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uplynul opět rok volebního obdo-
bí 2014-2018, ve kterém samosprá-
va i úřad naší městské části posu-
nuly Dolní Počernice o další kroky 
kupředu. Dovoluji si vám připome-
nout, že od r. 2008 jsme členy Ná-
rodní sítě zdravých měst ČR a pra-
videlně se udržujeme v  kategorii 
C v procesu Místní agendy 21, což 
není vůbec jednoduchá záležitost, 
neboť musíme průběžně plnit po-
měrně obtížná kritéria, stanovená 
Ministerstvem životního prostředí. 
Tato činnost nám i vám však umož-

ňuje vzájemně spolupracovat a společně se podílet na udržitelném 
rozvoji Dolních Počernic.
Po dvou finančně „hubených“ letech došlo ze strany vedení Hl. m. 
Prahy k  obratu a  všem jeho městským částem byly upraveny do-
tační vztahy. O tuto úpravu starostové MČ dlouhou dobu usilova-
li, neboť tato oblast byla dlouhodobě podhodnocena. Pro nás to 
ve výsledku znamenalo, že od města místo cca 7 mil. Kč nyní do-
stáváme 12 mil. Kč. To je výsledek daňové politiky a úpravy kritérií, 
na základě které se dotační vztahy města k jeho městským částem 
vytváří. I když to vypadá jako významné navýšení našeho rozpočtu, 
paradoxně se stále potýkáme s  potřebou uspokojit všechny naše 
záměry a  tím i  také vaše potřeby. Naší snahou je, abyste zlepšení 
finanční stránky naší MČ pocítili i vy. V r. 2016 jsme největší aktivi-
ty vyvinuli v oblasti školství a dopravy. V červenci jsme zahájili do-
stavbu 3. pavilonu Mateřské školy DUHA. Tato stavba je dokončena 
a v současné době se odstraňují zjištěné vady a nedodělky. Dodat-
kem č. 2 ke smlouvě s dodavatelem (spol. PP53) jsme byli nuceni zo-
hlednit dlouhotrvající mrazy a vydatnou sněhovou nadílku v lednu 
a únoru letošního roku, takže venkovní prostory areálu MŠ budou 
dokončeny v měsíci dubnu.
Velmi pozitivní je skutečnost, že byl vybrán projektant (společnost 
Obermeyer Helika a. s.) na  vytvoření kompletní projektové doku-
mentace na výstavbu nové základní školy. Tato stavba bude řízena 
vzhledem k její finanční náročnosti Odborem strategických investic 
MHMP a financována Hl. m. Prahou. Výstavba nové školy se usku-
teční na  pozemcích v  areálu stávajících budov „nové“ části školy 
a na nyní volných pozemcích při ul. K Zámku, určených k tomuto 
účelu územním plánem. 
Přínosem pro financování kulturních, sportovních a volnočasových 
aktivit je posílení našeho rozpočtu z  provozu výherních hracích 
přístrojů v Praze. Tyto finanční prostředky spravedlivě rozdělujeme 
na výše uvedené aktivity.
V oblasti dopravy se podařilo zavést autobusovou linku MHD 224 
k základní škole a to v obou směrech, a tím zlepšit dostupnost školy 
pro její žáky a občanům do centrální části Dolních Počernic. V rámci 
rozsáhlých změn v pražské MHD se nám podařilo prodloužit linku 
110 až k nám do Dolních Počernic. Obě tyto změny jistě našim ob-
čanům zlepší dostupnost jejich cílů. V závěru roku bylo pro nás mi-
lým překvapením rozhodnutí města posílit rozpočty některých MČ 
v oblasti technické vybavenosti. V našem případě se jednalo o cca 
12 mil. Kč na  rekonstrukce komunikací, chodníků a  parkovacích 
ploch. Protože tyto finanční prostředky jsme obdrželi až v  závěru 
října 2016, nestihli jsme je všechny profinancovat. Rozhodnutím 
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ponechány a převedeny do roku 2017. Jednotlivé stavby budou po-
psány v dalších číslech Dolnopočernického zpravodaje.
 Za zvláštní zmínku ještě stojí zahájení rekonstrukce ul. Národních 
hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku ke kruhovému objezdu u zá-
kladní školy. Tato stavba byla z důvodu zimního období přerušena 
a bude dokončena v I. pol. r. 2017. V průběhu této stavby si bude-
me muset zvyknout na omezený provoz v tomto úseku. V minulém 
roce byly zahájeny přípravy na další důležitou stavbu, kterou je re-
konstrukce mostu přes Rokytku. I tato nanejvýš nutná stavba nám 
přinese výrazné omezení dopravy na ul. Národních hrdinů. V prů-
běhu roku 2016 byla také připravována rekonstrukce Úpické ul., 
která však omezí pouze její obyvatele. Přípravnou fází prošly i další 
projekty jako např. zastávka u zdravotního centra, parkoviště před 
základní školou, parkoviště u zastávky ČD a další drobnější stavby.
Dalšími stavbami, které budou mít vliv na životní prostředí a jejichž 
realizace měla být zahájena v loňském roce, ale z různých důvodů 
byly přesunuty do r. 2017, jsou:
Výstavba 2. části I. etapy kanalizačního sběrače H, která bude pokra-
čovat ul. Nad Rybníkem až k dálničnímu mostu, před kterým bude 
odkloněna ke korytu Rokytky. Připomínám, že tato stavba bude od-
vádět splaškové vody do ČOV v Troji bez použití čističek a přečerpá-
vacích stanic a ochrání tak vody v Rokytce a Počernickém rybníku, 
kterými dosud přečištěné splaškové vody protékaly.
Druhou stavbou, která bude v  nejbližší době zahájena, je rekon-
strukce protihlukových stěn na  Štěrboholské radiále v  jižní části 
Dolních Počernic. Realizací této stavby se sníží hluková zátěž pro 
bytovou zástavbu naší lokality Vinohrady.
Třetí stavba nás na 42 dní asi zatíží nejvíce. Jedná se o rekonstrukci 
ul. Českobrodská v úseku Broumarská – Lomnická. Dolní Počernice 
a zejména ul. Národních hrdinů budou sloužit jako částečná objízd-
ná trasa, takže zde si vás dovoluji požádat o notnou dávku trpěli-
vosti. Více informací o této stavbě je uvedeno na jiném místě tohoto 
čísla nebo na našich internetových stránkách.
Protože štěstí přeje připraveným, je naší snahou mít všechny naše 
záměry co nejvíce připraveny takříkajíc v šuplíku, protože tak je vět-
ší naděje na získání různých dotačních titulů.
V loňském roce se podařilo uskutečnit naše záměry v oblasti veřej-
né zeleně. V první řadě je to zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení 3. etapy rehabilitace zámeckého parku, které 
bychom měli obdržet v květnu letošního roku a doufáme také, že 
tuto stavbu i letos zahájíme. Na ul. Národních hrdinů byla vysazena 
2. etapa habrového stromořadí, které pomůže odclonit přilehlou 
obytnou zástavbu.
Velmi nás potěšila dotace od HMP ve výši 1 mil. Kč na rekonstruk-
ci stromového patra v Dolních Počernicích. Na cca 1000 stromech 
byly provedeny výchovné, zdravotní a bezpečnostní řezy a některé 
neperspektivní stromy bylo nutno odstranit. Dále bylo při této akci 
ošetřeno 2215 m² keřových skupin a bylo zlikvidováno 670 m³ ze-
leného odpadu. 
S vedením města jsem v závěru loňského roku jednal o budoucí po-
době 3. etapy parku U Čeňku, která by měla být realizována jižně 
od rybníka Martiňák. Jisté je, že tato etapa nebude mít intenzivní 
charakter, ale bude pojata čistě krajinářsky.
Jak jste již mohli zaznamenat z médií, byly v průběhu r. 2016 poza-
staveny práce na novém Metropolitním plánu a vůbec není jasné, 
jak a kdy bude tento důležitý dokument dopracován. Příčinou byly 
personální změny na Institutu plánování a rozvoje, které byly dílem 
samosprávy HMP. Naše MČ má v rozvoji svého území celkem jasno, 
nejzávažnějším problémem stále zůstává (ne)existence křižovatky 
v oblasti Vinice na Pražském okruhu a tím i rozvoj území východně 
i západně od této dopravní tepny. Jistý problém vidíme též s pří-
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 23. 11. 2016 do 15. 2. 
2017 m. j. projednávala

schválila:
-  návrh na pojmenování nových ulic v lokalitě přiléhající k ul. Za Lu-

hem takto: centrální komunikaci nazvat Barona Derczenyi, další 
dvě nové ulice – Za Pískovnou, U Martiňáku,

-  úpravy rozpočtu MČ v r. 2016,
-  Smlouvu o nájmu na objekt čp. 26, k.ú. Dolní Počernice s panem 

Jakubem Hradským,
-  Hodnotící zprávu MA 21 za roky 2015 a 2016,
-  smlouvu o  dílo se spol. MV BAU s.r.o. na  realizaci stavby „MČ 

Praha - Dolní Počernice, Podkrkonošská – chodníky“ za  cenu 
2 970 103,13 Kč (včetně DPH), 

-  Dohodu se spol. Počernický pivovar s.r.o. o  zajištění odemykání 
a  zamykání zámeckého parku a  Štěpnice za  cenu 7 tis. Kč (bez 
DPH) měsíčně,

pravou Centra malého a středního podnikání, které má vzniknout 
na území Dubče, ale prakticky v Dolních Počernicích v pokračování 
ul. K Horním Počernicím.
Samospráva naší MČ je ve  stálém styku s  vedením Městské po-
licie a  s  novým ředitelem PČR na  Praze 14. Mohu konstatovat, že 
po stránce bezpečnosti patříme k méně problémovým MČ.
V r. 2016 jsme zaznamenali „omlazení“ vedení klubu důchodců, se 
kterým dobře spolupracujeme a  jsme připraveni maximálně pod-
pořit jejich aktivity.
Problémem začíná být zajištění sociálních služeb pro naše seniory. 
Jedná se zejména o rozvoz obědů neboť kapacita pro tuto službu je 
v současné době již vyčerpána. Jak bude samospráva naší MČ tuto 
situaci řešit, není zatím jasné.
Zaznamenali jsme ohlasy našich občanů na  přetížení provozu or-
dinace praktického lékaře v našem zdravotním centru. Tuto situaci 
bychom rádi vyřešili umístěním další ordinace v rámci výstavby no-
vých bytových domů, kde je s umístěním podobných služeb uvažo-
váno, avšak v časovém horizontu nejméně dvou až tří let. 
V průběhu roku 2016 jsme zahájili rekonstrukci čp. 25 v ul. Nad Ro-
kytou, kde umístíme zázemí pro údržbu MČ a skladové prostory. 
Bohužel stále se nám nedaří nalézt využití pro čp. 45 – hájovnu, 
čp. 26 – Počin a čp. 366 (za  infocentrem). Všechny tyto objekty se 
nacházejí v  havarijním stavu, jejich rekonstrukce jsou finančně 
značně náročné a bez pomoci města nejsme schopni tyto objekty 
uvést do  provozuschopného stavu. Musím bohužel také konsta-
tovat, že se nám nepodařilo upravit prostor po odstraněném ple-
chovém skladu v prostoru bývalé štěpnice v zámeckém parku. Zde 
bychom rádi využili vhodný dotační titul s cílem vybudování kvalit-
ního dětského hřiště.
V  minulém roce také probíhaly stavby jiných investorů. Jednalo 
se především o dva nové bytové soubory při ul. Národních hrdinů 
a K Zámku a byla zahájena výstavba areálu Pro-doma na Českob-
rodské ulici. Doufejme, že tyto stavby po svém dokončení nebudou 
mít negativní dopady na stávající zástavbu Dolních Počernic.
Kdo sleduje naše internetové stránky a čte Dolnopočernický zpra-
vodaj jistě uzná, že se snažíme prostřednictvím těchto medií posky-
tovat našim občanům i návštěvníkům Dolních Počernic co nejvíce 
informací. Připomínám jen, že v r. 2016 jsme v soutěži o Zlatý erb 
(nejlepší internetové stránky) získali titul skokan roku. Letos jsme 
v očekávání ještě lepšího ocenění.
V  posledních měsících loňského roku u  nás vygradovaly problémy 
s divokými prasaty. V rámci Hl. m. Prahy je naše MČ a její okolí nejvíce 
touto zvěří navštěvováno a mohu říci, že i ohrožováno. Není možno 
zakrývat, že se jedná o složitý problém v celé ČR, který je v začátku 

letošního roku řešen na úrovni samospráv všech dotčených MČ, 
vedení města, organizací Lesy HMP a dalších institucí. Bližší infor-
mace jsou uvedeny na jiném místě toho čísla DPZ a také lze na in-
ternetových stránkách naší MČ nalézt stanovisko Českomoravské 
myslivecké jednoty z.s., která se k tomuto problému vyjadřuje.
Rok 2016 byl ve  znamení prvního roku provozu nově zrekon-
struovaného zámeckého parku. Po jeho vyhodnocení se samo-
správa MČ rozhodla posílit finanční prostředky na údržbu této 
kulturní a přírodní památky, zejména v prostoru tzv. počernické 
zahrady.
Po celý loňský rok jsme připravovali přemístění kulturní památ-
ky Mariánský sloup, která byla po celých 40 let umístěna v zahra-
dě soukromého domu rodiny Čihákových v Podkrkonošské ul. 
čp. 457. V těchto dnech bude zahájena restaurace a přemístění 
sloupu do  prostoru před budovu ÚMČ – Stará obec 10. Slav-
nostní odhalení nově zrestaurovaného sloupu připravujeme 
na  30. května při Svátku sousedů a  v  průběhu letošního roku 
bude tato kulturní památka i vysvěcena.
Pro naše občany i pro návštěvníky MČ jsme v minulém roce při-
pravili několik tradičních kulturních a společenských akcí a tuto 
nabídku jsme se snažili ještě vylepšit a  rozšířit – např. o  velmi 
zdařilé cyklohrátky. Pravidlem se stalo konání veřejných fór a ku-
latých stolů, při kterých naše občany zapojujeme do rozhodová-
ní o rozvoji MČ. Jsme velmi rádi, že hlavním stanem pro kulturu 
v Dolních Počernicích je hotel Svornost, který po celý rok nabízí 
pro naše občany široký výběr kulturních a společenských akcí.
Nemohu pominout, že na prosincovém zasedání ZMČ byl schvá-
len nový Strategický plán rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice 
na  roky 2016 – 2022. Tento dokument navazuje na  předchozí 
strategický plán na roky 2010 – 2015, který byl po celých pět let 
nepostradatelným vodítkem pro zajištění udržitelného rozvoje 
naší MČ. Nejinak tomu bude i v případě nového SP, jehož zpraco-
vání je nutné při podávání žádostí o různé dotační tituly. 
V závěru mého článku si neodpustím poznámku k činnosti naše-
ho zastupitelstva. Jeho členům je ke cti, že jednání jsou vedena 
velmi racionálně a bez zásadních neshod, za což jim velice děku-
ji. Nejsem však spokojen s účastí zastupitelů na našich zasedá-
ních, která bývá v poslední době na hranici usnášeníschopnosti. 
Tady doufám v podstatné zlepšení bez dalšího komentáře.
Vážení spoluobčané, jistě jsem nevyčerpal všechny informace, 
spojené s děním v naší MČ v r. 2016. Pokud budete mít zájem, 
můžete mě kontaktovat na  ÚMČ Praha – Dolní Počernice, rád 
vám všechny vaše dotazy zodpovím.
 Zbyněk Richter, starosta

