-
lo paní učitelce Soudkové a  musela jsem 
za  trest klečet na  stupínku. Bylo používáno 
drobných trestů na  nehodné žáčky... co zlo-
čin, to trest. Škoda, že se dnes, alespoň někdy 
a  některé, v  určité míře, nemohou uplatňo-
vat. Některým žákům by, podle mého názoru, 
prospěly. Bezvadný kantor byl velice mladý 
pan učitel Sladký (všechny holky ho zbožňo-
valy), paní učitelka Pfannová a výrazně se za-
psala v mé paměti také paní učitelka Fialová, 
i energická učitelka Milada Dvořáková, která 
hrála na harmoniku ve školní kantorské kape-
le spolu s učitelem Sladkým a dalšími. Na ně 
nemohu zapomenout. Současné škole bych 
přála hlavně novou školu, aby bylo dostatek 
peněz na investice do stavby. Na budově dru-
hého stupně je vidět, že dosluhuje. Líbí se mi 
sportovní centrum v areálu školy. V současné 
době lituji učitele. Postavení učitele, jako pro-
fese, je dnes prestižně na  hodně nízké příč-
ce. Učitel je ten poslední, který má co mluvit 
do výchovy dětí nebo jak to má vypadat při 
vyučování. Na pana učitele si může troufnout 
žák i rodič, když se jim nelíbí hodnocení nebo 
postoj učitele. Učitel stojí jako mezi lisem. 
Dítě se nesmí trestat a když učitel zvýší hlas, 
tak je to špatné. A  žák může ublížit i  učiteli 
a nic se mu nestane. To my jsme se báli, aby 
učitel hlavně nevolal rodiče do  školy. Když 
pan učitel něco řekl, mělo to určitou váhu. Dnes, když pan učitel 
něco řekne, je pomlouván, někdy i  šikanován a nehledí se na vý-
sledky. Dětem musí být tolerováno narušování hodin nevhodnými 
projevy chování, častými odchody z  výuky na  toaletu, program 
hodiny trpí. Nezávidím dnešním učitelům. Ze strany vedení školy 
má přednost mínění rodičů, škola je závislá na státních příspěvcích 
podle počtu žáků a tak snad i proto vedení školy své učitele častěji 
nepodpoří. Prostě, jak to tak vidím, učitel je až na  nejnižším mís-
tě. Učitelé se bojí dát dětem horší známku, nedej bože, aby třeba 
žák byl na  propadnutí. Proto jsou vzdělávací výsledky základních 
a středních škol tak chatrné. Moje situace je jednodušší. Pokud se 
dítě neumí chovat a může to být i velký talent, prostě se s ním roz-
loučím...

Oli, je ještě něco, co Tě v  poslední době trápí a  zneklidňuje, 
z čeho máš naopak radost a co je pro Tebe v životě úplně nejdů-
ležitější? A je něco, co bys chtěla vzkázat svým dolnopočernic-
kým spoluobčanům a nejen jim?
Uvědomuji si, že stav světa není ideální, celý svět je v pohybu. U nás 
vzrůstá násilí, v lidech je skryté velké potenciální násilí. Ztráta ideálů 
v poměru, co je správné a co ne. Jako kdyby lidé neměli svědomí. Je 

K přání dostatku energie a životního optimismu se připojují i členové redakční rady Dolnopočernického zpravodaje.

tady honba za penězi, honba za mocí, i za zábavou a požitky. Dnešní 
svět a život v něm se mi zdá strašně uspěchaný, je v něm příliš tech-
niky a technokratického a pouze praktického myšlení. Lidé jsou stá-
le více zaměřeni na výkon a spotřebu. Nemají čas se zastavit a snít. 
Když jdu ven a  vidím krásnou krajinu, nádherné stromy, tak jsem 
šťastná... Nebo když vidím krásné lidské vztahy, ty mne obohacují 
a zaplať pánbůh takové lidi mám kolem sebe. A nejdůležitější je pro 
mě láska, to jsou vztahy mezi lidmi, důvěra v rodině, nelhat a ne-
krást. Všem lidem bych přála, aby nalezli svůj vnitřní klid, pokoj, aby 
našli radost i v drobných věcech, aby nechtěli nemožné a spokojili 
se někdy i s málem... Brát věci tak, že je potřebujeme k životu, ale 
nenechat se jimi ovládat.
Jsem moc šťastná, že mám toto povolání, že mohu dělat práci, kte-
rá mě baví a  živit se s  ní. Jsem vděčná za  lásku mých dětí (dcery 
a vnoučat) a hezké vztahy i v rodině.

Oli, velice Ti děkuji za příjemné povídání a přeju Ti hodně nápa-
dů a energie v další tvorbě.
Já také děkuji a přeji všem pokoj v duši a radost v srdci.

 S paní Olgou Stárkovou si povídala Ivana Hájková



8

ŽI
JÍ

 M
EZ

I N
Á

M
I ZBYNĚK RICHTER

Naše první kontakty se odehrály dávno a  dávno tomu, kdy jsme 
jako dorostenci chodili hrát a  trénovat do  staré dobré sokolovny. 
Tam neomylně pod koši kraloval mladý, svalnatý, šlachovitý a vždy 
opálený hráč s číslem 7.  
Rychlost, hbitost a basketbalová drzost jej provázela stejně tak, jako 
pevná a přesná ruka střelce. Nezapomenutelné je, jak vždy nasadil 
nejsilnější sestavu. Citujeme: „Nastoupím tam já... a pak vybíral čtyři 
další.“ Připomínáme si, jak říkal, že musíme bránit odzadu a následo-
valy jeho famózní průniky soupeřovou šestkou. 
Bral to často na sebe a my jej obdivovali a poslouchali. Vzpomínáme 
na výměnné zájezdy do Větřní a Erlangenu, kde jsme prožili nejen 
mnoho sportovních zážitků, ale také mnoho legrace. Byl dlouho 
vůdčí autoritou v oddíle košíkové a to si přenesl i do politického ži-
vota. Pro nás jsou to nezapomenutelné roky kamarádství, pobytů 
na horách, sportu a smíchu. 
Dnes sice holduje už jen tenisu, a i my jsme ho svým způsobem opět 
následovali, takže zdravá sportovní rivalita mezi námi stále panuje. 
A tak v duchu tradice, slíbíme ti do dalších let zdraví a síly co nejví-
ce… a jako bonus tvrdý servis, jistý forhend a čopovaný bekhend. 

 Za oddíl košíkové Pavel Boček a Petr Polcar

Když jsme se rozhodli napsat pár vět o Zbyňkovi Richterovi, chtěli jsme, aby to nebyla adorace jeho schopností 
a přínosů pro obec. Zkusme na něj pohledět očima spoluhráčů, žáků a v určitém smyslu i pohledem, jak se dívají 
bažanti v mužstvu na ty starší zkušené. 

aneb Šťastná sedmička i sedmdesátka
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Když jsme v  roce 1998 zakládali v  Počernicích ODS, hledali jsme 
vhodného lídra na funkci starosty. Jelikož jsem již dvě předcházející 
volební období působil jako zástupce starosty, navrhl jsem na ten-
to post Zbyňka Richtera, který byl v té době zaměstnancem hotelu 
Svornost. Protože jsem Zbyňka znal dlouhá léta jako spoluhráče 
a organizátora všech možných sportovních akcí v Dolních Počerni-
cích, a to i za předrevoluční éry, věděl jsem, že se obracím na správ-

...ještě jeden postřeh od jeho dřívějšího spoluhráče bas-
ketu a po té i nejbližšího spolupracovníka v Zastupitel-
stvu MČ Praha – Dolní Počernice.

Zdraví, pohodu a sportovní přístup k životu přejí i do dalších let  pracovníci úřadu MČ Praha – Dolní Počernice 
a členové redakční rady Dolnopočernického zpravodaje.

nou a schopnou osobu. Dalo mi to docela velké přemlouvání, pro-
tože váhal, zda na tuto funkci bude stačit. Slíbil jsem mu veškerou 
svoji pomoc. V  roce 1998 ODS vyhrála volby s  velikým početním 
náskokem, a  tak se stalo, že Zbyněk Richter byl zvolen starostou. 
Musím říci, že krom pár prvních týdnů v této funkci, moji pomoc až 
zas tak nepotřeboval. Svým šarmem a příjemným jednáním si mezi 
občany Dolních Počernic i úředníky a zastupiteli Magistrátu hl. m. 
Prahy získal zasloužený respekt a následně i podporu v jeho dalších 
funkčních obdobích.