-  ponechání nevyčerpaných dotací u příspěvkových organizací 
MŠ DUHA a Základní školy Dolní Počernice v jejich prospěch,

-  objednávku pro spol. PERFECTSTAV s.r.o. na opravu čp. 25 v ul. 
Nad Rokytkou za cenu 115 846 Kč (včetně DPH),

-  přijetí sponzorských darů pro MŠ a ZŠ,
-  darovací smlouvu se spol. D.N.A. s.r.o. na poskytnutí finančního 

daru ve výši 5 tis. Kč na pořádání kulturních akcí v MČ,
-  objednávku dle předložené nabídky pro Ing. Františka Smeta-

nu na zajištění TDI pro akci Podkrkonošská – chodníky za cenu 
350 Kč/hod. do limitu 30 tis. Kč, 

-  Smlouvu o zřízení věcného břemene se spol. PPdistribuce, a.s., 
k pozemkům parc.č. 1576 a parc.č. 1607, k.ú. Dolní Počernice, 
za účelem uložení plynovodní přípojky pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě V Čeňku,

-  účast MČ Praha - Dolní Počernice v soutěži Zlatý erb v r. 2017,
-  úplatný převod pozemků parc.č. 1330/51, 1519/10 a 1641/23, 

vše v k.ú. Dolní Počernice za podmínky, že napojení těchto po-
zemků na ul. Národních hrdinů bude řešeno tak, aby nedošlo 
ke kolizi s plánovanými dopravními stavbami v této lokalitě,
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ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo Hl. m. Prahy schválilo na  svém říjnovém zasedání 
loňského roku tři změny územního plánu, které se týkaly MČ Praha 
– Dolní Počernice. 
První změna se týkala zahrádek v ul. Novozámecká. Na těchto po-
zemcích, situovaných mezi tratí ČD a Novozámeckou ul., bylo sta-
noveno původní funkční využití PZO (zahrádkářské osady). Touto 
změnou bylo funkční využití nahrazeno funkcí OB (obytné). ZMČ 
Praha – Dolní Počernice tuto změnu doporučilo. Důvodem bylo 
nově zrekonstruované drážní těleso včetně výstavby protihluko-
vých stěn, kdy se v  těchto místech podstatně snížila hladina hlu-
ku a pozemky tak mohou být využity k obytné zástavbě. V centru 
MČ byla přítomnost zahrádkářské kolonie nevhodná. Současný 
stav pomůže vytvořit v ul. Novozámecká souvislý bulvár, tak jako je 
tomu na této ulici v její převážné části.

Druhá změna nesledovala nic jiného, než přiznání funkce OB (obyt-
né) v místech bytových domů v ul. Nad Rybníkem za velkostatkem 
čp.4. Pro toto území bylo v 90tých letech minulého století navrženo 
funkční využití SP (sport), které bylo posléze přeneseno do  plat-
ného územního plánu. Původním záměrem tehdejšího vedení MČ 
bylo tyto domy odstranit a na jejich místě vybudovat sportoviště. 
S odstupem času se záměr projevil jako nereálný, takže ZMČ se roz-
hodlo změnit zde funkci SP na OB a tím přiznat stávající stav. Funkce 
SP byla přenesena v územním plánu na jiné místo.

-  předložený návrh na dělení pozemku parc.č. 1290/1 v k.ú. Běcho-
vice a komunikaci, 

-  Dodatek k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy v seve-
rovýchodní části Prahy ze září 2015,

-  stanovení priorit investičních akcí na r. 2017 takto:
  Rehabilitace zámeckého parku – III. etapa 
  Rekonstrukce objektu MČ č.p. 25 pro zázemí údržby MČ 
  Rekonstrukce objektu MČ č.p. 366 na polyfunkční dům 
-  Výzvu k  podání nabídky na  služby spojené s  přemístěním a  re-

staurováním Mariánského sloupu (přemístění z Podkrkonošské ul. 
do prostoru před budovou úřadu),

-  prominutí nájemného za nebytové prostory v čp. 587 v ul. Svato-
ňovická spol. AT, s.r.o. za období, kdy nebylo možné tyto prostory 
využívat z důvodu přestavby areálu MŠ DUHA,

-  stavbu a zařízení staveniště pro pokračování výstavby kanalizač-
ního sběrače „H“ dle předložené situace s podmínkou, že na ko-
munikaci ul. Nad Rybníkem nedojde k přerušení provozu vozidel, 
po ukončení stavby bude uvedena do původního stavu, bude za-
jištěn pasport přilehlých staveb včetně monitoringu spodních vod 
a stavba bude dokončena do konce roku 2017,

-  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se spol. PP 53, a.s. na stavbu „Zka-
pacitnění MŠ DUHA, Svatoňovická č. 587, Praha 9“,

-  zveřejnění záměru na pronájem Infocentra v čp.6 pro spol. Mise 
HERo s.r.o. za účelem provozování kroužku deskových her,

-  objednávky pro spol. E-resources, s.r.o. na  zpracování energetic-
kých posudků objektů čp. 25 a 366,

-  bezúplatný převod vybraných gastrozařízení, které bylo původně 
součástí kuchyně MŠ DUHA, do majetku základní školy, 

-  Smlouvu o dílo na stavbu „MČ Praha Dolní Počernice, homogeni-
zace části komunikace ul. Národních hrdinů“ (před čp. 73 – Me-
dian) se spol. MV BAU s.r.o za cenu 1.516.879,72 Kč (včetně DPH),

-  Darovací smlouvu se spol. Autosalon TERS, s.r.o. o  poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 10 tis. Kč za účelem podpory kulturních akcí 
v MČ,

-  podání žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy Hl. m. Pra-
hy na tyto akce:

  1. Zámecký park, 3. část – 15 mil. Kč
  2. Rekonstrukce čp. 25, ul. Nad Rokytkou – 6 mil. Kč
  3.  MŠ DUHA – oprava havarijního stavu střechy pavilonu A  

– 2 mil. Kč
-  převzetí záštity a  poskytnutí technické podpory 6. ročníku Praž-

ského triatlonu, který se uskuteční v neděli 23. 7. 2017 v severový-
chodní části Dolních Počernic,

-  převod movitého majetku MŠ DUHA dle předloženého seznamu 
do evidence MČ Praha - Dolní Počernice v souvislosti s dokonče-
ním stavby „Zkapacitnění MŠ DUHA“,

-  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na provoz Dia-
konie ČCE - středisko Praha pro r. 2017 v souvislosti s využitím sta-
cionáře panem Martinem Stránským, občanem Dolních Počernic,

-  nabídku od spol. Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 
(čj. 352/17) na  realizaci akce „Restaurování a  přemístění kulturní 
památky Mariánský sloup“ jako nejlepší za cenu 130.903 Kč (včet-
ně DPH),

-  objednávku spol. GEOMAP s.r.o. na  vyhotovení geometrického 
plánu na vyznačení přístavby MŠ DUHA a oddělení pozemku dle 
nového oplocení areálu za cenu 10.890 Kč (včetně DPH) dle ceno-
vé nabídky,

-  Zápis o výsledku a průběhu inventarizace za rok 2016 ze dne 14. 2. 
2017 za účetní jednotku MČ Praha - Dolní Počernice 

vzala na vědomí:
-  Protokol o  výsledku veřejnoprávní kontroly č. 20 v  MŠ DUHA ze 

dne18. 11. 2016,
-  Zápisy z jednání komisí Rady MČ,
-  Zápis z  veřejného projednání návrhu Strategického plánu MČ 

na období 2016 - 2022
-  Odborné vyjádření NPÚ Praha ze dne 9. 12. 2016 k dokumentaci 

pro stavební řízení k projektu „Rehabilitace zámeckého parku, 3. 
část“,

-  Sdělení Ing. Petrové z MŽP ČR o udělení výjimky pro MČ ohledně 
uznání kategorie „C“ v rámci agendy MA21 v r. 2017,

-  Návrh opatření na snížení počtu černé zvěře, zpracovaný Myslivec-
kým spolkem Horní Počernice z. s. ze dne 6. 1. 2017,

-  Technický průzkum pro rekonstrukci přemostění Rokytky v ul. Ná-
rodních hrdinů v rámci stavby č. 0134 TV Dolní Počernice,

-  Zprávu o hospodaření MČ za r. 2016

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

Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

ul. Novozámecká

bývalé statkové domy
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N E Z A P O M E Ň T E

Podněty občanů
V lednu nás emailem oslovil pan Ing. Evžen Smrkovský, CSc. s „Ná-
mětem k  diskuzi a  po  ní možná k  zahájení jednání“. Z  emailu 
citujeme: 

Před časem – myslím, že to bylo 5. 11. 2014, ale to není podstatné 
– se na Místním úřadu (MÚ) z iniciativy občanů z Vinice uskutečnilo 
jednání k dopravní obslužnosti v naší městské části (MČ). Při diskuzi 
se vysvětlilo, proč jejich návrh – záměna tras linek 163 a 263 – není 
akceptovatelný, pokud jde o nemocné starší občany, bylo vedením 
MČ přislíbeno, že by bylo možné akceptovat návrh – dopravu ne-
mocných z Vinice k lékaři autem MČ. Nevím, zda byl vůbec učiněn 
pokus tento příslib realizovat.
Vracím se k zmíněné schůzi a opakuji návrh, který jsem tehdy také 
uvedl a který také bezpečně zapadl, nyní ale přikládám i orientační 
finanční rozvahu. Dle něj by se MČ vzdala linky 263 a místo ní požá-
dala ROPID, aby linka 224 projížděla zastávkou Bezděkovská. Kromě 
občanů z části Vinohrad a pasažérů přítomných v autobusu už před 
vjezdem do naší MČ (ti by případnou úpravou ztratili cca 5-6minut) 
by na takové záměně zejména občané Vinice získali. 
Provozovatel by ušetřil vozokilometry. Za předpokladu, že by linka 
263 byla využita např. pro Jahodnici, kde v důsledku značné výstav-
by by bylo záhodno, aby tam zajížděl autobus, pak tedy skutečná 
úspora pro Ropid by se pohybovala za  rok okolo 6  789km (cca 
300 000 korun). Přesný přepočet na koruny může udělat Ropid, ne-
boť ten zná náklady na vozokilometr provozu. 
Občané Vinice by získali 4 pravidelné spoje za hodinu, z nichž dva 
by je dopravovaly bez přestupu k lékaři, k Europarku, lékárně, ná-
draží v Měcholupech atd. a s přestupem by se dostali k metru Depo 
Hostivař, spojení Europark - Depo je velmi dobré. Obnovilo by se 
i spojení obce sever-jih. Druhé dva spoje by je dovezly do Vajgarské, 
k  metru Černý Most, Obchodnímu centru Černý Most, k  Parníku, 
do blízkosti úřadu P14. Děti z lokality Vinohrad by do školy dopra-
voval autobus č.224 ze zastávek Rtyňská a Svatoňovická.
Samozřejmě nelze vyhovět všem a ve všem, naši občané z části Vi-
nohrad by, jak jsem výše zmínil, ztratili zajížďkou trochu času, jistě 
jsou někteří občané už na  stávající způsob zvyklí, neměly by být 
problémy při dopravě žáků do školy. Pokud by někdo zjistil v uve-
dených úvahách nějaké nesrovnalosti, uvítám osobní připomínky 
nebo na mailu evzen.smrkovsky@seznam.cz. Zvládneme to? 

 Ing. Evžen Smrkovský, CSc.

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC) realizovala 
v roce 2008 částečnou rekonstrukci železničního mostu přemosťují-
cím ul. Národních hrdinů. Na části mostu, která součástí rekonstruk-
ce nebyla, shledala naše MČ stavebně technické nedostatky a pou-

kázala na ně svým dopisem již v roce 2011. SŽDC neposoudila tyto 
nedostatky jako závažné a nebyla proto učiněna žádná opatření.
Na  základě dalších upozornění našich občanů a  Městské policie 
na trvale nedostatečný a bezpečnost ohrožující stav objektu, který 
spočívá v odpadávání betonové omítky z podhledu mostu, inicio-
vala městská část v prosinci 2016 opakované posouzení jeho stavu. 
Z odpovědi SŽDC vyplývá, že most byl opět shledán bez podstat-
ných závad a nevykazuje žádné závažné poruchy. Opadávání krycí 
betonové vrstvy zabetonovaných konstrukčních nosníků způsobu-
je závada na vodotěsné izolaci, která však není ze statického hledis-
ka podstatná. SŽDC zabezpečí místa se vzdutou krycí betonovou 
vrstvou tak, aby byla zachována bezpečnost chodců a  projíždějí-
cích vozidel.  redakce

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 zaevido-
vat psa na úřadě naší městské části, Stará obec 10. Po-
drobné 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. 2017

Třetí změna se uskutečnila za  ulicí Za  Luhem. Jedná se o  území, 
které je v územním plánu označeno funkcí OB (obytné), avšak v čás-
ti tohoto území podél ul. Za Luhem byl v územním plánu navržen 
zelený pás, oddělující stávající bytovou zástavbu od nové. Zmiňova-
ný zelený pás byl zanesen do územního plánu z důvodu, že v tom-
to pásu byl uložen průmyslový vodovod, který však byl již dlouhá 
léta nefunkční. Na žádost investora odsouhlasilo ZMČ změnu s tím, 
že část zelené plochy zde stále zůstává a s vědomím, že v okolí se 
nachází dostatečné množství zeleně. Následným dělením parcel 
v tomto území vyplynuly pro naši MČ nezanedbatelné výhody.

Všechny tyto změny byly iniciovány návrhem Urbanistické studie 
Dolní Počernice - sever, jejíž podobu se vedení MČ snaží postupně 
uvádět do reálné podoby.
 Zbyněk Richter, starosta

Za Luhem

Stav železničního mostu 
přes ul. Národních hrdinů
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Stavební činnost  
na komunikacích

Pokračování výstavby kanalizačního sběrače H  
- 2. část I. etapy

Dne 23. 2. 2017 proběhlo předání staveniště na pokračování I. eta-
py výstavby kanalizačního sběrače H, jejíž zahájení jsme avizovali 
v článku v Dolnopočernickém zpravodaji č. 10, 11, 12 / 2016.
2. část I. etapy bude navazovat na ukončenou etapu v ul. Nár. hr-
dinů a části ul. Nad Rybníkem a bude pokračovat jižní částí ul. Nad 
Rybníkem až do  míst před přemostěním (Pražský okruh). Stavba 
bude prováděna obdobně jako v předchozí etapě tzn. hloubením 
pomocí šachet.
Vzhledem k záměru minimalizace omezení plynulosti a bezpečnos-
ti dopravy, rychlosti i kvalitě provedené práce, bude stavba řešena 
ve třech etapách.

I. etapa:    27. 2. - 8. 12. 2017  
(zábor o délce 2 x 50 m)

II. etapa:   8. 5. - 8. 12. 2017  
(zábor o délce 20 m + stávající 2 zábory I. etapy) 

III. etapa:  31. 7. - 8. 12. 2017  
(zábor o délce 20 m + stávající 3 zábory z I. a II. etapy)

Stavba částečně omezí průjezdnost komunikace ul. Nad Rybníkem. 
Dopravní provoz nebude řešen kyvadlově prostřednictvím světel-
ného signalizačního zařízení, bude se řídit pouze obecnou úpravou. 
Pro bezpečnou jízdu vozidel bude ponechán volný jeden jízdný 
pruh, pro pěší zůstane zachován bezpečný průchod po celou dobu 
stavebních činností.