 Ing. Miloslav Král, zástupce starosty MČ Praha – Dolní Počernice

Volejbalové babí léto
V sobotu 19. září ráno jsme se opět po roce sešli na našem tradičním 
turnaji smíšených družstev ve volejbale. Celkem 36 nadšenců (plus 
pár dalších náhradníků a fanoušků) se předem ohlásilo - a přijeli na-
štěstí všichni - navzdory celkem brzkému času zahájení a dopravní 
vzdálenosti některých účastníků.
Počasí vyšlo parádně – teploty kolem pětadvacítky a  sluníčka víc 
než dost, sportovní výkony všech si zaslouží pochvalu. Hráli jsme 
na dvou kurtech každý s každým. Vítězem turnaje se po urputných 
bojích stalo družstvo Jinonice B – gratulujeme! Kromě jednoho vy-
vrknutého kotníku se vše obešlo bez zranění a mohli jsme se k ve-
čeru rozejít s pocitem příjemně stráveného dne.
Děkujeme Katce a Verče za největší podíl na přípravě turnaje, TJ So-
kolu za poskytnutí zázemí a možnosti občerstvení a MČ Dolní Po-
černice za hodnotné ceny pro všechny zúčastněné. Některé z cen 
nám opět přímo na míru vyráběla chráněná dílna „U červeného ja-
voru“. Už se těšíme na další ročník.
 Markéta Brožová

31 týmů z  dětských domovů z  celé republiky se sjelo v  sobotu 
19. září do Prahy, na čtvrtý díl Dětského domov cupu 2015. Turnaj 
v beachpřehazované se hrál, jako každý rok, v Beachklubu Ládví. 
V krásném, téměř letním dni, bojovaly čtyřčlenné týmy z dětských 
domovů O  pohár Michala Novotného. Reprezentant ČR ve  snow-
boardcrossu, několikanásobný mistr ČR a vítěz závodu světového 
poháru byl i  letos patronem tohoto dílu Dětského domov cupu. 
Po  mnoha dramatických zápasech zvítězily Dlažkovice, když po-
razily pražský tým, dětský domov z Dolních Počernic a odvezly si 
z Prahy 64 bodů do celkového bodování závodu. Dolní Počernice si 
připočtou 58 bodů a třetí skončil s 53 body Nepomuk. 
Radost dětem i  dospělým udělali fotbalisté Michael Krmenčík 
a Ondřej Vrzal. Při slavnostním vyhlášení výsledků předali dětem 
dárky a  ceny od  partnerů turnaje a  fotbalové dárky od  FK Dukly 
Praha.  
Velký dík patří partnerům projektu i dětským domovům. 

 Martin Lněnička, ředitel DD

Čtvrtý díl Dětského domov cupu  
vyhrály Dlažkovice

Poděkování patří partnerům: 
Fotbalová asociace České republiky, Hlavní město Praha, Policie České re-
publiky, Beachklub Ládví, Crocodille, České dráhy, Dorty Domů, Egmont 
Publishing a FK Dukla Praha 
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stoupání pak čeká na běžce právě u nás v Počernicích – od bývalé 
restaurace Barborky, na táhlé rovince v Kyjích fouká obvykle silný 
protivítr a závěrečné stoupání „Hrdlořezákem“ směrem na Jarov, 
začínající na sedmém a fakticky končící až na posledním kilometru 
závodu, je opravdovou zkouškou.
Do jubilejního 120. ročníku zbývá celý rok. Za ten je i pro nespor-
tovce možné se na desetikilometrový běh dobře připravit. Málokte-
rá pražská městská část nabízí takové možnosti pro běh v přírodě, 
jako ta naše. Nebylo by hezké, kdyby nás Počernických stálo příští 
rok, poslední zářijovou neděli, v  Běchovicích na  startu více? Jako 
pravidelný účastník tohoto závodu vám mohu slíbit, že každý, kdo 
někdy Běchovice absolvuje, bude mít příběh, který může vyprávět.
 Bc. Ondřej Uher

Poslední zářijová neděle má již tradičně pevné místo v kalendáři mnoha výkonnostních i rekreačních běžců, stej-
ně jako příznivců atletiky a sportovních diváků. Nejinak tomu bylo i v neděli 27. září, kdy se konal již 119. roč-
ník běžeckého závodu Běchovice – Praha, jehož třetí kilometr z celkově desetikilometrové trati se běží právě naší 
městskou částí.

Běchovice. Většina z  nás si vybaví sousední obec ležící východně 
od Dolních Počernic. Fanoušci sportu a především běžci všech vý-
konnostních i věkových kategorií žijící od Aše po Jablunkov si pak 
tento název automaticky spojí s tradičním běžeckým závodem.

Nejstarší běžecký závod v Evropě
Ne každý ale ví, že Běchovice patří mezi unikáty mezi běžeckými 
závody i v celosvětovém měřítku, neboť jde o nejstarší nepřetržitě 
konaný běžecký závod v Evropě. Jeho první ročník se běžel již v roce 
1897, tedy necelý rok po konání prvních novodobých olympijských 
her. Celosvětově jej pak předčí už jen slavný Bostonský maraton, je-
hož úvodní ročník se konal o pouhých 38 dní dříve než první ročník 
Běchovic.

Rekreační sport je možné označit za  fenomén dnešní doby. Žád-
né jiné zájmové činnosti se nevěnuje takový počet lidí, jako prá-
vě sportu. Jeho význam v  moderní společnosti je nezastupitelný 
hlavně pro jeho příznivý vliv na zdraví, zlepšování fyzické kondice 
a s ním úzce spojený pozitivní vliv na psychiku.
Popularita běhu stále roste. Je totiž jednou z  nejpřirozenějších 
pohybových aktivit. Jeho provozování je nenáročné na  vybavení, 
místo, počasí, podmínky, další účastníky… I proto se dnes běh řadí 
mezi nejpopulárnější rekreační sporty. Nabízí i nevšední zážitky.

Mezi ně se může řadit účast na  některém ze zá-
vodů. Není jediného víkendu v  roce, kdy by se 
u nás nepořádalo několik závodů různých délek 
i náročností. Až zarážející je stále větší obliba ne-
jen těch nejnáročnějších, jakými jsou ½maraton 
a maraton, ale i delších, při nichž si jejich účastní-
ci sáhnou na dno fyzických i psychických sil.
 
Dokáže řádně potrápit
Ačkoliv se Běchovice řadí, v porovnání s ostatní-
mi běžeckými výzvami, spíše k  těm mírnějším, 
i  jejich desetikilometrová trať dokáže řádně 
potrápit. Po startu se vybíhá z mírného kopce, 

což vede mnoho nezkušených závodníků 
ke  špatnému odhadu zvoleného tempa 
a  k  takzvanému „přepálení“. První mírné 

Příští Běchovice budou jubilejní
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Když na  8. srpna meteorologové předpověděli nejteplejší den 
v  roce, možná si mnozí rozmysleli svou účast na  druhém ročníku 
tenisového turnaje pro OS Sluneční paprsek. A opravdu slunečních 
paprsků byla přehršle, teplota na kurtech až 52 stupňů Celsia!
Jako lékař jsem musel notně mhouřit oči, ale nadšení všech a chuť 
do hry byla veliká. Systém turnaje byl rychlý a organizace perfektní. 
Nechybělo ani občerstvení – kdo co uměl, napekl, chlebíčky vě-
novalo Lahůdkářství Zlatý kříž (díky, Vladimíre Trčko). Bojovalo se 
srdnatě zhruba od 9 hodin, minerálky a ostatní tekutiny tekly prou-
dem, na  kurtech bylo možno vidět úžasné zápasy, výměny... pod 
žaluzií pak celý den vládla dobrá nálada a  pohoda, i  přes tělesné 
vyčerpání. 
Palmu vítězství nakonec vybojoval Štěpán Lukeš s Honzou Koleč-
kem, druzí byli Martina Čížková a Pavel Boček, třetí Josef Javornický 
a Milan Dedera. Všichni účastníci si odnesli nejen příjemné zážitky, 
ale i drobné ceny (čepice, potítka, trika), které věnoval Lukáš Rosol.

No a to radostné je, že se podařilo vybrat bezmála 25 000 Kč, a to je 
cesta za sluncem, mořem a rehabilitací téměř pro dvě onkologické 
děti. V částce je započítána i dražba ručníku US Open 2014, který 

2. ročník tenisového turnaje 
pro OS Sluneční paprsek se vydařil

po lítém boji a přihazování získala Petra Karochová za 3 200 Kč. Když 
jsme poté ručník rozbalili, byla to spíš taková malá osuška, ale všich-
ni (i Petra) to brali s úsměvem na rtech.

Dovolte mi osobně poděkovat všem, jež přispěli a zvláště těm, jež 
přispěli a ani se nezúčastnili, a hlavně lidem, bez nichž by turnaj ne-
mohl proběhnout: Tondovi Zoubkovi, Květě Langhamerové a Janě 
Bártové.

MUDr. Pavel Boček
předseda Rady sdružení OS Sluneční paprsek

člen TO Sokola Dolní Počernice

Konec tenisové sezony 
SoDoPo 2015

Tenisová sezona se nám pomalu chýlí ke konci a nás čeká pří-
prava kurtů na  zimu a  stěhování do  hal. Letošní sezona byla 
pestrá a  zajímavá a  také rychle utekla. Závodní družstva se 
zúčastnila pražských soutěží v kategorii dospělých (dvě druž-
stva), baby (jedno nováčkovské družstvo) a družstvo veteránů. 
Neregistrovaní borci si zahráli soutěž na Praze–východ nazva-
nou Buď fit. 

Na konci léta proběhly volby do tenisového výboru, vyhodno-
tili jsme ligu SoDoPo a turnaje Nazdárků. Pro nadaci Sluneční 
paprsek jsme uspořádali tenisový turnaj, sezonu zakončil Me-
moriál Ondry Lukeše (dříve Babí léto). 
Během prázdnin se děti zúčastnily příměstského tábora. 

Tenisový oddíl si pochvaluje dobrou spolupráci s  Městskou 
částí Praha – Dolní Počernice a snaží se udržovat areál v co nej-
lepší kondici, aby se zde všem dobře hrálo. Výsledky soutěží 
najdete na www.sodopo.cz.

 Za oddíl tenisu Antonín Zoubek

SP
O

RT
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Sluncem zalitý dolnopočernický zámecký park přivítal 
v  sobotu 3. října stovky návštěvníků letošní „jubilejní“ 
XX. Zahradní slavnosti Babí léto 2015. Tak, jako již po-
několikáté, měla slavnost humanitární podtext - pomo-
ci dětem s  poruchou krvetvorby, soustředěných pod 
o. s. Sluneční paprsek. Z  rukou starosty naší MČ pana 
Zbyňka Richtera byl prezidentovi o. s. Sluneční paprsek 
- p. MUDr. Pavlu Bočkovi, současně i zastupiteli naší MČ, 
předán šek ve výši 10.000 Kč. Počerničtí rádi přivítali i pa-
tronku Slunečního paprsku paní Hanku Křížkovou, která 
zazpívala několik písní ze svého bohatého repertoáru.
Těžko vyzdvidnout, který z  bohatého programu, při-
praveného naší MČ, lákal širokou návštěvnickou obec 
více. Zda to byl parkúr, výstavy obrazů, fotografií, či 
výtvarných prací žáků zdejší ZŠ, zda to byla Čertovská 
pohádka v  podání Válkova kočovného divadla, či kon-
certní vystoupení sboru Dopravního podniku hl. města 
Prahy. Nebo to bylo vystoupení zpěváků zvučných jmen 
i neméně zvučných kapel, či skupina Ulice dětem o.p.s., 
která rozpohybovala děti na přírodním amfiteátru? Líbily 
se i všechny doprovodné pořady připravené organizací 
Lesy hl. města Prahy, praktické ukázky první pomoci, jíz-
dy na huculských koních a salesiánský bandžídžamping. 
Rozzářené oči dětí pak svědčily o tom, že se jim líbí ma-
lování na obličej a kluci se nemohli nabažit transportéru 
pana Jiřího Macka a to, že doslova všem chutnal štrúdl 
pečený v kachlových kamnech zdejšího muzea snad ne-
musím ani dodávat...
Ještě dlouho do noci pak rezonovala v zámeckém parku 
hudba a dobrá nálada. 
 Vlasta Václavková

Zahradní slavnost

BABÍ LÉTO
již podvacátéB

A
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Foto: Světla Parkanová
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První představení

zámeckého parku
Poslední stroje, dělníci a  hromady hlíny či kamení by 
vás neměly zmást, stavební práce a úpravy v zámeckém 
parku jsou u konce. Pouhých sedm měsíců stačilo odbor-
ným firmám na realizaci projektu „Rehabilitace historic-
ky cenného území zámeckého areálu v Praze – Dolních 
Počernicích“, který významně ovlivňuje veřejný prostor 
v srdci naší obce.

štěpnice a ještě před nedávnem jako zahradnictví. Obnovená část 
parku se nyní zcela otevřela veřejnosti a nabízí prostor pro volno-
časové aktivity, podporu veřejného a kulturního života Dolních Po-
černic, pro mnohé se stává i příkladem vkusu a kreativního myšlení, 
a to nejen samotnou zahradnickou náplní. 
Pohyb v  přírodě podporuje nové tzv. seniorské hřiště, situované 
v jižní části štěpnice. Sestava cvičebních prvků nabízí velkou pohy-

nově 
zrekonstruovaného

Zahradní slavnost Babí léto nám i přes stávající stavební nedoděl-
ky pomyslně otevřela bránu do naší nové počernické zahrady, kdy 
nám prostřednictvím komentované prohlídky dovolila nahlédnout 
tzv. „pod pokličku“ projektu a zprostředkovat pohled těch, kteří se 
na něm plnou měrou podíleli. 
Zámecký park v  dnešní podobě však nepatří mezi místa, která je 
možné docenit při první prohlídce. Do doby, než areál získá podo-
bu naučné stezky s  informačními tabulemi, můžete se s ním blíže 
seznámit prostřednictvím následujících řádků.

Dolnopočernická štěpnice - revitalizace ovocného sadu
Záměrem úprav byla především rehabilitace a revitalizace zdevas-
tované části zámeckého parku, která kdysi sloužila jako zámecká 
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bovou variabilitu a kombinací cviků lze na strojích docílit procvičení 
všech svalových partií těla. Senioři i všichni ostatní zájemci o zdravý 
životní styl zde mohou v průběhu celého roku trávit volný čas zá-
bavným a tělu prospěšným pohybem na čerstvém vzduchu. 

Tématické zahrady
Centrálním prostorem je velkorysá trávníková plocha vymezená ši-
rokým mlatovým pásem – cestou. Vnější obvod cesty lemují téma-
tické „zahrádky”, které představují návštěvníkům parku současné 
trendy v  zahradní tvorbě. Témata jsou navržena s  gradací od  pří-
rodních přístupů přes tradiční liniové zahrady až po  modernější 
kompozice s  čistým geometrickým prostorem. Jednotlivé prosto-
ry vymezuje zelená stěna ze stříhaného habru, jejichž lamelová 

struktura vytváří potřebná pohledová 
zákoutí. Návaznost na historickou podo-
bu štěpnice symbolizují liniové výsadby 
vysokokmenných jabloní v  jihozápadní 
části zahrady.