Oprava vozovky ul. Českobrodská

Zahájena byla již dlouho očekávaná oprava části vozovky ul. Čes-
kobrodská v  úseku ul. Broumarská - Lomnická (Praha 14). Řidiči 
a cestující MHD se tak budou muset připravit na dopravní omeze-
ní a objízdné trasy, které si provádění souvislé údržby komunikace 
vyžádá. 
Stavba „SÚ Českobrodská v úseku ul. Broumarská – Lomnická – Pra-
ha 14“ bude rozdělena do tří etap:

I. etapa  termín 13. – 26. 3. 2017 
          úsek 530 m (fy Domanský – Lomnická)
II. etapa termín 27. 3. – 9. 4. 2017
          úsek 400 m (fy Domanský – polovina vjezdu do areálu  

fy Coca Cola)
III. etapa termín 10. – 23. 4. 2017
          úsek 260 m (křižovatky Českobrodská – Broumarská – 

Nedokončená)

Podrobný časový harmonogram průběhu prací a  schéma objízd-
ných tras (které vedou primárně po ulici Průmyslová a Štěrboholská 
spojka, ale také po ulici Národních hrdinů – Ústřední – Nedokonče-
ná) najdete na http://praha-dolnipocernice.cz/aktualita/1890-opra-
va-vozovky-ul-ceskobrodska.
 redakce

Nové stromořadí
V závěru loňského roku byla realizována II. etapa výsadby stromořadí 
v ul. Národních hrdinů jako plynulé pokračování etapy I. Oba projekty 
byly podpořeny z grantového systému Hl. m. Prahy pro oblast život-
ního prostředí. Žadatelem byla v obou případech společnost M.C.N., 
se kterou naše MČ již dlouho spolupracuje na zlepšování životního 
prostředí v  Dolních Počernicích a  v  ekologické výchově. Vysazené 
stromy – Carpinus betulus „Fastigiata“ (habr sloupovitý) – pomohou 
zlepšit životní prostředí na tomto frekventovaném úseku ul. Národ-
ních hrdinů a odcloní bytovou zástavbu od rušné komunikace.
 RR DPZ
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Kácení stromů v parku
U P O ZO R N Ě N Í

V průběhu měsíce března bude v zámeckém parku prováděno kácení stromů. Tento proces je nutno podstoupit z důvodu přípravných 
prací na realizaci 3. etapy projektu „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích“. Budou odstraňovány pouze stromy, které 
brání úspěšné realizaci projektu a stromy nevratně poškozené a neperspektivní. Projekt počítá s adekvátní náhradní výsadbou nových 
stromů. Ke kácení stromů, vyžadující zvláštní povolení, obdržela naše MČ jako investor akce „Rozhodnutí“ Odboru památkové péče 
MHMP, které bylo vydáno na základě souhlasu odborného pracoviště Národního památkového ústavu pro Hl. m. Prahu. 
Dovolujeme si vás požádat, abyste při návštěvě parku dbali zvýšené opatrnosti a nepohybovali se v blízkosti prováděných dendrolo-
gických zásahů. Podrobné podklady k této věci jsou k nahlédnutí u starosty MČ Praha – Dolní Počernice.
 redakce 

Záchrana 
stoletého stromu
V  rámci projektu Revitalizace historicky cenného území zámeckého parku v  Dolních 
Počernicích byl navržen k odstranění jeden z nejvýznamnějších stromů, které se v par-
ku nacházejí. Jednalo se o jasan ztepilý – Fraxinus excelsior, jehož stáří je odhadováno 
na 120 let, obvod kmene 352 cm a výška 23 metrů. Důvodem k odstranění stromu byla 
jeho podélná prasklina, která dosahuje do výšky cca 3 m. Pro odstranění jasanu byly 
orgány památkové péče i  projektant. Rada naší MČ však rozhodla o  jeho ponechání. 
Koruna stromu byla redukována asi o 1/3 své výšky a kmen byl na náklady MČ Praha - 
Dolní Počernice sevřen dvěma masivními obručemi. Jen čas ukáže, zda rozhodnutí rady 
bylo správné. 
 RMČ Praha - Dolní Počernice

V  souvislosti s  revitalizací veřejného prostoru v  bývalé zámecké 
štěpnici, kde se nachází sedm ukázkových zahrad s velkým množ-
stvím květin, a  při vědomí značného počtu kvetoucích stromů 
v Dolních Počernicích se rozhodla Rada MČ založit včelstvo. Proto-
že za tímto účelem bude využit grantový systém Hl. m. Prahy pro 
oblast životního prostředí, jehož podmínky budou zveřejněny až 
v závěru letošního roku, předpokládá se založení včelstva v r. 2018.
MČ Praha - Dolní Počernice si proto dovoluje požádat o spolupráci 
všechny občany, kteří by měli zájem pomoci v Dolních Počernicích 
se založením včelstva a jeho chovem, aby se v průběhu letošního 
roku hlásili u  starosty Zbyňka Richtera, se kterým budou projed-
nány podrobnosti celého záměru. Pro umístění úlů je již vybráno 
vhodné místo včetně technického zázemí. V případě úspěšné rea-
lizace našeho záměru se předpokládá, že chov včel v Dolních Po-
černicích bude součástí ekologické výchovy žáků základní školy 
a  dětského domova. Děkujeme předem za  váš zájem a  těšíme se 
na případnou spolupráci.
 Rada MČ Praha - Dolní Počernice

VČELY  
v Dolních  
Počernicích
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Krásy Dolních Počernic ve fotografii
Dolní Počernice jsou krásné, ale při věčném spěchu do práce, do školy, či na ná-
kup si toho někdy nestačíme všímat. Rozhodli jsme se proto, s vřelým doporu-
čením pana starosty, že budeme zveřejňovat fotografie Dolních Počernic, které 
nám poskytne veřejnost. V  loňském roce vyhlásil spolek POČIN fotografickou 
soutěž na téma „Krásy Dolních Počernic“ (o výsledcích soutěže jsme vás infor-
movali na podzim minulého roku). A právě z této soutěže jsou snímky, které uve-
řejňujeme v tomto čísle. Další kolo soutěže bude vyhlášeno 21. března. Sledujte 
proto nástěnku POČINu na křižovatce ulic Českobrodské a Nár. hrdinů, ale hlav-
ně se kolem sebe dívejte, kochejte se krásami naší obce a foťte je.
 Za Galerii u koní a Okrašlovací spolek POČINu Tomáš V. F. Jirsák Havran

1. Zamrzlé ráno (Hostavický potok), Marie Langmajerová  2. Srdíč-
ko (šidélko větší), Vít Šnábl  3. Podzimní dolnopočernická trikolóra, 
Václav František  4. Královna ve svém království, Pavel Hubáček;  
Archiv Galerie u koní3

1 2

4

11. duben - úterý, odjezd v 6:30 hod.  Polsko
18. květen - čtvrtek, odjezd v 8:00 hod.  Zámek Veltrusy
20. červen - úterý, odjezd v 7:00 hod.  Bozkovské jeskyně
11. červenec - úterý, odjezd v 7:00 hod.  Hospital Kuks + Jaroměř
12. září - úterý, odjezd v 7:00 hod.   Ještěd + ZOO + Botanická zahrada Liberec
   3. říjen - úterý, odjezd v 6:30 hod.   Zámek Třeboň + Schwarzenberská hrobka

Klub důchodců při MČ Dolní Počernice pořádá v roce 2017 tyto výlety

Cena zájezdu je 100 Kč (cena neobsahuje vstupné a žádný druh cestovního pojištění). 
Odjezd z konečné autobusu 109, 110 Dolní Počernice.
Objednávky a platby přijímá: p. Heerová tel. 281 932 151, p. Konopová tel. 702 016 010, p. Krčálová – kadeřnictví.
Dvoudenní zájezd na Moravu ve dnech 6. a 7. června, avizovaný v minulém zpravodaji, je již plně obsazen.
                          Za KD Marie Konopová
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Vážení spoluobčané,
v poslední době, se významným způsobem rozvířilo dění kolem vý-
skytu divokých prasat na  území městských částí Praha 14, Dolních 
a Horních Počernic a Běchovic. Do těchto MČ zasahuje honitba My-
sliveckého spolku Horní Počernice. Jedná se o území o  rozloze cca 
800 ha, ve kterém se bohužel nachází i část bytové zástavby těchto 
městských částí.
Hlavní „rozbuškou“ k intenzivnímu jednání o vyřešení problémů s di-
vočáky byly dva případy v oblasti Čihadel, kde došlo ke střetu divo-
čáků s volně pobíhajícími psy, kterým způsobili vážné újmy na zdraví 
a v jednom případě došlo dokonce k úhynu pejska. Rozezlené majitel-
ky napadených psů okamžitě sepsaly stížnost, kterou zaslaly na vše-
možné instituce. V důsledku této stížnosti iniciovala samospráva MČ 
Praha 14 společné jednání samospráv výše uvede-
ných MČ, se zástupci Mysliveckého sdružení, Lesů Hl. 
m. Prahy a Odboru ochrany prostředí MHMP. Výsled-
kem této, poměrně emotivní schůzky, byl příslib my-
slivců, že v prvním lednovém týdnu 2017 navrhnou 
opatření, jejichž realizací by se měl významným způ-
sobem snížit počet divočáků v honitbě. Bohužel, mys-
livci navrhovaná opatření byla zklamáním pro většinu 
zainteresovaných, a  z  jejich pohledu nedostatečná. 
Tato vážná situace neunikla člence RHMP RNDr. Janě 
Plamínkové, u které se uskutečnilo další setkání ve stejném složení, 
avšak bez zástupců myslivců. Výsledkem tohoto jednání bylo roz-
hodnutí o zaslání ultimativního dopisu myslivcům, s jasnou výzvou 
na učinění takových opatření, která by, bez ohledu na roční období, 
zajistila snížení černé zvěře na  únosnou míru. Konkrétně je voláno 
po intenzivním zátahu na divočáky za pomoci přizvaných profesio-
nálních střelců, obou složek policie a podpory dotčených městských 
částí. Jak se však nakonec ukázalo, myslivci navrhovaná opatření 
na snížení počtu černé zvěře byla předložena na základě dlouhodo-
bých zkušeností, s ohledem na specifické podmínky místní honitby 
a bezpečnost obyvatel, byla nakonec akceptována a podpořena do-
tčenými městskými částmi a ve finále i prováděna. 

Snižování početních stavů černé zvěře k 28. 2. 2017

Na problematiku černé zvěře je však třeba hledět i z jiného pohle-
du. Celá honitba spadá do  přírodního parku Klánovice – Čihadla 
a je naivní si myslet, že v této nejrozlehlejší přírodní lokalitě našeho 
hlavního města se nebude vyskytovat různorodá zvěř. Buďme rádi, 
že obyvatelé Dolních a Horních Počernic, Běchovic a Prahy 14 mo-
hou trávit svůj volný čas v okolí několika přírodních památek a re-
zervací. K  této skutečnosti je třeba přistupovat s plným vědomím 
respektu a odpovědnosti k přírodě a přizpůsobit tomu své chování, 
což dvě majitelky postižených psů zjevně neučinily a nechaly své 
miláčky běhat na volno, s rizikem narušení teritoria divočáků, kteří 
si toto pohříchu nenechali líbit. O  počtech černé zvěře v  naší lo-
kalitě se v různých příspěvcích a stížnostech, které se mi dostávají 
na stůl, vedou prognózy, které uvádějí nesmyslná čísla. Myslivcům 
je dáváno za vinu, že tato čísla, resp. stavy černé zvěře, nezvládají 
regulovat. Laické odhady počtu divočáků a jejich přírůstků  nema-

jí reálnou oporu, neboť černá zvěř migruje a  jejich 
denní, ale zejména noční pohyb může být klidně až 
do vzdálenosti od 30 do 50 km.
Ze všech jednání vyplynulo, že vina za  současnou 
situaci s  přemnožením černé zvěře je na  myslivec-
kém spolku. Já jsem měl s  předsedou a  místopřed-
sedou tohoto spolku několik rozhovorů, ze kterých 
jsem pochopil, že problematika nejen divočáků, ale 
i myslivosti vůbec je poměrně složitá záležitost, kte-
rou laická veřejnost bez potřebných informací může 

jen těžko pochopit. Lidé vidí jen skupinu divokých prasat, která jim 
v nestřeženém okamžiku přeběhnou přes cestu a už volají na úřad, 
co s tím hodláme dělat. Já tedy opravdu nemohu vzít flintu a jít stří-
let. Nemám na to ani zkušenosti a ani oprávnění. Jsme ale schopni 
a ochotni jako samospráva naší MČ tuto věc řešit s vedením města, 
popř.  myslivce organizačně a finančně podpořit. To je vše, co může-
me v této věci učinit. Ostatní je, prosím, již na myslivcích a já věřím, 
že se jim podaří učinit taková opatření, aby se naše veřejnost zbavi-
la strachu z těchto, v podstatě plachých zvířat, která před člověkem 
utečou a bez příčiny ho nenapadají a aby graf, který je uveden níže, 
strměji stoupal.
 Zbyněk Richter, starosta
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Krajničky
Velmi rádi vám doporučujeme zajímavou knihu, jejímiž autory jsou dva naši dolnopočerničtí sousedé Michael Babka a Dušan Rouš. Knížka, 
kterou vydal Jonathan Livingston zaujme na první pohled svou grafickou podobou, strukturou i názvem. Krajničky, to jsou vlastně jakési 
poznámky, glosy, něco zdánlivě „na okraji“, čeho si autor textů Michael Babka všímá v běžných situacích, realitě, která na nás dnes a denně 
působí. Člověk 21. století se nemůže vyhnout všudypřítomným vjemům z médií, reklam, různorodým informacím z ekonomiky, politiky – 
jsme vlastně donuceni je ve všech podobách neustále vnímat. Není nezajímavé a už vůbec ne na škodu s autorem pozorovat, jak si všímá 
zdánlivých banalit provázejících nás pracovním dnem, třeba tlachů v kuchyňce v práci, a  jakým jazykem své postřehy a úvahy sděluje 
čtenářům. Michael Babka své texty původně publikoval na internetu (www.krajnicky.cz), rozhodl se však i pro knižní vydání, které přináší 
výběr přibližně stovky textů. Nedílnou součástí knihy, vydané v roce 2015, jsou černobílé fotografie Dušana Rouše, stejně podnětné, ná-
padité a vtipné a působící podobně jako texty trochu ironicky, ale nikoli útočně. Ostatně, posuďte sami v přetištěném úryvku nebo také 
v místní knihovně, kde si lze knížku vypůjčit. Za redakční radu Mgr. Markéta Stehlíková