Příběh rostlin
Okrajovou kulisu otevřené trávníkové 
plochy dotváří sestava záhonů prezen-
tující jednu z  nejpůsobivějších vlastností 
rostlin - barvu. Pro docílení určité dyna-
miky je vytvořen barevný příběh rostlin, 
tak, aby jednotlivé motivy podněcovaly 
pocity „rovnováhy, vzrušení, souhry, klidu 
a  míru”. Témata plynule propojuje soubor 
dřevěných soch, které jsou umístěny mezi 
rostlinami.
Umělecká díla sochaře, malíře a grafika Mi-
lana Kuzici byla vytvořena z  kmenů dubů 
pocházejících z  anglické části parku, kde 
by jinak podlehly revitalizaci. Symbolicky 
se tedy „duše” těchto stromů navrací zpět 
na své původní místo, aby mohly být opět 
součástí zámeckého parku na další desítky 
let.
Volná sochařská tvorba Milana Kuzici je 
charakteristická nejen vlastními nově vy-
víjenými materiály a  technologiemi, ale 
rovněž užitím artificiálních barev na  or-
ganických tvarech. Tento kontrast může-
me chápat ve  významu umělých zásahů 
do  přírody nebo jako impresionistické 
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podněty. Ostře zelená, žlutá či oranžová jsou alegoriemi živelnosti 
a nezničitelnosti, provokují naše pozitivní emoce a  fantazii, ostat-
ně tak, jak to dělá příroda sama. Zvolená koncepce barevných za-
hradních témat s výtvarným podtextem, stále ojedinělá v českém 
prostředí, se tím bez nadsázky řadí mezi mezinárodní unikáty, jež 
jsou spjaté s  výtvarnou hravostí inspirovanou přírodními motivy. 
Díla byla pečlivě promyšlena, a jak to u uměleckých děl bývá, jejich 
význam je mnohem hlubší, než je na první pohled zřejmé. Na slo-
vo autora se můžeme těšit v příštím čísle našeho zpravodaje (vyjde 
v prosinci t.r., pozn. red.). 
Zatímco se v  části areálu bývalého zahradnictví projektant orien-
toval především na transformaci zanedbaného prostoru bývalé zá-
mecké štěpnice a jeho citlivou úpravu v návaznosti na jeho historii, 
v  druhé části parku se soustředil především na  práce stavebního 
a technického charakteru ve snaze navrátit důstojnost a funkčnost 
řešeného prostoru či parkových prvků. Za  pečlivého dohledu pa-
mátkářů byla provedena oprava zámecké zdi, renovací prošlo dílo 
Františka Skály z poloviny 80tých let - Kočičí hrádek, který se jistě 
stane oblíbeným cílem našich nejmenších. Byla provedena protipo-

vodňová opatření na páteřním toku Rokytky, vestavěny a opraveny 
dřevěné mostky, lávky a  schodiště a  v  neposlední řadě upravena 
cestní síť včetně mobiliáře, která se opírá o historické plány z obdo-
bí baroka a návštěvníka vybízí k pestřejší a důmyslnější procházce 
napříč celým parkem.
Obecně lze říci, že se oběma projektantům, Ing. Arch. Magdaleně 
Dandové a Ing. Jakubovi Víškovi, podařilo úspěšně navázat na první 
revitalizační zásah do historického území v r. 2006, kdy byl vybudo-
ván přírodní amfiteátr, a řešenému území udat nový charakter. Ten 
souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí s prostředím, které 
obýváme. Přáním všech, kdo se na  obnově cenného historického 
území podíleli je, aby zde každý našel útočiště před shonem všed-
ních dnů, aby návštěva parku či zahrady byla zábavou, odpočinkem, 
inspirací a prožitkem. Právě zde totiž dostává příroda prostor, aby 
nás od jara do zimy oslovovala svou proměnlivostí. A jistě uznáte, 
milí počerničtí, že na takové místo můžeme být náležitě hrdí.

Krásný podzim, Martina Vondřichová  
ve spolupráci s Ing. Jakubem Víškem 

Srdečné blahopřání 
k významnému životnímu výročí 
patří našim spoluobčanům:

Jubilanti z našich řad ve IV. čtvrtletí 2015

Do dalších let přejeme pevné zdraví  
a hodně životní pohody.

 Komise sociální, zdravotní a bytová

ŘÍJEN
Ludmila Cikánková, Ludmila Havlíková, Božena 
Trejbalová, Věra Nováková, Bohuslava Jechová, 
Marie Jelínková

LISTOPAD
Růžena Nedvědilová

PROSINEC
Věra Kocourková, Dagmar Jedličková, Jaroslava 
Wildová, Agneša Kabátníková, Vladimír Jelínek, 
Bohumil Strejček, Eva Jahodová
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A Památné 
stromy 
v Dolních Počernicích
III. část

Dnes budeme věnovat pozornost jednomu z největších památných 
stromů v hl. m. Praha. Jedná se o dub letní (quercus robur), který 
se nachází v zámeckém parku v Dolních Počernicích nedaleko pří-
rodního amfiteátru. Památným stromem byl vyhlášen 6. 3. 2009 
a v seznamu památných stromů hl. m. Prahy je veden pod číslem 98. 
Rozměry tohoto stromu jsou impozantní: jeho výška je 39 m, obvod 
kmene ve  výšce 130 cm měří 466 cm a  průměr kmene je 150 cm. 
Stáří dubu je odhadováno na  300 let. Tento perspektivní jedinec 
však utrpěl v červnu r. 2012 vážná poranění, když se z jeho koruny 
ulomilo několik kosterních větví. Dle posudku Lesní dřevařské fa-
kulty bylo důvodem poranění přetížení větví a počínající hniloba, 
pravděpodobně ohňovec statný.
Poranění byla odborně ošetřena, nicméně habitus dubu doznal ne-
gativních změn.
Při současné rekonstrukci zámeckého parku byl z důvodu ochrany 
vymezen prostor o poloměru 15 m, ve kterém nebylo možno pro-
vádět žádné stavební práce. Proto zde nebyla ani realizována cestní 
síť. Doufejme jen, že tento významný jedinec bude dalších poško-
zení ušetřen a ještě dlouhá léta bude „vládnout“ stromovému patru 
našeho zámeckého parku.

Zbyněk Richter, starosta
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Myslivecký spolek Horní Počernice v honitbě, která zasahuje do katastrů městských částí Prahy 14 - Kyje a Hostavice, 
Dolních Počernic, Běchovic a částečně Horních Počernic, provádí v nočních a ranních hodinách lov černé zvěře. 
Všechny návštěvníky naší honitby žádáme, aby používali na svých vycházkách pouze značené cesty a v zájmu své 
bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů. V červenci letošního roku došlo v části honitby Čihadla 
k usmrcení jezevčíka, který nebyl na vodítku. Pes narazil na stopu divočáka a v zápalu lovecké vášně se nedal odvolat 
svým vůdcem. V houštině byl divočákem napaden a smrtelně raněn. 
Žádáme všechny majitele psů, aby dodržovali ustanovení par. 10, odst. 1 Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., kde se 
zakazuje vlastníkům domácích zvířat, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Při této příležitosti oznamujeme občanům, že v listopadu a v prosinci budou probíhat společné hony na drobnou zvěř 
v následujíchch termínech a lokalitách:

7. 11. a 5. 12. 2015  Dolní Počernice - Čihadla, Pískovna, Martiňák, Pastviny

21. 11. a 19. 12. 2015  Běchovice - území pod Vinicí a VÚ, Běchovický vrch, Placiny

26. 12. 2015 náhradní termín

Myslivecký spolek Horní Počernice děkuje občanům za pochopení a spolupráci.
 Ladislav Vaněček, místopředseda MS

Myslivecký spolek Horní Počernice upozorňuje

10. listopadu
Stanoviště:

ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

Doba přistavení: v odpoledních hodinách 16.00 - 20.00

v MČ Praha – Dolní Počernice ve IV. čtvrtletí r. 2015:

Umístění kontejnerů na objemný odpad

Velkoobjemové kontejnery (VOK)  
budou přistaveny:
v sobotu 7. listopadu 
Od 9.00 do 12.00 hod. na stanovištích: 
- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)

Od 13.00 do 16.00 hod. na stanovištích: 
- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)
- ul. V Čeňku (u úřední desky) u parčíku

  Po celou dobu bude odborná obsluha monitoro-
vat jeho naplňování bioodpadem a  zodpovídat 
za čistotu vysbíraného bioodpadu.

SBĚR BIOODPADU ve II. pol. 2015
  VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany 

v Praze.

  Druh sbíraného bioodpadu: listí, tráva, větve, 
neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu; NE živočišné zbytky.

  V rámci projektu nebude k dispozici mobilní drtič 
nebo štěpkovač, proto by bylo vhodné např. při-
nesené větve upravit na menší kusy.

  Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský 
odpad!

  Odpad bude možné odevzdat pouze do naplnění 
jednoho kontejneru, další kontejner nebude při-
staven.
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MŠ ORANGERY o prázdninách  
a na začátku nového školního roku

Prázdniny se přehouply 
jako voda a  nám zase, 
jako v  ostatních vzdělá-
vacích institucích, zapo-
čal nový školní rok. Děti 
po prázdninách přišly od-
počaté, větší, širší, upoví-
danější a  zvědavé, co se 
bude ve  školce dít. První 
den přijelo divadlo Kolo-
běžka s pohádkou O Čer-
vené Karkulce. Poté se 
chod školky vrátil do  za-
jetých kolejí. Nové děti si 

zvykají, adaptují se na nové prostředí, starší kamarádi jim pomáhají 
a ukazují, jak to u nás chodí. Všichni vědí, že máme před sebou další 
rok plný zábavy, učení, her, výletů a dobrodružství.  
I když je školní rok v plném proudu, nedá mi to ještě trochu zavzpomí-
nat na léto, které jsme ve školce pojali čistě dobrodružně. Vyzkoušeli 
jsme si s dětmi kriminalistické metody – snímali jsme otisky prstů, vy-
tvářeli profily zločinců a došlo i na nějakou tu přestřelku (vodními pis-
tolemi). Také jsme se vydali po stopách yettiho (v tropickém týdnu), 
a tak jsme strávili týden na virtuálních horách a představovali jsme 
si, jak je asi sněžnému muži na sněhu, jaké to bylo letos ve Špindlu, 
a u toho jsme se potili a jedli zmrzlinu. Děti také moc bavilo lovení 
bobříků. Překvapivě byl hodně oblíbený (nejen u učitelek) bobřík ml-
čení. Některým dětem se tak zalíbil, že si ho dobrovolně prodloužily 
a byl z toho opravdu den ticha, kdy děti na sebe gestikulovaly, hrály 
pantomimu a sdělení si kreslily na obrázky. Neopomněli jsme však 
ani bobříka odvahy, mrštnosti, míření... a celý týden (s apelem, aby 
trval celý život) se dodržoval i bobřík dobrých skutků.
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Podnikli jsme také spoustu výletů – navštívili jsme Muzeum Kar-
la Zemana, kde jsme se vydali na  cestu do  pravěku. Zavítali jsme 
na výstavu Večerníčku, tam jsme se vyfotili se všemi oblíbenými hr-
diny z pohádek. Ale bezkonkurenčně nejvíce se nám líbila výstava 
v nové budově Národního muzea Noemova archa, kde jsme měli 
možnost si zblízka prohlédnout různá zvířata na krásně koncipova-
ném prostoru představující obrovskou archu. 
Poslední prázdninový týden byla školka jako každoročně zavřena 
a probíhaly přípravy na nový školní rok – generální úklidy prostor, 
výmalba, třídění hraček… Seznamovali jsme se také s novými ko-
legyněmi ze zahraničí, které působí v  mateřské škole jako rodilé 
mluvčí v anglických třídách. Opět k nám zavítali školitelé z organi-
zace PPomoc, aby nám – učitelům – rozšířili znalosti a dovednos-
ti z  oblasti první pomoci. Zopakovali jsme si nácvik resuscitace, 
ošetření různých zranění (především u dětí), padalo hodně dotazů 
ohledně zranění psem a pokousání, což je pro nás velmi aktuální 
téma, vzhledem k tomu, že pejskaři ve zdejším parku často neberou 
ohledy na děti na procházce. A jako tradičně nám i letos připravili 
instruktoři další neobyčejný zážitek – inscenovanou autonehodu 
na parkovišti u místního úřadu. Akce byla předem nahlášena bez-
pečnostním složkám, vedoucí výcviku (sám dispečer záchranné 
služby) vysvětlil situaci, aby k  této nehodě nikdo nejezdil, kdyby 
někdo z místních občanů volal 155 či 112. Několik kolemjdoucích 
se opravdu zastavilo a chtělo se zapojit do akce, někdo se k tomu 
postavil tak, že prohlásil, že je to „blbá sranda“. Nutno říct, že tato 
„sranda“ může pomoci v době, kdy se někdo z nás do této reálné 
situace dostane. Jak se říká – těžko na cvičišti, snadno na bojišti. Ač-
koli určitě všichni z nás doufají, že se na takovém „bojišti“ nikdy ne-
ocitneme. Proto děkujeme za pochopení všem místním občanům, 
kteří šli nebo jeli tou dobou kolem.
 Za MŠ Orangery Hanka Švamberková

V hájence to od září žije. Školní a školkový rok jsme zahájili v úterý 1. září. Do školky nastou-
pila první sestava dětí ve věku od 3 do 4 let, všechny tak poprvé zahájily svou předškolní 
docházku. V prvním adaptačním týdnu zůstávali s dětmi ve školce také rodiče. V následu-
jících dnech si děti vytvářely s lektory pravidla (ručičková, pusinková, nožičková…:-) a se-
znamovaly se s  ekologickými návyky, především tříděním odpadu a  udržováním čistoty 
v lese i na zahradě hájenky. Děti podnikly první výpravy do okolního lesa a činnosti, které 
se na naší zahradě v září nabízí. Zpracovávaly jablíčka, vyráběly jablečný ocet a užívaly si 
nezaměnitelné kouzlo okolí hájenky a přírody na zahradě i v lese.
Lektorky z  lesní školy si pro děti připravily speciální uvítací rituál, převlékly se za  lesního 
muže a lesní žínku, děti prošly kouzelnou zahajovací branou do nového školního roku a vrh-
ly se do učení zážitkem venku. Docházku do školy zahájily děti z první, druhé a čtvrté třídy. 
V prvním týdnu zpracovávaly především praktické úkoly v  rámci osnov. Už druhý den se 
však těšily na práci s učebnicemi a do sešitu, proto využily i svou útulnou učebnu. 
Ve škole jsme pořádali v září (3. a 22.) hned dva dny otevřených dveří. První se speciální 
návštěvou Domácí školy Evy Hruštincové a druhou s možností dodatečného zápisu. Další 
rodiče a děti tak měli příležitost nahlédnout do naší třídy, zažít výuku a vyzkoušet pomůcky 
pro děti.
Rádi v naší školce uvítáme i další děti, jejichž rodiče mají zájem o netradiční vzdělávání 
s výhradním pobytem v přírodě. Máte-li zájem o školu nebo školku, neváhejte nás kon-
taktovat na e-mailu lesniskolka@vmechu.cz nebo telefonu 732 731 484, www.vmechu.cz.

Veronika Friebová

Jak jsme prožili září v lesní škole a školce
HÁJENKA
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Veselý čertík v létě  
a na podzim...

Prázdniny jsou za  námi a  myslím, že pro účastníky Letních pří-
městských táborů ve Veselém čertíkovi, byly plné zážitků a po-
hody. S dětmi jsme navštívili dopravní hřiště na Žižkově, Letecké 
muzeum ve  Kbelích, Policejní muzeum, Trilopark, Šestajovickou 
svíčkárnu, Petřínské zrcadlové bludiště, Chvalský zámek, Mu-
zeum hl. města Prahy, Muzem MHD, Vyšehrad, Stanici mladých 
přírodovědců a další zajímavá místa. Každý den děti plnily úkoly 
spojené s místem výletu a na závěr týdne proběhlo vyhlášení ví-
tězů v celotýdenní soutěži. Děti si jistě budou pamatovat i kolik 
stromů je v  dolnopočernickém zámeckém parku, jak dlouhá je 
Rokytka a jaké druhy kamenů jsou u Pískovny. Dětem nechyběly 
ani sportovní aktivity - běhaly, skákaly v pytli, házely na cíl, chodily 
na chůdičkách... Odkaz na fotografie z táborů jsou na naší webové 
stránce. 
Září pro nás bylo v čertíku tak trochu ve znamení nových začát-
ků. Nově máme pro děti Divadelní přípravku, Dětský sboreček 
a  také Logopedickou poradnu. Na  podzim nás čekají zajímavé 
akce nejen pro děti, ale i pro rodiče. V říjnu se koná tradiční Bazá-
rek – dáme věcem nazdárek, Halloweenský rej, Fimo – večerní 
tvoření pro maminky. V listopadu doplníme večerní tvoření o Fil-