A teď živě
Že televizní zpravodajství musí mít 
hodně obrázků, jsem už psal. Říká 
se přece, že jeden obrázek nahradí 
tisíc slov, což většinou tvrdí ti, kteří 
neznají těch tisíc slov. Faktem je, že 
obrázky lépe spolupracují s  dalším 
požadavkem mediálního zábavního 
průmyslu, kterým je stručnost, jakási 
klipovitost, rychlý sled krátkých es-
trádních scének. Třetím nezbytným 
atributem televizního zpravodajství 
je sebepropagace, potřeba ukázat 
před konkurencí, že my jsme ta pravá 
stanice s  nejlepšími a  nejrychlejšími 
zprávami. Estráda o tom, že naše TV 
jako jediná má něco exkluzivně, jed-
no co. Aby se autenticita ještě více 
podtrhla, musí být redaktor přímo v místě události a vysílat živě.
Však to znáte. Moderátorka ohlásí, „A TEĎ se spojíme s  NAŠÍM 
redaktorem Jardou v…“. Proběhne přímý rozhovor s ním, kouká-
me na  zpožděnou reakci větrem ošlehávaného statečného Jar-
dy, který pro naši informovanost nasazuje život kdesi v Tramtárii, 
nebo aspoň trpí nepřízní počasí u nás za humny. „Jardo ty jsi teď 
PŘÍMO NA MÍSTĚ, kde…něco, cokoli. Jak to tam vypadá?“ Jarda 
si vyndá z ucha sluchátko a znovu, už potřetí, se dozvíme, že on 
je opravdu přímo tam někde. Stále nevidíme zhola nic a ani ne-
uvidíme. Hlavní zprávy běží večer a to, jak je všeobecně známo, 
bývá už tma. I kdyby nebyla, policie nebo někdo takový nikoho 
nepustí blíž než na padesát metrů a stejně k oné události došlo 
už ráno. Ale jsme přece přímo tam, s Jardou, cítíte to? Toto pla-
né sebeprezentování zabralo už polovinu času zpravodajského 
šotu, čímž se zároveň zamaskuje fakt, že nikdo toho moc neví 
a Jarda nejméně. Pak živé vysílání přeruší půlminutová reportáž 
natočená už ráno a obsahující jedno vyjádření odpovědné oso-

by a aspoň jeden názor z lidu. Mluvčí 
něčeho prohlásí, že cosi probíhá, ale 
na bližší informace je ještě brzy. Muž 
či žena z ulice zaperlí sdělením, že je 
hrozné, co se stalo. Načež se k  nám 
živě vrátí Jarda s  ujištěním, že další 
události bude bedlivě sledovat, což 
reálně znamená, že si půjde dát pa-
náka do nejbližší knajpy a pak pojede 
se štábem domů. Moderátorka mu 
poděkuje a pro ty největší tupce ješ-
tě po čtvrté zdůrazní, že to byl NÁŠ 
Jarda PŘÍMO NA MÍSTĚ.
Dávejte si pozor na  ona moderátor-
ská „A teď“! Vyskytují se často a sdě-
lují nám, že máme přestat přemýšlet 
o tom, co jsme viděli před minutou, 
protože nyní přijde něco ještě úžas-

nějšího, kurióznějšího, pikantnějšího a  hlavně originálního, co 
jinde neuvidíte. Nepřipomíná to vyvolávače před cirkusovým sta-
nem? Neil Postman hovoří dokonce o kultuře typu A teď ve své 
slavné eseji Ubavit se k smrti.
Sestavit zpravodajskou estrádu ze samých živých šotů dá práci. 
V honbě za senzacemi dochází i k takovým šílenostem, jako třeba 
28. 4. 2014, kdy po 18 letech propustili z lochu Jonáka, majitele 
Discolandu. Novináři a TV redaktoři čekali před Pankrácem prý už 
od šesti ráno, přičemž tato pseudocelebrita byla propuštěna až 
pozdě odpoledne. Neuvěřitelné! Deset hodin tvrdnout na místě 
s nejistou vidinou krátkého šotu. Co asi tak převratného mohl Jo-
nák říci? On celkem sdílný byl, neboť plánuje svou pochybnou 
popularitu médiím prodat, ale jinak vážně hrozilo, že neřekne nic 
nebo něco ve smyslu, „Jsem rád, že to mám z krku“, či „Dejte mi 
pokoj“. Ale s výše popsanou vatou živého vysílání - zde bohužel 
za asistence konkurenčních stanic - to na reportáž vystačilo.
 Přetištěno z knihy Krajničky, Praha 2015

Tábor s koňmi a POČINEM
Pojeďte s námi na koňský tábor! Jako každým rokem, i letos se všechna zvířata z JK Počin na letní prázdniny odstěhují 
na tábořiště Rousínov u Golčova Jeníkova. Tam na 10 ha luk a pastvin se bude celé léto popásat naše stádo a v cha-
tičkách na břehu rybníku bydlet děti, které chtějí v létě strávit společný čas s koňmi. Táborem provází celotáborovka 
s napínavým programem, spousta dalších her a dobrodružství. Tábor je určený pro milovníky koní a přírody, nemusíte 
být jezdci, abyste mohli mít rádi koně. 

Přihlášky na tábor jsou k dispozici v klubovně JK Počin, V Ráji, Dolní Počernice nebo na www.jk-pocin.cz. O podrobnější informace si napište 
jkpocin.info@seznam.cz, nebo volejte 605 285 426, Hanka).
 Hanka Špindlerová

䨀䔀

娀䐀
䔀䌀䬀 䬀䰀唀䈀
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Hudební festival Jazzové Vánoce 

Hotel Svornost je pro dolnopočernické nejen místem, kde se dobře posedí při pivu ve výčepu, ale výborně se zde dá i najíst v re-
stauraci s každodenním pestrým výběrem. Mnozí (a to nejen místní) sem však míří za kulturou. Nabídka akcí, na které jsme zváni, 
je rozmanitá: koncerty jazzové, country i swingové, divadélka pro děti, plesy, masopustní veselice…Konají se zde i předvánoční 
setkání seniorů, vánoční besídky základní školy, MČ zde pořádá setkání s občany – květnová fóra pro zjištění dolnopočernických 
problémů... Požádali jsme ředitele hotelu Mgr. Tomáše Krále, aby nám přiblížil kulturní program, který završil rok loňský. 

Jazzové Vánoce skupiny Steamboat Stompers mají třicetiletou tra-
dici. Na této akci hrály hvězdy české i světové jazzové scény. V hote-
lu Svornost se konaly již poosmé.

Vloni v létě odešel do jazzového nebe kapelník skupiny Steamboat 
Stompers a dlouholetý organizátor této akce Jiří Kadlus. Organizace 
jsme se chopili s Jaroslavem Havlasem. Díky finanční podpoře fir-
my Kolektory Praha a MČ Praha - Dolní Počernice jsme mohli zajistit 
skutečně špičkové světové hudebníky.

14. prosince přišlo do sálu našeho hotelu okolo 250 lidí. Ti, co přišli. 
určitě nelitovali. Jen co diváci dosedli, už je svým úžasným předne-
sem jižanského blues zvedalo ze sedadel mezinárodní trio Dobré 
ráno blues band (kytara, foukací harmonika, valcha).
Další část večera obstarali domácí Steamboat Stompers se zpěvač-
kou Evou Emingerovou. Dixilendové standarty v jejich podání jsou 
prostě věčné a všechny přítomné bavily.

I pokračování večera bylo v rytmu klasického jazzu. Nestor českého 
jazzu Bob Zajíček se svými přáteli přivedli na podium další skvělou 
českou jazzovou zpěvačku Darju Kuncovou. Vrcholem této části ve-
čera byl duet Darji Kuncové a Evy Kuncové.

Vyvrcholením celého festivalu bylo vystoupení americké zpěvačky 
Patt Klipp. Vnučka bluesové legendy Muddy Watherse, autora slavné 
skladby Hoochie Coochie Man. Patt v doprovodu kapely Steambo-
at Stompers hodinu a  půl zvedala diváky ze sedadel. Emotivní vy-

Svornost není jen hotel

stoupení bylo jedním z  nej-
větších hudebních zážitků 
mého života. Zpěvačka pro-
cházela mezi publikem, a to 
zpívalo s  ní největší jazzové 
hity. Závěrečná píseň Tichá 
noc, která se nesla sálem 
ve  třech jazycích (německy, 
anglicky a  z  publika česky), 
některé diváky dojala až 
k  slzám. Patt Klipp se u  nás 
v Dolních Počernicích tak lí-
bilo, že mi slíbila, že se určitě 
ještě vrátí, a že s sebou přive-
ze ty největší hvězdy z New 
Orleansu. Už se těším.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na další akce, které pro vás 
připravujeme v hotelu Svornost.
Každé poslední úterý v měsíci si můžete přijít poslechnout a zatanco-
vat si se skupinou Steamboat Stompers a Evou Emingerovou. Každý  
měsíc u nás také vystupuje skupina Rangers, která si zve vždy zají-
mavé hosty ( Pacifik, Wabi Daněk, Samson Lenk…).
4. dubna u nás bude vystupovat Spirituál Kvintet. Plánujeme i dal-
ší akce. Více informací o  programu najdete na  našich stránkách  
www.svornost.cz

Budeme se těšit na vaši návštěvu.
 Za všechny zaměstnance hotelu Svornost Tomáš Král, ředitel  
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DOLNOPOČERNICKÝ REHABILITAČNÍ 
KROUŽEK v Ráji – zatím v tom Českém
Být starý, prolezlý neduhy a  ještě smutný není ta nejlepší kom-
binace, řekli jsme si. Vzniklo tak rozhodnutí, využít toho, že naši 
předkové nazvali jednu oblast naší krásné země „Českým rájem“, 
a do těchto končin se vypravit. 
Směřujeme do Libošovic a v nich hotelu Český ráj. Tento hotel pro-
vozuje náš letitý přítel z dob našich pobytů ve Vysokém nad Jizerou, 

pan Jiří Pošepný a jeho syn. Srdeč-
ně nás pozval, a tak jsme neváhali 
a  jeho nabídku přijali (náš rehabi-
litační program nám bylo umožně-
no provozovat i  zde). Týdenní po-
byt jsme v  počtu sedmnácti osob 
uskutečnili v roce 2012 a následně 
ještě opakovaně. 
Cestou z  Počernic nemůžeme vy-
nechat návštěvu města Sobotky, 
jednoho z  center Českého ráje. 
Město samé je významné zejména 
svou historickou hodnotou. Cent-
rum tvoří území městské památko-
vé zóny. Na počest slavného zdej-
šího rodáka, spisovatele a básníka 
Fráni Šrámka, se zde každoročně 
koná festival českého jazyka a  li-
teratury Šrámkova Sobotka (v  le-
tošním roce zde proběhne 61. ročník 
festivalu českého jazyka, řeči a  lite-
ratury Šrámkova Sobotka v  týdnu 
od 1. do 8. 7. 2017, pozn. red.). Fráňa 
Šrámek se tu narodil v  roce 1877 

a na zdejším náměstí je jeho muzeum. Na dohled od náměstí je lo-
vecký zámek Humprecht, pod ním místní hřbitov, kde český básník, 
dramatik a prozaik odpočívá. 
Zámek Humprecht byl pojmenován po  svém zakladateli hraběti 
Humprechtu Janu Černínovi z Chudenic, který patřil k nejbohatším 
příslušníkům české pobělohorské šlechty. Z ochozu věže zámku je 
krásný pohled na území Českého ráje. Hlavní sál má vynikající akus-
tiku. Zámek sloužil rodině Černínů především jako letní sídlo (tele-
vizní stanice ČT 2 se věnovala tomuto rodu v pořadu „Modrá krev“ 
7. 2. 2017). 
Necelé dva kilometry cesty z parkoviště pod popsaným zámkem 
je Vesec u Sobotky. Jedná se o vesnickou památkovou rezervaci 
lidové architektury. Vesnice je postavena na půdorysu okrouhlice, 
neobvyklém v Českém ráji. Selské usedlosti se vyznačují dokona-
lou tesařskou prací. Typické jsou patrové domy s  boční pavlačí 
pod převislou sedlovou střechou. Vesec znají především milovníci 
filmu. Stal se oblíbeným místem režisérů nejen našich, ale i zahra-
ničních. Natáčela se zde kupříkladu pohádka Čertův švagr, S čerty 
nejsou žerty, O ztracené lásce, Jak dostat tatínka do polepšovny, 
Jára Cimrman ležící spící a  řada dalších. Film o  Cimrmanovi byl 
točen v  roce 1983 i  v  Libošovicích, které jsou cílem naší cesty 
na  pobyt v  délce týdne (ten máme zajištěn formou plné penze, 
takže bez starostí z naší strany). Každý den v dopoledních hodi-
nách jsme převážně naplňovali rehabilitační program a odpolední 
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v dnešním příspěvku se můžeme potěšit krásami naší republiky.

čas věnovali cestám za po-
znáním zdejšího kraje. Pár 
stovek metrů od  našeho 
dočasného domova se vy-
dáváme do  Prokopského 
údolí, kterým protéká po-
tok Klenice. Stráně rámují 
pískovcová skaliska ve tva-
ru věží. Potok vyúsťuje 
do Bílého rybníka, který se 
nachází přímo pod hradem Kost. Tato gotická stavba ze 14. století 
patří k  nejhezčím a  nejzachovalejším u  nás. Kost v  rámci tažení 
proti vzpurné šlechtě obléhal král Jiřík z Poděbrad. Tehdejší ma-
jitel Jan Zajíc z Háznburku s ním však dokázal uzavřít smír. Hrad-
ní areál je veřejnosti přístupný. Lze si prohlédnout rodové sbírky 
Kinských, černou kuchyni, obrazárnu, či historické zbraně. Mezi 
majiteli hradu byla též Polyxena, manželka nejvyššího kancléře 
Království českého – Zdeňka z  Lobkovic. Do  našich dějin vstou-
pila v  památné pražské defenestraci v  květnu roku 1618. Právě 
ona totiž ve svém paláci na Hradčanech skryla místodržící svržené 
do hradního příkopu a tím jim zachránila život. Nejromantičtější 
cesta vede ku hradu Kost údolím Plakánku, což činíme při naší 
další procházce po okolí Libošovic. Hrad Kost neušel též pozornos-
ti našich filmařů a stal se kulisou pro natočení řady filmů i s přileh-
lým okolím. Od roku 1970 do roku 2015 zde vzniklo zatím dvanáct 
celovečerních filmů. Výchozím bodem do romantického údolí Pla-
kánku je již v předešlých řádcích popsaný Vesec u Sobotky. Název 
Plakánek je pravděpodobně odvozen od lidí živících se zde pále-
ním dřevěného uhlí v milířích – majících stále uslzené oči od této 
práce. Modrá turistická značka nás přivede za  vsí do  skalnatého 
údolí – chráněné přírodní památky. Kromě turistů lze v létě potkat 
houbaře. Po  cestě dojdeme k  rybníku s  názvem Obora na  jehož 
hladině se odrážejí okolní pískovcové věže. Další cesta nás vede 
rozšiřujícím se údolím, kde se před námi objeví panorama hradu 
Kosti. Odtud je pohled na něj nejhezčí. V tomto popsaném údolí 
má svoje rekreační stavení i herec Josef Dvořák. 
Nesmím zapomenout na symbol Českého ráje – Trosky, kam jsme 
cestovali pomocí automobilů. Hrad nechal postavit Čeněk z Varten-
berka mezi roky 1380 až 1390 – jeden z předních českých šlechticů 
té doby. Trosky jsou národní kulturní památkou. Na nepřístupných 
čedičových skalách rostou vzácné druhy rostlin. Hrad je přirozenou 
a nepřehlédnutelnou dominantou Českého ráje. Jeho návštěvnost 
činí kolem 100 000 turistů ročně. 
Navštěvujeme též Rovensko pod Troskami, kde je barokní zvonice 
se třemi „rebelskými“ zvony obrácenými srdci vzhůru. Vláčkem z Li-
bošovic jsme též cestovali do Lomnice nad Popelkou, kde po dlou-
há léta vznikají vyhlášené Lomnické suchary. Při cestě krajinou nás 
stále doprovázel hrad Trosky z různých úhlů pohledu. Krajině též vé-
vodí nejvyšší hora Českého ráje Kozákov, ke které se váže množství 
pověstí. Geopark Český ráj, zapsaný do Evropského fondu UNESCO, 
přitahuje mezinárodní pozornost. 
Jsme rádi, že jsme si rozšířili obzor svého poznání a  máme na  co 
vzpomínat.
 Ladislav Svoboda
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Vzpomínka na  tohoto tichého a skromného člověka je iniciována 
jeho účastí a významem ve sportovním dění nejen v Dolních Počer-
nicích, ale i v národním a mezinárodním rozsahu. 
Pan Jindřich Dubský se narodil r. 1923, základní školu absolvoval 
v Dolních Počernicích a jeho další vzdělání směřovalo k ekonomi-
ce a  následně do  oblasti pojišťovnictví, ve  kterém pak pracoval 
do konce svého života. Tomu však předcházela jeho nejsmutnější 
životní kapitola. V 18 letech byl s celou rodinou deportován do kon-
centračního tábora, odkud se vrátil jediný...
I když nebyl sportovně nadaný, sport si zamiloval, a tak se mu věno-
val zejména po organizační a administrativní stránce. Proto nemohl 
chybět u zakládání oddílu košíkové v Dolních Počernicích na přelo-

mu r. 1942 – 1943.
V  archivu oddílu se docho-
valy jeho snímky ve sportov-
ním dresu, ale stále více se 
věnoval organizačním zále-
žitostem. A protože byl velmi 
pečlivý a  navíc spravedlivý, 
netrvalo dlouho a  vydal se 
na  dráhu rozhodčího. Na  té 
mu učarovala lehká atletika. 
Stal se rozhodčím a  starté-
rem s  mezinárodní licencí, 
a proto nemohl chybět nejen 
při rozhodování pražských 
a  národních atletických sou-
těží, ale i  u  velkých meziná-
rodních utkání a  mítinků. 
Trochu kuriózní situace na-
stala v r. 1963 na memoriálu 
Evžena Rošického, kde roz-
hodoval u skoku do dálky. Já, 
jako jeho soused, neboť naše 
rodiny dodnes bydlí vedle 
sebe, jsem tehdy jako mladá 
dálkařská naděje tuto soutěž 
absolvoval. No, neodpustil 
mi ani sebemenší přešlap, ale 

pamatuji se, že jsem se před ním chtěl „vytáhnout“ a neudělat Dol-
ním Počernicím ostudu, což se naštěstí nestalo.
Později jsme jeho rozhodcovské zkušenosti využívali při tehdy vel-
mi populárním běžeckém závodu – memoriálu J. F. Chaloupeckého, 
kterého se v  průběhu více než dvaceti let u  nás v  Dolních Počer-
nicích zúčastňovaly každoročně stovky závodníků všech kategorií. 
Jaká to byla úleva, když si všechny na startu a v cíli srovnal tak, že 
všechno klapalo jako na drátku. Měl kolem sebe sice jako pomocní-
ky pouze sportovce oddílů dolnopočernického Sokola, ale pod jeho 
vedením se jakoby všichni proměnili v profesionály.
Dalších jeho zkušeností jsme využili při pořádání lehkoatletických 
závodů pro naše děti na  nově vybudovaném školním hřišti v  po-
lovině 80tých let. To byla atmosféra! Plné hřiště dětí, nová atletická 
dráha, opravdové startovní bloky a  pistole, dresy, startovní čísla, 
časomíra i vyhlašování výsledků na stupních vítězů s hodnotnými 
cenami. Tomu všemu vtisknul pan Dubský slavnostní ráz.
Nemůžeme opomenout, že byl také mnohonásobným startérem 
silničního mistrovského závodu Běchovice – Praha. 
Na začátku letošního roku jsem hledal ve svém archivu nějaké ma-

Ano, tak odešel ze života Jindřich Dubský, rozhodčí atletiky, instruk-
tor a dlouholetý člen Ústřední komise rozhodčích. Stalo se to v so-
botu 3. října 1987. Byl startérem Mladých Běchovic, poslal na trať 
ten nejmenší atletický „potěr“ – a když přecházel na další místo star-
tu, vzala ho do náručí ta, z jejíhož objetí už není návratu.
Odešel poslední z legendárních startérů, jakými byli spolu s ním Zby-
něk Malý a MUDr. Jaromír Mácha. To bylo trojhvězdí naší generace. 
Jindra, jak jsme mu všichni říkali, byl klidný, neokázalý a přitom přes-
ný a nekompromisní. Jsem rád, že jsem se od něho mohl učit. Nejen 
od rozhodčího, stejně od člověka, upřímného, spolehlivého a věrné-
ho kamaráda. Byl pro mě vždycky ztělesněním vyrovnanosti a dobré 
pohody. I několik minut před tou poslední, kdy jsme si podali ruku, 
s úsměvem prohodil: „To se zvládne, hlavně že tu běhá tolik dětí“.
Lidské vzpomínky jsou pomíjivé. Ať alespoň těchto pár řádků vydá 
svědectví o dobrém člověku a znamenitém a poctivém rozhodčím.
 Miroslav Doležal

Jindřich Dubský

Atletika do posledních 
sekund
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teriály a náhle mě zaujal zašlý novinový článek. Byla to vzpomínka 
známého herce Národního divadla a  též náruživého atletického 
fanouška a rozhodčího Miroslava Doležala na právě zesnulého Jin-
dřicha Dubského. Jak si ho mistr Doležal vážil, posuďte níže sami.
 Zbyněk Richter, starosta

M. Doležal a J. Dubský na startu 
silničního závodu V POČERNICKÉM PIVOVARU

CO VÁS ČEKÁ:
Burza pivních etiket a tácků

Pohádkové představení od 15:00 a kreativní 
dílničky pro děti 

Několik druhů Dolnopočernického piva  
a pochoutek k pivu

prohlídka pivovaru s ochutnávkou zdarma

1.DUBNA
14:00

PANSKÝ DVŮR DOLNÍ 
POČERNICE 

NÁRODNÍCH HRDINŮ 3,
DOLNÍ POČERNICE

WWW.PDDP.CZ

PŘENESETE SE S NÁMI DO DOBY 30. A 40. LET 20. STOLETÍ, 
NAUČÍTE SE SWINGOVÉ TANCE, PROBĚHNE I SOUTĚŽ  

O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA. CELÝ PROGRAM DOPROVODÍ 
SWINGOVÁ KAPELA VÁCLAVA MARKA A JEHO BLUE STAR.
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Dovolte mi, abych Vám představila další osobnost Dolních Počernic 
– paní Renátu Novotnou a jejího výjimečného pejska Brontése, krát-
kosrstou kolii. Doufám a  věřím, že alespoň v  některých obyvatelích 
obsah tohoto článku změní postoj vůči pejskům všeobecně. Zároveň 
děkuji paní Renátě za úžasný večer ve společnosti tří krátkosrstých kolíí 
v době, kdy jsem se sama právě vyrovnávala s odchodem mého milo-
vaného pejska…
 Ivana Hájková

Do ušlechtilého vzhledu krátkosrsté kolie jsme se zamilovali na prv-
ní pohled. V roce 2010 jsme spolu s dcerou kontaktovali chovatel-
skou stanici Bohemia Elenor, kde byla právě narozená štěňata. Při 
prvním kontaktu s  těmito milými tvory jsme neodolali a  jednoho 
psího kluka jsme si odnesli domů. Na doporučení chovatelky jsme si 
vybrali právě trikolórního pejska Brontíka (celým jménem Brontés 
Bohemia Elenor). Doma jsme měli v té době šestiletého anglického 
kokršpaněla. Stali se z nich nerozluční psí přátelé. Většinou to bývá 
tak, že se mladý pes učí od staršího, ale u nás to bylo právě naopak. 
Náš tvrdohlavý a utíkající kokr Vigo nebyl zrovna tím nejlepším vý-
chovným parťákem. Brontíkova vrozená inteligence a rychlost učit 
se novým věcem nás překvapovala na každém kroku. Pro všechno 
se rychle nadchnul, ať už to byly obrany, agility nebo coursing.
 
Když Brontés povyrostl, zkusili jsme s ním několik výstav. Jeho slib-
ná výstavní kariéra začala v  jeho juniorských letech. Dnes už ani 
nespočítám, kolik výstav jsme spolu absolvovali. Procestovali jsme 
takřka celou Evropu. Získal mnoho cenných výstavních titulů a oce-
nění. Jejich počtem se v současné době řadí mezi nejúspěšnější vý-
stavní jedince.
 Když Brontés ještě více dospěl, osvědčil se i jako otec několika po-
četných vrhů. Díky jeho mimořádné povaze, výborného genetické-
ho fondu a líbivého vzhledu se stal jedním z nejžádanějších krycích 
psů. Jeho potomky si můžete prohlédnout v mezinárodní databázi 
krátkosrstých kolií. Někteří z nich již jdou ve výstavních stopách své-
ho otce.
 Brontésova učenlivá, přátelská a senzitivní povaha dala vzniku my-
šlence pomáhat v  té době mé invalidní mamince. Brontés rychle 
chápal asistenční cviky. Bohužel, moje maminka zemřela a já jsem 
přemýšlela, jak zúročit to, co Brontés doposud uměl. Na  radu ka-
marádky jsem se pokusila s  Brontíkem složit canisterapeutické 
zkoušky u organizace Helppes Praha, což se nám nakonec povedlo. 
V  polovině roku 2012 nás kontaktovala nezisková organizace Lé-
kořice, která působí při Thomayerově nemocnici v Praze 4. Od té 
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doby jsme se stali nerozlučnou součástí tohoto dobrovolnického 
týmu. Brontés je aktivním canisterapeutickým psem a každý týden 
chodí pomáhat dětem i dospělým v životních situacích, kdy pouhá 
slova útěchy nestačí.
 
Z našich příběhů...
 
Ospalý parťák
Brontik dnes udělal obrovskou radost jedné smutné a  opuštěné 
paní. Vždycky je to tragédie, když matka přežije své dítě. A paní byla 
nejen velmi nemocná, ale zároveň přišla o syna po těžké nemoci. 
Kde ses tu vzal, ty krásný kluku? Slyšeli jsme, když jsme vešli do po-
koje. Brontík si to zamířil rovnou na postel uprostřed pokoje, odkud 
slyšel vítací hlas. Paní rozevřela náruč a psího společníka objala. Vy-
právěla mi svůj nelehký životní osud, tulila se k Bronťovi a na jeho 
černé srsti se leskly její slzy. Snad jí rozuměl, snad i cítil její bolest. 
Ležel u ní a nechtěl dolů. Jejich vzájemné sympatie byly opravdu 
dojemné. Ještě se nikdy nestalo, že bych odešla z pokoje a nechala 
Brontíka samotného u pacienta. Vždycky jde se mnou. Tentokrát ne. 
Zůstal ležet na posteli. Nechala jsem otevřené dveře a odešla za se-
střičkami zapsat se do knihy návštěv. Když jsem se vrátila po dese-
ti minutách, můj parťák stále ležel tam, kde jsem ho nechala. Paní 
usnula a Brontík taky. Držela ho kolem krku a její tvář byla uvolněná, 
slzičky zmizely a snad se mi zdálo, že se malinko usmívá. Sestřičky 
mi uvařily kávu a jen tak potichu jsme seděly a přemýšlely. Najed-
nou se otevřely dveře a tam stál Bronťa, mával ocasem s tlamičkou 
dokořán. Jako by říkal – tak šup paničko, moje práce skončila, paní 
usnula a my jdeme domů. Nakoukla jsem do pokoje. Paní tiše odde-
chovala a její spolubydlící mi pošeptala, že je to poprvé, co usnula 
bez prášků. Tiše jsme za sebou zavřeli dveře, objala jsem Brontíka 
a do jeho vlhké černé srsti jsem mu pošeptala – jsi můj nejúžasnější 
psí kluk....
 
Výjimečný den   
Ve třech pokojích neurologického oddělení byly starší pacientky, 
které byly Brontíkovou návštěvou velmi nadšené. Brontík skákal 
z postele do postele a vše probíhalo stejně jako vždy. Vše se změ-
nilo, když jsme navštívili poslední pokoj. Zde ležela velmi zvláštní 
starší paní. Přivítala nás vlídným úsměvem a  tichým hlasem mě 
požádala, aby si Brontík lehl k ní do postele. Udělal to, ale začal se 
chovat trochu divně. Když si lehl k paní, opřel se celou svou vahou 
o ni, což nedělá. Myslela jsem si, že je to tím, že leží již v několikáté 
posteli a  je už unavený. Paní přes něj položila ruku a hladila ho. 
Pak se na mě po dívala a  řekla, zda by bylo možné, aby si Bron-
tík lehl k jejím zádům, že by se otočila na bok. Řekla mi, že velmi 
citlivě vnímá teplo a energii vyzařující ze zvířat. Otočila se na bok 
a já jsem uložila Brontíka těsně k jejím holým zádům. Paní mi tiše 
řekla, že cítí brnění a velké teplo. Leželi spolu dvacet minut a když 
pak Brontés na můj povel skočil dolů, zůstala jsem udiveně koukat 
na její záda. V místech, kde se jí pes dotýkal, měla dorůžova zbar-
venou kůži. Ostatní místa byla podstatně světlejší. Paní se otočila 
na záda a řekla mi, že jí to dělá velmi dobře a že necítí bolest. To 
samé jsme na její prosbu opakovali na zadní straně stehen a lýtek, 
kam se jí Brontík stočil do klubíčka. A i tato místa zrůžověla. Paní 
nás poprosila ještě o další návštěvu před operací. A protože jsou 
věci mezi nebem a zemí a ne vše si dokážeme vysvětlit, neváhala 
jsem ani vteřinu a tuto další návštěvu jsme okamžitě slíbili. Sest-
řička při našem odchodu nevěřícně kroutila hlavou a řekla – teda 
Brontíku, ty jsi náš psí zázrak...
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Paní a Bína
Když vás zdraví zklame a musíte se odevzdat do rukou lékařů, může 
se stát, že opouštíte i svého jediného člena rodiny a tím je pejsek. 
Staří lidé toto odloučení prožívají velmi těžko, protože jejich čtyř-
nohý přítel je mnohdy jediná živá dušička, která je provází na jejich 
nelehkém konci života. Setkali jsme se s Brontíkem s mnoha paci-
enty, kterým se hrnou slzy do očí, když nás vidí. Vzpomenou si to-
tiž na to, že museli svého kamaráda nechat doma příbuzným nebo 
sousedům, ale někdy je to i horší a pejsek skončí po dobu hospitali-
zace svého pána i v útulku. Jednou jsme na jednom pokoji navštívili 
paní, která mi vyprávěla, že musela svoji devítiletou čivavu nechat 
odvézt právě tam. Když nás uviděla ve  dveřích, rozplakala se, že 
vidí pejska a  hned si vzpomněla na  svou 
„Bínu“, jak se její fenečka jmenuje. Po tváři 
jí tekly slzy a  tak Brontík alespoň na chvíli 
suploval v jejím rozechvělém náručí její psí 
slečnu. Ležel v její posteli více jak půl hodi-
ny a nakonec samým hlazením usnul. Paní 
se ani nepohnula, držela ho kolem krku 
svou svraštělou rukou. Seděla jsem u jejich 
postele a  bylo mi tak nějak úzko. Hlavou 
se mi honily vzpomínky na mou maminku, 
otce a babičku, kteří už nejsou mezi živými. 
Z mého smutného rozjímání mě vyrušil ti-
chý hlásek paní, která ležela vedle. Sestřič-
ko, (za což mě staří lidé mylně považují), oni 
usnuli oba. A opravdu, paní i Brontík na pár 
minut opravdu společně usnuli. Brontík 
zhluboka oddechoval, hlavou a čumáčkem 
se dotýkal jejích šedivých vlasů. Výraz její 
tváře byl spokojený a uvolněný a chvílemi 
se mi zdálo, že se maličko usmívá. A i když 
neumím číst myšlenky, chci věřit tomu, že 
se paní zdálo o  její milované Bíně. Podí-
vala jsem se na  Brontíka a  přejela rukou 
po jeho černé srsti. Zvedl hlavu a podíval se 
mi do očí, jako by chtěl říct: „Proč mě budíš? Právě běžím s „Bínou“ 
po zelené louce“. Paní otevřela oči a tiše zašeptala: „Sestřičko, moc 
vám děkuji, zdál se mi krásný sen“. A já jsem ji pohladila po její tenké 
ruce a tiše odpověděla: „ Ano, já vím, byla jste s Bínou...“