Nový  školní rok  je tu…
Během letních prázdnin proběhly na naší školce drobné i větší změ-
ny. Na školní zahradu byly zakoupeny nové herní prvky v podobě tří 
domečků na hraní pro holky i kluky.
Vedení MŠ zařídilo úpravu terénu kolem pískoviště, přeložení ven-
kovního chodníku pro vstup na zahradu, úpravu dlažby na chodbě 
u vstupu do MŠ a také došlo k výmalbě prostorů ve školní kuchyni 
a nátěru topení na třídě Hvězdiček a Broučků.
Šatna třídy Sluníček prošla rekonstrukcí. Byly sem zakoupeny nové 
šatní bloky, podlahová krytina a celá šatna byla vymalována do žlu-
tomodré barvy.
1. září jsme v  naší školce přivítali 36 nových kamarádů a  s  nimi 
i novou kolegyni Radku Královou, která nastoupila na třídu Brouč-
ků. I přes počáteční slzičky si děti rychle zvykají na nové prostředí 

i kamarády. Pro vstup do základní školy se letos bude připravovat 
43 předškoláků. Děti mají možnost i v letošním školním roce na-
vštěvovat doplňkové aktivity v  podobě: Keramika hrou, Taneční 
hodiny pro kluky a holky a Angličtina pro nejmenší. Každý měsíc 
budou děti moci zhlédnout divadelní představení, které zavítá 
do naší MŠ.
Během školního roku plánujeme pro malé i  velké děti krátké vý-
ukové programy – Brumla ve městě, Medvídkova nemocnice, Cesta 
jablka a další. Již tradičně nás čekají i společné akce v podobě Miku-
lášské nadílky a Vánočních dílen s rodiči. Nyní ale máme před sebou 
barevný podzim, tak si rychle užijme poslední krásné slunné dny…

 Lucie Dušková, učitelka ze třídy Broučků

cování – vánoční tématika a  vázání Vánočních věnců. Veškeré 
informace najdete na našich stránkách www.veselycertik.cz. Pře-
jeme všem krásné podzimní dny.
 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková
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Prostranství u budovy II. stupně ZŠ se stalo v sobotu 19. září dějiš-
těm „Zahradního posezení“ u příležitosti 130. výročí založení naší 
školy. Sluníčko vykouzlilo nádherný den probarvený podzimní 
paletou barev a všichni, kteří se přišli na svoji školičku podívat, 
tak mohli prožít velice příjemné odpoledne.
Samotné oslavy začaly ve 14 hodin úvodním slovem ředitele ZŠ 
a pana starosty. Poté se již program, kterým nás provázel Vojta 
Štěpán (žák 9. třídy), rozběhl naplno.
Vystoupení Pražských mažoretek – mimo jiné mistryň Evropy, 
dramatického kroužku školní družiny, energií nabitého tance dua 
AT STUDIO DOMINO, ukázka karate SK KAMIVAZA a vystoupení 
pěveckého sboru Rokytka obstaralo skvělou zábavu.
Po vyhlášení výsledků výtvarné soutěže se přítomní rozešli do bu-
dov naší školy, kde pro ně byly připraveny výstavy historických fo-
tografií, školních kronik, plánů a historické dokumentace, výtvarné 
práce dětí MŠ Duha, prezentace jednotlivých tříd, mimořádné číslo 
časopisu ŠKOLNÍ OKO vydávaného žáky ZŠ, tentokrát věnované-
mu  historii školy a celá řada dalších drobností. Současně probíha-
la výstava výtvarných prací paní Olgy Stárkové, umístěná v čp. 11 
před budovou úřadu MČ.

Děti (a nejen ty) si mohly zatančit, zacvičit a pobavit se na  jed-
notlivých zastávkách neziskové organizace Ulice dětem, která se 
postarala o příjemnou zábavu.
Pečený čuník a občerstvení, které zprostředkovala společnost ho-
telu Svornost, skvěle doplňovalo příjemnou nenucenou atmosfé-
ru sobotního odpoledne.  
Od 17 hodin se pak areál školy rozezněl nádherným hlasem naší 
absolventky, vždy usměvavé a  pohodu přinášející Míši Břízové. 
Její interpretace šansonů uchvátila mnohé přítomné a vytvořila 
tak nezapomenutelný zážitek pro všechny, kteří mohli být svědky 
jejího výjimečného projevu. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na  přípravách 
podíleli a  v  neposlední řadě těm, kteří do  své školy cestu našli 
a navštívili nás.
A  na  závěr pro Vás, kteří jste si nemohli zakoupit upomínkové 
předměty (kalendář ZŠ, pamětní pohlednici, tužku či tričko), tato 
možnost stále trvá. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Nezbývá než popřát naší škole do budoucna prosperitu a spoko-
jenost našich dětí, rodičů a zaměstnanců.   
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel
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Už jsme školáci
Den 1. 9. 2015 pro nás byl ještě významnější než pro ostatní, kteří se 
sešli na školním hřišti. Byl totiž naším prvním školním dnem. Poté 
co nás pan starosta a pan ředitel přivítali, nám starší kamarádi z 8. 
a 9. třídy připnuli na památku berušky. Pak už jsme šli s rodiči a paní 
učitelkou do třídy. Od té doby sem chodíme každé ráno. Zvykli jsme 
si, nic jiného nám totiž nezbylo. Denně se naučíme něco nového. 
Jsme šikovní, práce nám jde pěkně od ruky a  jsme dobří kamará-
di. Zvykáme si i ve školní družině, kde si hrajeme, čteme, vyrábíme 
a chodíme ven. Myslíme si, že si první rok ve škole užijeme, a že se 
nám tu bude líbit.
 Prvňáčci, Hana Hubáčková a Renata Koczková

RECYKLOHRANÍ 
Naše základní škola se přidala k projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, 
jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií 
a použitých drobných elektrozařízení. Naším cílem je společně přinášet náměty pro výuku ekologie zábavnou formou. Za staré a použité 
elektrozařízení, použité baterie a cartrige pořizujeme dětem odměny ve formě výukových pomůcek, sportovního a výtvarného vybavení.

Společně s prvním Evropským dnem recyklace baterií (pro oslavy bylo zvoleno datum 9. září - den narození italského lékaře a fyzika Luigi 
Galvaniho nar. 1737), sbíráme staré baterie a zapojujeme se k tomuto prvnímu ročníku evropského sběru. Přidejte se i vy a přineste do ško-
ly staré baterie, které vyměníme dětem za odměny. 
 Kateřina Kracíková

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Emil Hakl Hovězí kostky (jedenáct povídek) 
Pavel Brycz Muž bez ženy není člověk 
Jiří Hájíček  Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku 

(povídky) 
Eva Hauserová Noc v Mejdlovarně 
Markéta Pilátová Tsunami blues
Milena Slavická  Hagibor
Petra Hůlová  Macocha 
Miloš Urban Přišla z moře 
Marek Toman  Veliká novina o hrozném mordu Šimona 

Abelese 
Sylvie Richterová Každá věc ať dospěje na své místo

NAUČNÁ LITERATURA
Kateřina Piorecká, 
Karel Piorecký  Praha avantgardní (literární průvodce 

metropolí v letech 1918-1938)  
Václav Cílek, 
kolektiv autorů Něco se muselo stát. Nová kniha proměn

Luděk Navara   Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa 
Brykse 

Pavel Kosatík 
il. Marek Rubec  Češi 1942. Jak v Londýně vymysleli atentát 

na Heydricha (komiks)
Olga Černá   Čtení není žádná nuda (náměty k rozvíjení 

čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení)

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Jana Havlíčková  Logopedické hádanky 
Ladislav Špaček Dědečku, ještě vyprávěj, 2. díl 
Daniela Krolupperová Zločin na Starém Městě pražském
Marka Míková  Škvíry 
Petr Stančík   Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač 

a pak zase pomalič 
Miloš Kratochvíl Kouká roura na kocoura
Pavel Žiška O botě, která si šlapala na jazyk

NAUČNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Renáta Fučíková Obrazy ze Starého zákona 

V Ý B Ě R  Z   N O V Ý C H  K N I H  K N I H  -  T E N T O K R ÁT  V Ý H R A D N Ě  Č E S K Ý C H  A U T O R Ů

(Knihy získány od Moravské zemské knihovny Brno - projekt ČESKÁ KNIHOVNA 2015)  

Místní knihovna
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  Každou druhou neděli v měsíci se pravidelně na faře od 11 
do12 hodin podává výborná farní káva. 