Tomášek
Také si nás vyžádali na dětskou psychiatrii, kde jsme měli pobavit 
a na duši pohladit dětské pacienty. Celá návštěva byla docela ruš-
ná a devatenáct dětí jsem si rozdělila do dvou skupinek. Brontík to 
zvládal bravůrně, je to neskutečná povaha! Bavil je svými kousky, 
hrál si s  dětmi a  děti se kupodivu i  ke  svým handicapům chova-
ly k  Bronťovi moc hezky. Když se všechny děti vystřídaly a  my už 
se pomalu chystali k odchodu, vidím, jak se Bronťa zarazil u dveří 
od herny, kde jsme byli s dětmi a zadíval se před sebe. U okna se-
děl ve žlutém pyžamku asi pětiletý chlapeček. Brontík opustil celou 
naši skupinku a  šel pomalu za  ním. Přišel k  němu zezadu a  začal 
ho „oňuchávat“ na hlavičce a na vláscích čumáčkem. Chlapeček se 
sice neotočil, ale začal se potichu smát, vůbec se nelekl. Brontík se 
k němu přitulil a strčil mu celou hlavu pod paži a ten chlapeček se 
stále jen smál. Zeptala jsem se sestřičky, proč nejde k nám a nezapo-
jí se do terapie? Dozvěděla jsem se, že to je chlapeček, který skoro 
nevidí a neslyší a žije ve svém světě. Narodil se matce narkomance. 
Přejel mi mráz po zádech, takový krásný klučík to byl. Sestřička ho 
vzala za ruku a dala jeho ručku na Brontíkova záda. Malý Tomášek 
se rozesmál a otočil se k Bronťovi. Brontík si ho prostě mezi všemi 
dětmi vybral. Vycítil, že je jiný než ostatní. Když děti odešly do po-
kojů, zůstali jsme na chodbě ještě se třemi dětmi. Házely Bronťovi 

hračky a on jim je nosil jak o život. Když si po jednom odhození nesl 
plyšáka v tlamičce, změnil směr a namířil si to k Tomáškovi. To už mi 
vyhrkly slzy do očí. Věděla jsem, že mu Bronťa chce udělat radost 
a taky že udělal, opět smích a vteřinky Tomáškova pomyslného štěs-
tí. A já jsem si opět uvědomila, že ten můj trikolorní koliáček je pro-
stě úžasný a že nejen mně, ale nám všem udělal obrovskou radost. 
A tato radost je, věřte mi, nad všechny poháry světa!!!
Brontík denodenně dokazuje, že má ten správný šestý smysl pro to, 
aby vnímal smutek, emoce i  negativní energii. Postupem času se 
ale změnil. Pochopil, že mu jeho instinkty ukazují směr k člověku, 
který je v tu chvíli bezmocný, nevnímá nebo je i mimo realitu. Začal 
si nemocné vybírat sám podle toho, jak to cítí on. Ano, jsou věci 

mezi nebem a zemí a toto je jedna z nich. 
To, co nepoznáme a  nevytušíme my, vní-
mají za nás nejen pejsci, ale i ostatní zvířata 
úplně jinak.
Minuty ubíhají, čas v nemocnici s naší ná-
vštěvou neskutečně utíká, hodina a  půl je 
pryč. Oba si oddechneme, zvládli jsme 12 
pokojů a  jdeme domů. Sundáváme žlutou 
vestičku a  vycházíme z  budovy Thomay-
erovy nemocnice. Brontík zvedne nos a uši, 
zadívá se do dálky a vyrazí na trávu. V křoví 
to zašustí a  vyletí jeden nemocniční zajíc, 
ta tam je role psa canisterapeuta, stává se 
lovcem a  psem takovým, jakým ho udě-
lala příroda. A  já se jen pousměju, písknu 
a s pocitem velkého štěstí odcházím k autu. 
Je tma a  za  okny nemocnice nám z  dálky 
mávají ruce pána, který musel dát svého 
pejska do útulku. Zůstal každý sám...
Nerada bych končila smutně, tato práce 
není o smutnění, je krásná a záslužná a už 
vůbec ne lehká. Ráda si přečtu na interne-
tu, že jsou další a další šikovné kolie jako je 
Cofinka, Fido, Ailee, Aranka nebo Natalia. 

Určitě je jich daleko víc, a je krásné vědět, že i na ně tam kdesi za bí-
lými zdmi někdo čeká…
Jedna mladá pacientka se s námi loučila slovy: „Jestli je něco mezi 
nebem a  zemí, mezi člověkem a  psem, tak jsem to dnes pocítila 
na vlastní kůži a moc ti za to, Brontíku, děkuji...“

Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani 
vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé 
lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou 
zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora...
 Edgar Allan Poe
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Když jsme před sedmnácti lety dostali nápad – po mnoha a mnoha le-
tech obnovit v Dolních Počernicích tradici masopustních průvodů (teh-
dy se dal MASOPUST, pořádaný ve Velké Praze, spočítat na jedné tesařo-
vě ruce) – fotografie a články o našem masopustu tehdy plnily nejedny 
deníky a časopisy. Díky fotobance ČTK jsme se jednou dokonce objevili 
až v Orlicko - ústeckých novinách.
V  současné době je masopust (v  jakékoli podobě ať statický, spojený 
s vepřovými hody, či pochůzný, tak jako u nás) takřka ve všech okolních 
městských částech, ale nic to neubírá na lesku toho našeho. Dospěláků, 
školních děti i maminek s kočárky jsou stále plné ulice.
O tom, jak jsme letos utekli zimě a muzikou, tancem, šprýmovnými kos-
týmy a všeobecným veselím pootevřeli cestu „Jaru“ více vypoví uveřej-
něné fotografie.
A kdo letos přivítal náš početný rozverný průvod? Byli jimi: MEDIAN, ŘÍM-
SKO-KATOLICKÁ FARNOST, PANSKÝ DVŮR, DĚTSKÝ DOMOV, PENSION 
ČESKÝ STATEK, ÚŘAD MČ, BEA CS, INDICKÁ RESTAURACE, FRESCO GUSTO, 
KOLONIÁL U  BARBORKY, SNACK BAR U  KONÍČKŮ, ELEKTROMONTÁŽE 
p. KAHUDY, DIAMANT UNIPOOL, TEXTIL ZDENY PAPEŽOVÉ (s koláči jako 
sen), PRÁDELNA SV. PROKOP U ČERVENÉHO JAVORU, MATEŘSKÁ ŠKOLA 
DUHA, štědrý PNEUSERVIS SCHUBERT, pohodový KOLONIÁL U  JANATŮ 
a konečná pochodu – HOTEL SVORNOST, kde si ještě ti málo unavení (po-
chod trval tři a půl hodiny) mohli zatančit na diskotéce DJ DEREKA.

Městská část Praha - Dolní Počernice, hlavní pořadatel letošního maso-
pustu, děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru našeho 
masopustu. Poděkování patří především výtečnému Pronobovi, panu 
Mgr. Tomáši Jirsákovi, který zdárně provedl původ obcí, dále všem nápa-
ditým maskám, neúnavné paní Hance Moravcové, která ušila orientální 
kostýmy pro třináct sportovkyň známých jako „Krásná těla“, Jezdecké-
mu klubu Počin, kapele Tomášové, která vyhrávala do kroku i do tance 
a v neposlední řadě příslušníkům počernické policie, která na místě (po-
mocí šatlavy) ihned konala, Policii ČR a Městské policii Praha, kteří bděli 
nad tím, aby letošní průvod proběhl k všeobecné spokojenosti.

Městská část Praha - Dolní Počernice děkuje sponzorům: 
Firmě SUZUKI, jmenovitě panu Ing. Aleši Trnkovi, za finanční příspěvek 
na kulturní akce pořádané naší MČ. 
Firmě HUMMER, panu Martinu Mikulenčákovi za  zapůjčení bojového 
vozidla, které „mírově“ popováželo kapelu Tomášové k jednotlivým ma-
sopustní zastavením.
 Vlasta Václavková
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Podzim a zima jsou všeobecně vnímány jako spouštěč stresu, na-
pětí v těle a nemocí. Všude kolem sebe vidíme návody, čteme růz-
né články a slyšíme, jak se máme těchto faktorů vyvarovat. Jenže 
realita je bohužel jiná. Jsme natolik zaměstnáni 
prací, dětmi, rodinou a  jinými nástrahami, že 
zapomínáme sami na  sebe. A  přitom je to tak 
jednoduché. Kolik z vás si doma, sami od sebe, 
při poslouchání hudby rozvlní tělo? Kolika z vás 
proletí hlavou, když slyšíte pěknou hudbu, že 
byste si rádi zatančili, ale nemáte chuť jít na dis-
kotéku? Takto bychom mohli uvádět příklady 
donekonečna. 
Přirozenost člověka je pohyb. Pohyb, to je tanec 
našeho těla. Pomocí tance můžeme vyjádřit 
spoustu emocí, ale i nemocí. Pomocí tance lze 
odbourat napětí v  těle psychické i  fyzické. Po-
kud se naučíte vnímat rytmus těla, tak tělo vám 
na  oplátku umožní vnímat svoje signály. Tancem lze předcházet 
i mnoha zdravotním problémům, které pramení z našeho uspěcha-
ného života a  náročných očekávání. Hodiny tance jsou mocnější, 
než si sami umíte představit. Při tanci zapojíte celé tělo. Ženy mo-

Pozvěte sami sebe k tanci

Po dlouhé době opět zamrzl Počernický rybník, a tak se na něm dalo 
klouzat, bruslit i lyžovat. Někteří na tento dnes již téměř výjimečný 
okamžik čekali několik let. Dne 21. 1. 2017 se na ledě rybníku poblíž 
hráze uskutečnila nejspíše první svatba v celé jeho historii. I Zima si 
byla vzácnosti tohoto okamžiku vědoma a připravila krom dosta-
tečně silného ledu ještě krásné slunné dopoledne. To samé nezbývá 
než popřát novomanželům na jejich společné cestě životem. 
Mnoho slunce a pevný led pod nohama!

 Jana a Josef Víchovi (rodiče novomanžela),  
 k přání se připojují i členové redakční rady DPZ

SVATBA NA LEDĚ  
Počernického rybníku

hou nejen posílit svoje krásné ženské křivky, ale třeba i pánevní dno. 
Zkrátka pomocí pohybu v tanci se můžete mít rádi takoví, jací jste, 
budete uvolnění a svobodní. Sama na sobě pracuji pomocí tance již 

druhým rokem. Nejen, že jsem si odbourala trá-
pení a bloky z minulosti, ale našla jsem v sobě 
přirozený pohyb, který jsem si v dospívání uza-
vřela jen díky větě: „Raději netancuj, vypadáš při 
tom strašně“. Nyní jdu po  ulici, v  hlavě slyším 
písničku a mám chuť tančit, jen tak pro radost.
Rádi byste si také, jen tak pro radost zatančili? 
Nestíháte sestavy na  různých cvičeních? Rádi 
byste poznali svoje nepoznané možnosti? Jsem 
připravena, to, co vím, předat dál. Tančíte podle 
sebe, každý jinak, přesto naladěni na  stejnou 
vlnu. Každá hodina je originální, takže začít mů-
žete kdykoliv. S  otevřeným srdcem zvu slečny, 
ženy, ale i  zralé dámy na  hodiny Spontánního 

tance, který probíhá každé úterý od 19,10 hod. v prostorách Rodin-
ného centra Veselý Čertík. Ráda vás uvidím. 
Více na www.spontanni-tanec.webnode.cz.
 Hana Römischová
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Na začátku nového roku 2017 jsme s koledníky chodili po Dolních 
Počernicích v  rámci Tříkrálové sbírky. Od  pondělí 2. 1. do  neděle 
8. 1. jste zde mohli potkat známé postavy tří králů, kteří vybírali pří-
spěvky do kasiček označených logem charity. Letošní rok se poprvé 
v  kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil Tříkrálový koncert, 
jehož výtěžek ze vstupného byl věnován na  Tříkrálovou sbírku. 
V kostele vystoupil dětský pěvecký soubor Rokytka a JAMM kvartet, 
který posluchače svým zpěvem potěšil a novoročně naladil.
Ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počerni-
cích se díky příspěvkům dárců podařilo vybrat 9 423 Kč. Všem dár-
cům velice děkujeme.
 Marcela Krňávková

Drazí spoluobčané,
dnes, když píšu tento velikonoční příspěvek do Zpravodaje, tak mám před očima plakátek s pozváním na Masopustní průvod. Potěšilo mě, 
že toto období před postní dobou slavíme společně s celým světem a třeba i s mnohem známějším masopustním karnevalem v brazilském 
Rio de Janeiru.
Masopust je období těsně předcházející dobu postní, ve které se křesťané připravují po 40 dní na Velikonoce. Snažíme se prožít tuto postní 
dobu ve střídmosti, modlitbě a štědrosti vůči druhým.
O Velikonocích si pak připomínáme nám nejdražší a nejdůležitější okamžiky Božího díla pro člověka: utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista – během Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a Neděle zmrtvýchvstání. Ale ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista 
celý příběh nekončí. Můžeme říci, že začíná. Je na nás, abychom život, který nám nabízí vzkříšený Ježíš, přijali a nechali se jím naplnit.
A toto přeji nám všem, ať nás naplní radost a pokoj vzkříšeného Krista.
 Váš P. Leo Červenka, administrátor farnosti Praha – Dolní Počernice

Tříkrálové koledování a Tříkrálový koncert

FA
RN

Í O
K

ÉN
KO

D U B N O V É  F A R N Í  A K C E

  9. 4. Květná neděle
  8.30
10.00

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

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

14. 4. Velký pátek 18.00 velkopáteční obřady

15. 4. Bílá sobota   9.00 – 16.00 možnost adorace u Božího hrobu

15. 4.
Vigilie  
noc Zmrtvýchvstání

19.00 – 21.15
21.15 – 24.00

velikonoční vigilie
velikonoční AGAPÉ na faře

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10.00 mše svatá s žehnáním pokrmů

18. 4. Pondělí velikonoční   8.30 mše svatá 

Začátek nového roku zahájily děti z  Rokytky Tříkrálovým koncertem 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích. V pěkné at-
mosféře jsme tak uzavřeli vánoční dobu a pomohli Tříkrálovou sbírkou 
dobré věci. 
Ke  konci února Rokytka vyjela na  tradiční soustředění. Tentokrát se 
konalo v Oldřichově v Hájích nedaleko Liberce. Od čtvrtka do neděle 
se děti učily nové písničky, soutěžily v různých hrách a díky krásnému 
počasí poznaly i okolí Oldřichova. 
V  sobotu 1. dubna se děti zúčastní sborového festivalu Rolničkové 
svátky písní v Praze. Moc se na setkání s ostatními sbory těšíme a jistě 
s nimi navážeme nová přátelství. Doufáme, že potěšíme svým zpěvem 
všechny diváky, kteří si přijdou festivalové koncerty poslechnout.
Pokud si budete chtít Rokytku poslechnout v blízkosti domova, tak sr-
dečně zveme na Jarní koncert Rokytky. Koncert se bude konat ve stře-
du 24. května 2017 v sále Hotelu Svornost, kde se nám o adventu 
velmi krásně zpívalo.
 Andrea Čančarová Houfková, sbormistryně

ROKYTKA, počernický dětský sbor, z.s.



Oddíl nohejbalu Sokol Dolní Počernice má za sebou rok 
fungování. Aktuálně má 26 členů a tři oddíly (mužů, žen 
a žáků od 11 do 14 let). Co se týká oddílu žáků a žen, tak 
se jedná o začátečníky, nábor probíhá neustále a je mož-
né se přidat. Tréninky všech oddílů probíhají 2x týdně 
v Sokolovně.
Dne 7. 1. jsme se zúčastnili turnaje trojic mužů v Říčanech u Prahy, 
z  celkem 19 sestav krajské úrovně jsme se umístili na  5. – 8. mís-
tě. Zajímavostí je, že za družstvo mužů si odbyli premiéru dva hrá-
či z žákovského oddílu L. Kabátník a V. Tichý. Na svých polařských 
postech si nevedli vůbec špatně a potvrdili, že v nohejbale nemusí 
být věkový rozdíl takovou překážkou. 
V  termínu 18. a  19. 2. se žáci sešli na  přípravném nohejbalovém 
kempu ve Sportovním centru Nymburk. Tréninkové jednotky byly 
vedeny ligovými hráči a zaměřovaly se na techniku úderů, míčové 

Dolnopočernický basketbal má bohatou historii a první kroky, respektive zalo-
žení oddílu košíkové, se tradují již k roku 1942, kdy se za podmínek, které si dnes 
nedokážeme ani představit, začali místní nadšenci učit tomuto sportu. 
Od  té doby uběhla spousta basketbalového času a  dolnopočernický oddíl se 
stále vyvíjel a vyvíjí. Na počernické palubovce se jen od konce 70. let vystřídaly 
téměř tři stovky hráčů a  hráček našeho oddílu, a  to jak v  mládežnických, tak 
v dospělých kategoriích. 
V současné době reprezentuje náš oddíl v pražských a nadregionálních soutěžích 
tři družstva žen, dvě družstva mužů, družstvo dorostenek a nově vzniklé družstvo 
chlapců, kteří se v letošním roce nadšeně připravují na svá první sportovní klání. 
K dispozici máme také družstvo rekreačního basketbalu, kde si mohou přijít za-
hrát basketbal ti, kteří ho mají rádi a netroufají si hrát mistrovská utkání. 
V uplynulých patnácti letech jsme byli mimořádně úspěšní a především v žen-
ském basketbalu jsme posbírali mnoho úspěchů nejen v tuzemsku, ale i na me-
zinárodní úrovni, což v naší historii doposud nemělo obdoby.
V posledních letech zažil neskutečně kvalitativní skok počernický mužský bas-
ketbal a naše tzv. áčko postoupilo do druhé nejvyšší pražské soutěže Přeboru 
B, kde si v letošní sezóně vede znamenitě a po půli soutěže překvapivě atakuje 
postupové místo do Přeboru A. Basketbal se hodně změnil a hrát na této úrovni 
není jen o chuti a nadšení, ale především píli, talentu a ctižádosti. 
Příznivci dolnopočernického basketbalu jistě budou držet palce, aby se tento 
historický postup podařil a přát si, aby se sportu pod děravými dolnopočernic-
kými koši stále dařilo.
Výsledkový servis od roku 1972 a činnost oddílu košíkové lze sledovat na webo-
vých stránkách www.basket.sodopo.cz, kde najdete spoustu zajímavostí z čin-
nosti našeho oddílu. 
 za oddíl košíkové Petr Polcar

Dolnopočernický mužský 

BASKETBAL NA VRCHOLU

Hrajeme NOHEJBAL
dovednosti a  také taktické prvky hry. Přínos takových akcí v  této 
věkové kategorii je jednoznačný a hráčům posloužil jako dobrá pří-
prava na vyvrcholení zimní sezony. Tím má být turnaj dvojic, který 
se bude konat přímo v Dolních Počernicích 18. 3. Sejde se celá špič-
ka ČR kategorie starších žáků. Dolní Počernice by měly mít dvě se-
stavy. Konkurence bude veliká a náš tým bude patřit k těm mladším 
v této kategorii, určitě bude důležité si vyzkoušet atmosféru tako-
vého turnaje a získat první zkušenosti. Turnaj se bude hrát ve školní 

hale a  Sokolovně od  9:00. Vstup je zdarma a  v  případě 
zájmu určitě přijďte naše mladé nohejbalisty podpořit. 
Ještě před uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje se v Dolních 
Počernicích konal 1. Prague Open - turnaj trojic mužů, kde 
se sešlo 20 sestav z celého Středočeského kraje. V těch se 
objevilo i několik extraligových hráčů spolu s několikaná-
sobnými mistry republiky v  mládežnických kategoriích 
z Čakovic. Za domácí barvy nastoupily dvě sestavy, které 
doplnily tři mladé počernické naděje L. Kabátník, M. Ozgur 
a V. Tichý. Výsledek našich sestav je možné najít na strán-
kách facebook „Nohejbal Dolní Počernice“.

Co se týká plánů na tento rok, tak v kategorii žáků bychom si rádi 
zahráli krajskou soutěž, která probíhá turnajovým způsobem v ob-
dobí od dubna do června. V případě dostatečné kapacity venkov-
ních antukových ploch bychom v létě rádi uspořádali ještě nějaký 
turnaj, aby se o  nás v  nohejbalové komunitě co nejvíce vědělo. 
U  družstva mužů je cílem vybudovat tým, který by mohl hrát re-
gistrovanou soutěž. To bude však pravděpodobně možné nejdříve 
v příštím roce.
Víc na facebooku https://www.facebook.com/nohejbal.sodopo
 Milan Kaděra

Historicky nejúspěšnější dolnopočernické družstvo mužů 

A naše mladé naděje 
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Od 1. 1. 2017 má Dětský domov v Dolních Počernicích nový název. 
Již se nejmenuje Dětský domov a Školní jídelna. 
V současné době žije na 9 rodinných skupinách 60 dětí (očekává se 
příchod 13 dětí). Pěstounská péče se často nedaří zprostředkovat, 
a to ani nejmenším dětem. Někdy odradí spoluúčast rodičů, jindy 
handicap dětí. 
Nedávné vysvědčení bylo zároveň ocenění jednoho studenta VŠ, 
tří studentů maturitních oborů, 19 učňů, 23 dětí z  běžné ZŠ (ne-
jen v Počernicích), 6 ze speciálních škol, 
4 předškoláků (i mimo Počernice) a 4 dětí 
v předpěstounské péči. 
V  letošním roce mimo tradičních aktivit 
chceme dokončit sítě na  multifunkčním 
hřišti, zpracovat projekt na  tělocvičnu 
s  prvky relaxačními, postavit jeden za-
hradní domek a  přidat na  dětské hřiště 
pérovací prvky. 

A jaké opravy a úpravy proběhly během 
posledních let na zámku a zahradě?

 V roce 2000 se začala výstavba plyno-
vé kotelny, která nahradila starou kotel-
nu na tuhá paliva. Provoz byl spuštěn v roce 2001.

 V roce 2001 byla opravena střecha nad tělocvičnou a to z peněz 
loterijních.

 Následující rok byla opravena fasáda na nové části zámku.
 V roce 2004 proběhla částečná rekonstrukce budovy č. p. 392 

a byla opravena střecha této budovy, která slouží jako rodinná sku-
pina.

 V roce 2006 proběhla oprava fasády na staré části zámku.
 V letech 2010 – 2011 byla opravena střecha na staré části zám-

ku. Opraveny byly i  krovy a  zateplena podlaha. Zajímavostí byla 
zima pod plachtou.

28. leden  18. ročník O pohár ZŠ a DD – turnaj v halové kopané – již proběhlo

24. červen  14. ročník pétanque dvojic bez rozdílu věku a pohlaví přihlášky do 19. 6. 2017 na dd_dolpoc@volny.cz  
nebo 281 930 129, 602 873 693 – areál dětského domova

   9. září  19. ročník Běhu Babího léta – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě  
nebo e-mailem na dd_dolpoc@volny.cz – zámecký park Dolní Počernice 

14. říjen  14. ročník pétanque jednotlivců – bez rozdílu věku – přihlášky do 10. 10. 2017 na dd_dolpoc@volny.cz  
nebo 281 930 129, 602 873 693 – areál dětského domova

16. prosinec  19. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě  
nebo na dd_dolpoc@volny.cz – zámecký park Dolní Počernice 

Co se děje v domově?

Sportovní akce pro veřejnost na rok 2017
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 V roce 2012 proběhla kompletní výměna oken.
 V roce 2013 byl instalován největší herní prvek na zahradě, za-

hradní domek a bylo opraveno pískoviště.
 V roce 2015 se díky sponzorům (největším byla Pepsi Cola) po-

stavil na dětském hřišti provazový prvek.
 V  roce 2016 proběhla sanace budovy. Převaha prací proběh-

la na  novém zámku, ale odvětrávání proběhlo i  na  staré budově 
a  tělocvičně. Pro děti bylo vybudováno nové multifunkční hřiště 

(umělá tráva), to nahradilo propadající 
se asfaltové. Díky sponzorské skupině 
Ukrajinců žijících v  Čechách, přibylo 
na  zahradě dalších pět herních prvků. 
Slavnostní předání a  nadšení dětí do-
kumentují fotografie. Opravena byla 
i hřiště na pétanque.

Chci poděkovat všem za přízeň a pod-
poru. Mezi sponzory a dárci je nemalý 
počet obyvatel Dolních Počernic. Velké 
díky a hodně krásných dnů.
 Martin Lněnička, ředitel
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Začátek roku v Orangery
Od  ledna se toho v  naší škol-
ce „zchumelilo“ (doslova) dost 
a dost. Děti kvitovaly s nadšením 
závěje sněhu v  parku, takže bo-
bování bylo téměř na  denním 
pořádku a do školky jsme se vra-
celi s  červenými tvářemi (děti si 
navzájem říkaly, že vypadají jako 
„Marfušky“ ). Postupně sníh 
odtával, a  tak nám na  cestičkách 
a  trávníku zbyla jen báječná 
vrstva ledu, která nás všechny 
moc bavila, protože jsme chodili 
na procházky, na kterých se dalo 
i bruslit. Děti se ale zimním spor-
tům věnovaly nejen ve  školce, 

ale především s rodiči na horách (v AfterClubu po víkendu aby je-
den pohledal školáka bez nějaké zlomeniny po sportovních výko-
nec... ).
Na začátku roku jsme se věnovali právě zimním tématům – spor-
tovní radovánky na sněhu, děti nám vyprávěly, čí rodiče jezdí jako 
Gábina (na běžkách) a který tatínek nemůže bruslit kvůli zranění. 
Jakmile přišly ty největší mrazy, konal se opět ve školce oblíbený 
Beach day. Čili jsme oprášili po zimě plavky, učitelky mohly ukázat, 
že po Vánocích nepřibraly ani deko a rozhodli jsme se bojovat proti 
zimě ovocnými koktejly a hrami s pískem. Sluneční brýle, plážové 
deky a nafukovací míče byly vítanou výbavou.

V únoru nás navštívila Policie ČR. Tedy v čistě vzdělávací záležitos-
ti… Paní policistka dětem ukázala a dobrovolníkům nasadila pouta, 
ukázala jim (ilustrativně) práci s  obuškem, povídali si o  zvířatech, 
která policii pomáhají, a  také si řekli, jakou techniku používají při 
práci. Děti paní policistce pěkně odpovídaly na  otázky ohledně 
bezpečnosti a moc se jim celý program líbil. Nakonec dostaly oma-
lovánky a další dárečky a budeme se těšit na další spolupráci s bez-
pečnostními a záchrannými složkami.
Polovina února se jako vždy nesla ve znamení svátku lásky. Děti ro-
dičům vyráběly přáníčka, kam jim psaly, za co všechno mají své ro-
diče rády. Jak se říká, láska prochází žaludkem, a tak největší chválu 
sklidili rodiče, kteří umí dobrou svíčkovou nebo lasagně. To vede 
k vážnému zamyšlení, a tak i já, učitelka nevařící, vážně přemýšlím 
o nákupu hrnců…
Přejeme tedy i  vám, občanům Dolních Počernic, a  přátelům naší 
školky, jesliček a AfterClubu, abyste měli celý rok 2017 také naplněn 
radostí a pozitivní energií, jakou nám dodává naše práce s báječný-
mi dětmi.
 Hanka Švamberková

Začátek roku se nesl v duchu dvou seminářů pro rodiče „Jak vychovávat kluky“, kterým nás provedla ma-
minka čtyř chlapců a opět se setkal s velkým ohlasem hlavně u maminek. Lednová pyžámková noc se tak-
též vydařila ke spokojenosti malých čertic a čertíků. Děti tentokrát plnily různé úkoly a za splnění je čekala 
sladká odměna. Taktéž nás navštívila dětská kadeřnice, která k nám dochází každé dva měsíce.
Únor začal v  čertíku jarními prázdninami, 
ale také novým pololetím, ve  kterém nás 
čeká mnoho zajímavých akcí jak pro děti, tak 
i  pro maminky. Jednou z  nich bude seminář 
„Jak vychovávat holky“, kterým nás provede 
maminka čtyř děvčat. V  programu „Krůček 
do školky“ jsme mezi námi přivítali nové děti 
a příprava dětí na „velkou školku“ je v plném 
proudu. Všichni jsme se pobavili na tradičním 
Velkém počernickém karnevalu, který se vy-
dařil po všech směrech.
O naší činnosti a všech připravovaných akcích 
se dozvíte na www.veselycertik.cz
 Za tým Veselého čertíka Ilona Dušková