  Od října probíhá na faře v pondělí a ve středu od 13 hodin 
výuka náboženství pro žáky I. stupně a v úterý od 13.30 
do 15 hodin pro předškolní děti a prvňáčky. Výuka je 
zdarma. 

  V době adventní, v sobotu 19. 12. od 18 hodin, se uskuteční 
benefiční koncert na opravu varhan.

       Na všechny akce jste srdečně zváni.

             Marcela Krňávková

Jak se slaví  pouť  
v Dolních Počernicích
V  polovině srpna proběhla v  našem kostele Slavnost Nanebevze-
tí Panny Marie. Tato slavnost je jedním z  nejdůležitějších svátků 
věnovaných Panně Marii, matce Ježíše Krista, který je v církevním 
kalendáři ustanoven na  15. srpna. Farnost v  Dolních Počernicích 
připravuje každý rok v tuto dobu poutní slavnost, která je také záro-
veň připomínkou toho, že název našeho kostela Nanebevzetí Panny 
Marie souvisí s historií tohoto křesťanského svátku. 
Poutní slavnost začíná v neděli od 9 hodin poutní bohoslužbou v kos-
tele. Po skončení bohoslužby pokračuje velmi příjemnou částí, a to 
posezením a pohoštěním u kostela, které je samozřejmě zcela zdar-
ma. Nabízí se zde velké množství dobrot sladkých a slaných, zvláště 
výborné jsou i poutní klobásky. Najdete zde skvělou kávu, ale hlavně 
možnost popovídat si s otcem Pavlem Čápem, farářem místní farnos-
ti. Na příští srpnovou slavnost jste všichni srdečně zváni.

F A R N Í  A K T U A L I T Y

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

 v neděli 6. prosince 2015 od 10 hodin 
v sále hotelu Svornost.

K tanci i poslechu bude hrát kapela TOMÁŠOVÉ.
Jako vždy bude připraveno i malé občerstvení.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
SENIORŮ

O Z N Á M E N Í 
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P O Z V Á N K A

MČ Praha – Dolní Počernice Vás zve na tradiční 

„Dolnopočernickou nadílkovou“, 
která se bude konat v prostorách zámeckého parku, restaurace Léta Páně,  

infocentra a regionálního muzea

v sobotu 5. prosince 2015 od 15.30 hodin 

Navštíví nás Mikuláš, děti se mohou těšit na pohádku,  
připraveny budou zajímavé výstavy a tvůrčí dílny,  

chybět nebude ani tradiční ŽIVÝ BETLÉM...

Co nového v jezdeckém klubu POČIN
Krásné léto rychle uteklo a koně i ostatní zvířátka se vrátili do are- 
álu jezdeckého klubu Počin odpočinutí k další práci. O prázdninách 
jsme uspořádali dva tábory s koňmi, kde hlavním tématem pro le-
tošní rok byl Harry Potter. Děti byly nadšené a tábory se opravdu vy-
dařily. Koně si hojně užili plavení v rybnících i procházek po lesích, 
a tak s lesklou srstí a čistou hlavou začínají v jezdeckých aktivitách, 
které náš klub nabízí: hipoterapie, paravoltiž, jezdecký klub jako 
volnočasová aktivita.
Hned po  příjezdu zpět do  Dolních Počernic jsme se zúčastnili 
s  oddílem paravoltiže akce Vitalsport na  Černém Mostě, 19. září 
hostil náš klub paravoltižní závody, které byly poslední možností, 
jak získat nominaci na  Mistrovství ČR v  Brně. Věříme, že obhájí-

me mistrovské tituly z loňského roku. Dále nás čekají soustředění, 
závody, návštěvy jiných klubů a sbírání zkušeností na závodech. 
I pro letošní školní rok se budou děti připravovat na složení zkou-
šek základního výcviku jezdců. Plánujeme podzimní i jarní výjez-
dová soustředění. 
Nově máme kruhovou ohradu pro výcvik koní a ještě do konce roku 
bychom rádi zvelebili klubovnu pro děti, zavážíme seno, slámu, kr-
mení na celý rok a pilně pracujeme na přípravách na zimu. Věříme, 
že se nám podaří do konce října osvětlit jízdárnu, abychom mohli 
využívat areál v zimních měsících i v odpoledních hodinách. Prostě 
práce i tréninky jsou již v plném proudu. 
 Hanka Špindlerová
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MĚSÍC TERMÍN NÁZEV AKCE POPIS MÍSTO A ČAS KONÁNÍ POŘADATEL
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17. 10. Dětský bazárek Přijďte nakoupit nejenom  
oblečení, obuv, ale i hračky

Divadelní sál restaurace 
Léta páně 

14:00
MC Veselý čertík

Více na: www.veselycertik.cz

22. 10. Rangers Band  
+ EV-Band Tradiční country saloon Hotel Svornost  

19:00 Hotel Svornost

24. 10.
12. ročník  
Pétanque  

jednotlivců 

Kategorie: ženy, muži, děti  
nar. do r. 2000. 

Zasílání přihlášek do 20. 10. 2015

Hřiště v areálu Dětského 
domova 

9:00 – 19:00
Dětský domov Dolní Počernice

24. 10.
Sobotní dušičkové 
dobrodružství pro 
děti od 6 do 11 let

Společný den plný podzimních her, 
vyrábění a vyprávění.  

Možnost přespání s povídkou  
před usnutím.

Hájenka čp. 45 
10:00

Lesní komunitní škola  
V mechu a kapradí 

Více na: www.vmechu.cz

25. 10.
Jóga jam  

s programem  
pro děti

Cvičení jógy pro malé i velké,  
program pro děti

Hájenka čp. 45 
Více na:  

www.vmechu.cz

Lesní komunitní škola  
V mechu a kapradí 

Více na: www.vmechu.cz

26. 10.
97. výročí vzniku 

samostatného  
Československa

Slavnostní shromáždění spojené 
s lampiónovým průvodem  

a ohňostrojem

Zámecký park 
18:00  

(setkání před amfiteátrem)
MČ Praha – Dolní Počernice

29. 10. 136. cestopisná 
beseda

Pravidelný cyklus cestopisných besed 
„Každý poslední čtvrtek novou zemí“

Zasedací síň  
dolnopočernické radnice 

18:30
o.s. POČIN

30. 10. Haloweenský rej 
Tradiční dlabání dýně,  

ochutnávka různé havěti, tajemná 
truhla, malování na obličej,  

zdobení perníčků

Divadelní sál restaurace 
Léta páně 

15:00
MC Veselý čertík 

Více na: www.veselycertik.cz

29. - 30. 10. Podzimní výtvarný 
příměstský tábor 

Tábor pro všechny děti,  
které rády tvoří Dolní Počernice

Ateliér Kouzelná zahrada 
Více na:   

www.atelier-kouzelnazahrada.cz

31. 10. 
 - 1. 11. Zvěřinové hody

Těšit se můžete na maso jelení, srnčí, 
i na divočáka s klasickými  
i netradičními přílohami

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar
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2. 11. Neřež hraje Nerez Koncert folkové skupiny Hotel Svornost 
19:00 Hotel Svornost

5. 11.
FILCOVÁNÍ -  

večerní tvoření  
pro maminky

Vyrábíme vánoční ozdoby,  
dárečky a jiné předměty z filcu

MC Veselý čertík 
19:30 – 22:00

MC Veselý čertík 
Více na: www.veselycertik.cz

6. - 7. 11.  PYŽÁMKOVÁ NOC 
pro malé čertíky

Prožijte s námi dobrodružnou noc 
v čertovském doupěti

MC Veselý čertík   
18:00 - 10:00

MC Veselý čertík 
Více na: www.veselycertik.cz

8. 11. Farní kafe na faře Každou druhou neděli v měsíci  
se na faře podává výborná káva