Veselý čertík

Základní škola Orangery otevře své brány 1. 9. 2017. Děti se 
mohou těšit na  učení zábavnou formou, osvojování matematiky 
osvědčenou metodou pana Hejného, čtení se bude vyučovat v sou-
časnosti velmi moderní a progresivní metodou genetického čtení. 
Čekají nás zajímavé výlety, zážitky, pobyt ve škole v menším kolekti-
vu dětí a s kvalifikovanými a přátelskými učiteli, kteří budou dětem 
dobrými průvodci po bádání a vzdělávání. Otevíráme třídy prvního 
stupně v malotřídním režimu. 
Zápisy proběhnou v měsíci dubnu v AfterClubu (Národních hr-
dinů 11, Dolní Počernice). Více informací na 727 892 885
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Letošní zima byla poctivá a děti ji v hájence prožily naplno. Od za-
čátku nového roku byla hájenka celá zasněžená a  převážně jsme 
si užívali zimních radovánek. Stavěli jsme sněhuláky a další stavby, 
dělali andělíčky, klouzali se po ledě a koulovali se. Sníh nám též po-
sloužil jako podklad pro sledování stop. Podle nich jsme určovali, 
kdo všechno v lese kolem nás žije. Nejčastěji jsme potkávali stopy 
srnek, zajíců, ptáčků a tu a tam i stopy prasat. Vypravili jsme se proto 
i ke krmelci a trochu zvířátka podpořili doplněním kaštánků.
Vedle zimních radovánek jsme se věnovali také měsíčnímu tématu, 
jímž byl protentokrát čas. Zkoumali jsme, jak čas plyne, co před čím 
předchází (slepice nebo vejce) a co se v přírodě časem mění (napří-
klad výška či tloušťka stromů apod.). Též jsme se pomocí seřazová-
ní obrázků orientovali, jak plyne čas během dne. Pomocí písničky 
s chytlavou melodií jsme se učili dny v týdnu a vyrobili si tabulku, 
kde si každý den zaškrtáváme, jaký den v  týdnu máme. S  písní 

Jak se měly děti z lesní školky v zimě
LESNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA HÁJENKA

od Hradišťanu Měsíce jsme si po-
vyprávěli, jak se rok dělí na dva-
náct měsíců a  co je pro každý 
měsíc typické.
Jak mrzlo a mrzlo, tak nám mráz 
umožnil prozkoumat vše, co nám 
jeho teplota přináší. Například, 
když se mění voda na sníh, zvět-
šuje se tak její objem v nádobce. 
Vodou jsme také zalili různé pří-
rodniny a  vytvořili si ledové ob-
razy. Několikráte jsme vyzkoušeli 
pevnost ledu na zamrzlém rybní-
ce a ti odvážní, si mohli vyzkou-
šet i bruslení.
Ve zbytku času jsme výtvarničili: 
kreslili, provlékali, namotávali, 
a aby nám nebyla zima, ušili jsme 
si navíc pár čepic a rukavic.
V  únoru jsme poznávali lidské tělo, prozkoumali jsme všech pět 
smyslů, a řekli si, jaké člověk prožívá nálady a pocity. Mimo to jsme 
pozorovali ptactvo kolem nás, poznávali jeho druhy (nezapomíná-
me ani ptáčkům sypat a zavěšovat krmení).
Zveme nové kamarády k zápisu do lesní školky, který letos pro-
běhne v sobotu 25. 3. od 9:30 hodin.
 Daniela Dukátová,  
 lektorka dětí z lesní školky HÁJENKA V mechu a kapradí

MŠ DUHA ve fotografii

Sportování máme moc rády.

Hola, škola se pomalu blíží, 
a tak se pečlivě připravujeme.

Letošní sněhovou nadílku  
jsme si patřičně užily.

Další divadelní představení 
v mateřské škole - tentokrát 
O kominíčkovi a štěstí.

Už víme, co dělat, aby ptáčci 

přečkali zimu snadněji.

26. 1.  2017 měly děti možnost orientačního 
posouzení školní zralosti a připravenosti díky 
úzké spolupráci s psycholožkou Mgr. Jaroslavou 
Stolařovou.

Zimní královna zavítala  
i do třídy Sluníček.
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Každým rokem se naše škola připravuje na nové žáčky, letošní rok je však trochu odlišný v tom, že zápis byl pro všechny školy posunut 
z období leden – únor na duben. Dne 14. března proběhlo tradiční „Hravé odpoledne pro předškoláky“. Zde si mohly děti spolu s rodiči 
prohlédnout školu, vyzkoušet si drobné úlohy a získat potřebné informace k zápisu a ke všemu, co je zajímá. 

Zápis do Základní školy Dolní Počernice se uskuteční 
5. dubna od 14:00 hodin v budově I. stupně.

Pro letošní rok jsme ještě připraveni zvládnout kapacitně i prostorově dvě první třídy. Přednostně přijímáme dolnopočernické děti, 
poté ty, kteří mají v dolnopočernické škole sourozence a děti z MŠ Orangery, ostatní zájemce budeme doplňovat dle volných míst. Již 
se těšíme na budoucí prvňáčky!
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

PRVNÍ vysvědčení

Od 18. 2. do 25. 2. byl druhý stupeň na  lyžařském výcviku v Janově nad Nisou. 
Jako každý rok jsme byli ubytováni v hotelu Semerink. Celý lyžařský kurz zajišťo-
vala cestovním kancelář CK sport, se kterou jsme absolvovali výcvik již popáté. 
Většina dětí byla již na  lyžáku opakovaně, a tak se tam sešla prima parta. První 
den žáci lyžovali na Severáku, kde se rozřadili do družstev. Další dny se lyžovalo 
na Tanvaldském Špičáku. Počasí nám sice nepřálo, ale sněhové podmínky byly 
vynikající. Několik dětí využilo i možnost zapůjčit si snowboard a získat tak pod 
vedením instruktorů základy tohoto čím dál oblíbenějšího sportu. Byli zde i tací, 
kteří snowboardovali celý týden. Ve středu byl odpočinkový den, během kterého si žáci nacvičili, jak zachránit lavinou zasypaného člově-
ka. Dvakrát proběhla i diskotéka, k níž se připojili i děti z jiných škol. Strava byla chutnější než v minulých letech a dopřáli jsme si někdy 
i druhou večeři v podobě hranolek nebo pizzy. V pátek nás ještě čekal na rozloučenou zmrzlinový pohár. Všichni jsme si týden na horách 
báječně užili a těšíme se zase na příští rok. 
 Mgr. Jiří Schwarz

Pět měsíců společné práce a zábavy s novými prvňáčky uteklo jako voda. Z dětí se stali opravdoví školáci a poslední lednový den mělo 
dojít k tradičnímu rozdání pololetního vysvědčení. S rodiči dětí jsme se shodli na tom, že si první hodnocení školních výsledků zaslouží 
zcela netradiční atmosféru. Vstříc nám vyšlo vedení restaurace Al Mulino, kterému touto cestou ještě jednou velice děkujeme. Početné 
příslušníky rodin jsme pobavili pestrým programem a v jeho závěru jsme si všichni uvědomili vážnost našeho společného setkání. Děti 
si slavnostně jednotlivě převzaly první vysvědčení z rukou třídní učitelky, na kterém našly samé jedničky a začalo se slavit. Téměř všichni 
zůstali v restauraci na oběd a děti si zadováděly i se svými sourozenci v nafukovacím hradu.
Všem dětem gratuluji, rodičům děkuji za spolupráci a těším se na další společnou práci v druhém pololetí.
  Ivana Hájková, třídní učitelka I. B
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ČERVEN
Čeněk Pokorný, Věra Bartáková, Marie Osvaldová, 
Anton Račan, Květa Romanová, Miloš Demjanenko, 
Antonie Staubertová, Květoslava Zemorová, Zdenka 
Sychrovská, Libuše Dušková

DUBEN
Miroslava Rousová, Ludmila Chourová, Arnošt Plný, 
Hana Hálová, Blanka Bevšenkovová,
Jiřina Nejedlá, Luděk Turek, Alois Šáda, Eva Pohlová, 
Karel Lejčko, Jaroslava Šůsová, Ivana Pazderová

Komise sociální, zdravotní a bytová

Jubilanti z našich řad ve II. čtvrtletí 2017
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

KVĚTEN
Stanislav Bastl, Josef Suchý, Ivan Šmíd, Karel Caldr, 
Eliška Lemfeldová, Věra Vojáčková, Eva Valentová, 
Miloslav Zach, Štefán Zimmermann, Jiří Bréda

S TAT I S T I K A  M K  Z A   R O K  2 0 1 6 

Vážím si toho, že naše dolnopočernická knihovna má své věrné 
čtenáře a  stále ji objevují i  čtenáři noví. Nejvíce návštěvníků je 
ve  věku 40 až 49 let, což mne těší, protože se jedná o  lidi, kteří 
chodí do zaměstnání, a přitom si najdou čas na čtení. Možná čtou 
v  prostředcích MHD cestou do  práce. Já knihu otevírám denně 
před spaním a čtu poněkolikáté to samé…
Nákup nových knih musím přizpůsobit schválenému ročnímu roz-
počtu MČ. Tituly vybírám především podle zájmu našich čtenářů 
– jedná se o bestsellery (omlouvám se za použití anglického výra-
zu, ale je výstižný) světové i naší literatury, pořizuji literaturu faktu 

z oblasti umění, zdraví, politiky, historie…doplňuji knihy „oblíbe-
né“ povinné četby pro studenty a samozřejmě knížky oddychové 
pro čtenáře všech věkových kategorii. 
V letošním roce bych ráda zakoupila (bude-li schváleno v rozpoč-
tu) doplňkový modul Clavius WWWkatalog, který umožní čtená-
řům přístup ke knihovnímu fondu prostřednictvím internetu. 
Chtěla poděkovat všem, kteří do  místní knihovny darovali nové, 
či zánovní knihy a časopisy. Těším se na stálé čtenáře, uvítám ná-
vštěvníky nové a závěrem už jen pár čísel statistiky loňského roku.
 Světla Parkanová

Stav knihovního fondu: 11 643 knih (naučná literatura 3 480 ks, beletrie 8 163 ks)
Počet registrovaných čtenářů: 259 (68 mládež do 15ti let)
Počet návštěv: 1 942
Počet výpůjček:  5 951 (naučná lit. dospělí 1 756 x, naučná lit. mládež 772 x, beletrie dospělí 3 007 x, beletrie mládež 166 x,  

časopisy 250 x)
Počet návštěv internetu v knihovně: 28
Počet knihovních přírůstků: 701 (nákupem 338 ks, darem 292 ks, Projekt Česká kniha 71 ks) 

Místní knihovna

Umístění kontejnerů /VOK/ na objemný odpad  
v MČ Praha - Dolní Počernice v I. pololetí 2017:
úterý 11. duben - 4 VOK

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. 263) 

úterý 6. červen - 2 VOK
Stanoviště:

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

Kontejnery budou přistaveny v odpoledních hodinách 16.00 až 20.00 hod.



MĚSÍC DATUM KONÁNÍ DEN TYP AKCE NÁZEV AKCE POZNÁMKA

LEDEN - - - -

ÚNOR 28. 2. 2017 úterý Tradiční akce MČ Masopust

BŘEZEN bude upřesněno Zdravá MČ, MA21 Seminář/beseda k udržitelnému rozvoji pro ZŠ změna vyhrazena

DUBEN

1. 4. 2017 sobota Tradiční akce MČ Velikonoční inspirace

2. 4. 2017 neděle Tradiční akce MČ Morana 

8. 4. 2017 sobota Úklidová akce MČ Ukliďme Česko

21. 4. 2017 pátek Tradiční akce MČ Den Země

KVĚTEN

18. 5. 2017 čtvrtek Zdravá MČ, MA21 Veřejné fórum a zdravá výživa

30. 5. 2017 úterý Tradiční akce MČ Svátek sousedů

bude upřesněno Zdravá MČ, MA21 Seminář/beseda k udržitelnému rozvoji  
pro představitele obce a úřadu změna vyhrazena

ČERVEN
3. 6. 2017 sobota Tradiční akce MČ Den dětí a Den bez úrazů

18. 6. 2017 Zdravá MČ, MA21 Hry pro seniory 60+ změna vyhrazena

ČERVENEC - - - -

SRPEN - - - -

ZÁŘÍ 16. 9. 2017 sobota Tradiční akce MČ Babí léto

ŘÍJEN

7. 10. 2017 sobota Zdravá MČ, MA21 Den zdraví a pohybu - 2. Cyklohrátky

30. 10. 2017 pondělí Tradiční akce MČ Oslava vzniku sam. Československa

bude upřesněno Lesy hl.m.Prahy Výlov Počernického rybníka

LISTOPAD bude upřesněno Zdravá MČ, MA21 Seminář/beseda k udržitelnému rozvoji pro ZŠ změna vyhrazena

PROSINEC

2. 12. 2017 sobota Tradiční akce MČ Mikulášská nadílková

3. 12. 2017 neděle Tradiční akce MČ Vánoční setkání seniorů

17. 12. 2017 neděle Sváteční setkání Malé adventní zastavení

Praha - Dolní Počernice
PLÁN AKCÍ MČ v r. 2017

SBĚR BIOODPADU v I. pololetí 2017:
sobota 22. dubna 

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

ul. V Čeňku (u parčíku)

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

ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

sobota 17. června

od 9.00 do 12.00 hod. stanoviště
ul. Úpická (u tříděného odpadu)

ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)

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

ul. V Čeňku (u parčíku)

VOK jsou určeny 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. přinesené větve upravit na menší kusy.

Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad!!!

Hana Moravcová
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE  
 spolu 

se základní školou, spolkem POČIN, dětským domovem, mateřskou školou DUHA, 
Pensionem Český statek, místními podnikateli 

a r. k. Veselý čertík 
 

si vás dovolují pozvat na  
VÝSTAVUVÝSTAVU   

VELIKONOČNÍ INVELIKONOČNÍ IN SPIRACE SPIRACE   
  

spojenou s ukázkami tradičního pečiva, vizovického pečiva, 
zdobení kraslic, pletení pomlázek, drátování a dalších tradičních 

i netradičních velikonočních technik, která se uskuteční  
ve dnech 1. a 2. dubna 2017  

vždy od 10.00 do 17.00 hodin 
v prostorách  

INFORMAČNÍHO CENTRA a REGIONÁLNÍHO MUZEINFORMAČNÍHO CENTRA a REGIONÁLNÍHO MUZE AA 
(ul. Stará obec č.p. 6)   

a ve stodole PENSIONU ČESKÝ  STATEKa ve stodole PENSIONU ČESKÝ  STATEK 
(ul. Stará obec č.p. 7)  

 
VV   nedě l i  dne 2. dubna 2017 od 14.00 hodin nedě l i  dne 2. dubna 2017 od 14.00 hodin ––  PRŮVOD  PRŮVOD   

„NESEME MORANU ZE VSI“„NESEME MORANU ZE VSI“ 
Průvod vychází od přírodního amfiteátru v zámeckém parku 
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Pohřební služba ATROPOS s.r.o.
Poskytujeme kompletní kremační a hřbitovní služby

Makovská 933, Praha 9, Dolní Počernice
Po až Pá 9 – 16, So a Ne 10 – 15
Zavolejte nám a domluvte si návštěvu v naší kanceláři.
Sjednání pohřbu po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu.

tel.: 602 220 894 nonstop
bezplatná linka: 800 321 136
e-mail: info@pohrebatropos.cz
www.pohrebni-sluzba-atropos.cz
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KOMINICTVÍ
SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
www.kominictvinemec.cz
TEL.: 775 132 921
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inzerce

WHITESPORT

Černý Vlastislav tel.: 775 777 973
Českobrodská 79 obchod@whitesport.cz
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice www.whitesport.cz

značky: YONEX - VÖLKL - PRINCE - HEAD - WILSON

• prodej značkového sportovního zboží • vyplétání 
tenisových raket • zapůjčení testovacích tenisových raket