Fara Dolní Počernice 
11:00 – 12:00 Farnost Dolní Počernice

11. - 15. 11. Svatomartinské hody
Vychutnejte si svatomartinskou husu 

připravenou dle tradiční receptury 
a spolu s ní i nový ročník  

Svatomartinských vín
Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

12. 11. Logopedický 
seminář

Klinická logopedka Mgr. Lucie 
Danielová poradí, jak řešit nejčastější 

poruchy řeči u dětí a jak s dětmi 
správně mluvit

MC Veselý čertík 
19:30 – 21:00

MC Veselý čertík 
Více na: www.veselycertik.cz

18. 11. HRADIŠŤAN  
& Jiří Pavlica

Ojedinělé seskupení s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, 

nezvykle širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem

Hotel Svornost 
19:00 Hotel Svornost

24. 11. Steamboat Stompers 
a Eva Emingerová Pravidelný večer „Jazz and dance“ Hotel Svornost 

19:00 Hotel Svornost

25. 11. Rangers Band  
a Miroslav Paleček Tradiční country saloon Hotel Svornost 

19:00 Hotel Svornost

26. 11. 137. cestopisná 
beseda

Pravidelný cyklus cestopisných besed 
„Každý poslední čtvrtek novou zemí“ 

Zasedací síň  
dolnopočernické radnice 

18:30
o.s. POČIN

26. 11. Vazba  
adventních věnců Večerní tvoření pro rodiče MC Veselý čertík 

19:30 – 22:00
MC Veselý čertík 

Více na: www.veselycertik.cz

26. 11.
Vazba adventních 

věnců a příjem 
objednávek  

na vánoční cukroví
Předvánoční tvoření

Chráněná dílna  
svatý Prokop  

u červeného javoru 
Svatoňovická 587

Chráněná dílna svatý Prokop 
u červeného javoru 

Více informací obdržíte v dílně  
tel. 281 930 909 nebo  

na http://www.dilnaprokop.cz/

28. 11.
Dobrodružství 
za betlémskou  

hvězdou pro děti 
od 6 do 11 let

Vyprávění o Adventu, společná cesta 
za Betlémskou hvězdou,  

výroba svícnu, společné zpívání  
u vánočního stromku  

a k tomu všemu lesní atmosféra 

Hájenka čp. 45 
10:00

Lesní komunitní škola  
V mechu a kapradí 

Více na: www.vmechu.cz

K
U

LT
U

RN
Í P

RO
G

R
A

M



27

Aktuální program sledujte na www.praha-dolnipocernice.cz/kalendar-akci.
Pro DPZ zpracovala Martina Vondřichová

MĚSÍC TERMÍN NÁZEV AKCE POPIS MÍSTO A ČAS KONÁNÍ POŘADATEL
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5. 12. Dolnopočernická 
nadílková

Tradiční předvánoční akce  
pro malé i velké 

Zámecký park  
a přilehlé prostory 

14:00
MČ Praha – Dolní Počernice

5. 12. 17. ročník  
Předvánočního běhu 

Přihláška od 9:15 hod. nebo předem 
na e-mailové adrese  
dd_dolpoc@volny.cz  
nebo tel. 281 930 129

Zámecký park Dětský domov a Školní jídelna 
Dolní Počernice

5. - 6. 12. Počernická  
zabijačka

Můžete se aktivně zapojit, či jen  
přihlížet a následně degustovat! 

Jelítka, jitrnice, ovar, prejt, tlačenka, 
čerstvý chléb i pivo – všeho dostatek! 

Restaurace Léta Páně Počernický pivovar

6. 12. Vánoční setkání  
se seniory

Tradiční akce  
pro naše nejstarší občany.

Hotel Svornost 
10:00 – 14:00 MČ Praha – Dolní Počernice

11. - 12. 12. 
PYŽAMKOVÁ  

PŘEDVÁNOČNÍ NOC 
pro malé čertíky

Prožijte s námi dobrodružnou noc 
v čertovském doupěti

MC Veselý čertík  
od 18:00– 10:00

MC Veselý čertík 
Více na: www.veselycertik.cz

13. 12. Farní kafe na faře Každou druhou neděli v měsíci  
se na faře podává výborná káva

Fara Dolní Počernice 
11:00 – 12:00 Farnost Dolní Počernice

16. 12.
Vánoční slavnost 

v mechu a kapradí 
a vánoční jarmark

Prodejní jarmark ručně vyráběného 
zboží dětmi a jejich rodiči  

z lesní školy a školky
Hájenka čp. 45 

16:00
Lesní komunitní škola  

V mechu a kapradí 
Více na: www.vmechu.cz

17. 12. Svařáček v hájence Předvánoční setkání  
s pedagogy lesní školy

Hájenka čp. 45 
17:00

Lesní komunitní škola  
V mechu a kapradí 

Více na: www.vmechu.cz

18. 12. Vánoční koncert 
Rokytky

Vánoční písně, koledy a spirituály  
zazní na 1. vánočním koncertu 
počernického dětského sboru 

ROKYTKA pod vedením sbormistryně 
A. Čančarové Houfkové  

a M. Hochmanové. Spoluúčinkuje 
J*A*M*M KVARTET

Divadelní sál restaurace 
Léta Páně 

18:00
Počernický dětský sbor  

ROKYTKA

19. 12. Benefiční koncert Výtěžek ze vstupného je určen  
na opravu varhan zdejšího kostela

Kostel Nanebevzetí  
Panny Marie 

18:00
Farnost Dolní Počernice

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat do zasedací síně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10 

ve středu 21. 10. 2015 od 17.30 hodin  
na jednání ohledně současného využití samosběrného čistícího vozu  

a plánovaného rozšiřování a udržování zeleně v naší městské části. 
Uvítáme vaše podněty a připomínky z této oblasti.

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat do zasedací síně ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10 

ve středu 11. 11. 2015 od 17.30 hodin  
na jednání ohledně plánované rekonstrukce ulice Úpická.
Přijďte nahlédnout do stavebních plánů a přednést své připomínky a dotazy.

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice

„KULATÝ STŮL“ – ČISTOTA A ZELEŇ V DOLNÍCH POČERNICÍCH

„KULATÝ STŮL“ – REKONSTRUKCE ULICE ÚPICKÁ

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921

Pohřební služba ATROPOS s.r.o.
Poskytujeme kompletní kremační a hřbitovní služby

Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po - Pá 9 - 15, So - Ne 10 - 15
tel.: 602 220 894 nonstop

bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz

BYDLENÍ U GOLFOVÉHO GREENU
PRO RÁNU „NA JISTOTU“ SI GOLFISTÉ VĚTŠINOU BEROU DEVÍTKU ŽELEZO. KDYŽ CHCE POD PAR ZAHRÁT DEVELOPER, MUSÍ NABÍDNOUT 
PODOBNOU JISTOTU – BLÍZKOST ZELENĚ, NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ, DOBROU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. PROJEKT DOLNÍ POČERNICE II  
PŘESNĚ TAKOVÝM ÚDEREM JE.

Výše zmíněnou golfovou terminologii jsme nepoužili náhodou. Špič-
kové osmnáctijamkové golfové hřiště Black Bridge Golf Resort je 
od pozemků na prodej v Dolních Počernicích, vzdálené na jeden po-
řádný švih golfovou holí. A to je i královské eso v rukávu samotného 
developera – společnosti Sekyra Group. Byť ne jediné. 
Vedle golfového resortu Sekyra Group nabízí 62 atraktivních po-
zemků o  výměrách 300 – 900 m2 pro výstavbu rodinných domů 
o rozloze až 215 m2. Pokud chce někdo domek takříkajíc „na klíč“, pro 
toho Sekyra Group připravuje nabídku hned dvanácti různých typů 
domů i dvojdomků splňujících nízkoenergetický či pasivní standard. 
V  budoucnu se rodinné domy i  dvojdomky budou utápět v  zeleni 
chystaného rekreačního parku V Čeňku, který propojí Dolní Počernice 
s Černým Mostem. 
Momentálně Sekyra Group poskytuje slevu až 1 100 000 Kč na vybrané 
pozemky. Tahle jamka vypadá u Sekyra Group minimálně na birdie...
 
 Autor: Jan Dušek, úpravy Sekyra Group, a.s.

Více na www.sekyragroup.cz

 Ilustrační foto


