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Vážení spoluobčané,

na 26. zasedání ZMČ dne 6. 3. 
2006 byl schválen rozpočet naší 
MČ na r. 2006. Předem je třeba 
připomenout, že tento rozpočet 
nepokrývá celoroční potřeby 
naší MČ v některých oblastech. 
Tato skutečnost však bude v prů-
běhu roku odstraněna předpo-
kládanými převody finančních 
prostředků z vlastní hospodář-

ské činnosti. Zásadním zásahem do rozpočtu bylo vyhrazení 
částky 3000 tis. Kč na nákup budovy č.p. 46 od Českého tele-
comu (pošta) v položce výdaje. Jednání o koupi této budovy 

nakonec nevedla k uzavření kupní smlouvy, takže tato částka 
bude rozpuštěna v rozpočtu na r. 2006, popř. bude částečně 
uspořena na běžném účtu naší MČ. O těchto krocích bude 
rozhodovat ZMČ, příp. RMČ. Do rozpočtu MČ na r. 2006 ne-
jsou zahrnuty účelové dotace, které zcela jistě naše MČ obdrží 
v průběhu roku 2006. Tyto dotace budou do rozpočtu zařazo-
vány formou jeho úprav, schválených RMČ, popř. ZMČ. Roz-
počet na r. 2006 je uveřejněn na webových stránkách naší 
MČ a jeho úpravy bude možno vysledovat ze zápisů z jednání 
RMČ a ZMČ, které jsou taktéž na našich webových stránkách 
v průběhu roku uveřejňovány. Podrobné informace a vysvět-
lení k rozpočtu naší MČ na r. 2006 mohu podat osobně po 
předchozí telefonické domluvě.  
  Zbyněk Richter, starosta
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Městská část Praha – Dolní Počernice 

Schválený rozpočet na rok 2006

Informace RMČ

Jednání Rady MČ Praha – Dolní Počernice

 rozpočet na rok 2006 / informace RMČ

Rada.na.svých.zasedáních.mj.:

č..122.–.13..1..2006
schválila 
– program 25. zasedání ZMČ
– povinný podíl MČ na financování projektu 
 „Rehabilitace vodního systému v zámeckém parku“ 
 ve výši 252374 Kč
– dohody o partnerství v rámci 4. výzvy programu JPD  2 
 s hl. m. Prahou v oblasti informatiky
– nájemní smlouvu na č.p. 11 s Mgr. Romanem Obersteinem  
 za úhradu 4000 Kč/měsíc po dobu přestavby jeho RD

č..123.–.19..1..2006
schválila.
– pořadí zájemců o byt v č.p. 10.
 1. P. Horáková, 2. R. Řehořek, 3. J. Zimmermannová
– převzetí 10 ks javorů na Českobrodské ul. od  hl. m. Prahy
– návrh žádosti o investiční dotace od hl. m. Prahy na r. 2006
– dodatek č.1 k nájemní smlouvě s truhlářstvím Traxler
– podmínky pro uveřejnění veř. zakázky na centrální adrese pro  
 akci „Regionální informační centrum“

č..124.–.2..2..2006
schválila.
–  pořádání Masopustního průvodu
–  dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování s HMP na projekt  
 přírodního amfiteátru
– úpravu ÚP na Vinici ve věci výsadby lesa

č..125.–.16..2..2006
schválila.
– návrh smlouvy o spolufinancování s HMP na projekt
 informačního centra 
– program 26. zasedání ZMČ
souhlasila – s přisvětlením přechodu pro chodce U Váhy

č..126.–.23..2..2006
schválila – zprávu o činnosti Rady za II. pol. r. 2005
souhlasila – s návrhem rozpočtu MČ na r. 2006

č..127.–.2..3..2006
schválila
–  smlouvu o výpůjčce uličky k nádraží ing. Josefu Holému na  
 výstavbu inženýrských sítí k jeho RD
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nesouhlasila
–  s umístěním informačních tabulí firmy Demokritos na světelné  
 křižovatce ul. Národních hrdinů a Českobrodská

č..128.–.23..3..2006
souhlasila
–  s návrhem stavebních úprav v č.p. 5 pro umístění pobočky  
 České pošty

č..128.–.23..3..2006
souhlasila
–  s návrhem stavebních úprav v č.p. 5 pro umístění pobočky   
 České pošty
–  s odpisem pohledávek vůči Dag Hoke a Heleně Tůmové 
 z důvodu jejich nevymahatelnosti
–  s přezkoumáním hospodaření za r. 2006 magistrátem 
 hl. m. Prahy
–  s převedením hosp. výsledku ZŠ z doplňkové činnosti 
 do fondů odměn a rezerv
schválila
–  smlouvu o dílo se spol. Tomovy parky na realizaci projektu  
 „Loď u Hostavického potoka“
–  pořádání kulturní akce „Velikonoční inspirace 2006“
–  návrh smlouvy o spolufinancování s hl. m. Prahou na projekt  
 „Regionální informační centrum“ v rámci programu JPD 2
–  smlouvu o výpůjčce se spol. ZAVOS za účelem rekonstrukce  
 komunikací na „Vinohradech“ a „V Ráji“ – stavba č. 0134

–  dohodu o stanovení počtu tříd a dětí v MŠ na školní 
 r. 2006/7

č..129.–.30..3..2006
schválila
–  program 27. zasedání ZMČ
–  výsadbu stromořadí v Záhorském z grantu od HMP se zavá- 
 záním se k jeho následné údržbě
–  přijetí účelové dotace pro místní knihovnu ve výši 8200 Kč  
 od MHMP
–  dokončení prací na místním hřbitově za cenu do 300tis Kč  
 z prostředků MČ
souhlasila
–  s dodatkem nájemní smlouvy s p. Brožem na č.p. 45 (hájovna)
–  s uzavřením smlouvy o půjčce s hl. m. Prahou na financování  
 stavby „Regionální informační centrum“
–  s vyřazením automobilu Š 120 r. výroby 1983 a s nákupem  
 služebního automobilu do částky 150tis. Kč

Zápisy z jednání RMČ jsou v plném znění uváděny na interneto-
vých stránkách naší MČ na adrese:

www.dpocernice.cz.a jsou k.nahlédnutí.na.úřadě.MČ. Pokud by 
někdo z občanů naší MČ projevil zájem o podrobnější informa-
ce o některém z projednávaných bodů RMČ, rád je poskytnu po 
předem dohodnuté návštěvě na ÚMČ.
    Zbyněk Richter, starosta

  

Informace.o.jednání.Zastupitelstva.
městské.části.Praha.–.Dolní.Počernice
26.zasedání.dne.6.3.2006

Přítomno 14 zastupitelů.Zahájení v 17.10, ukončení ve 20.15.
Po doplnění programu zasedání byl tento schválen, byli určeni 
ověřovatelé a zahájeno vlastní jednání:

1.) Po diskusi a vysvětlení sporných bodů byl schválen návrh 
rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2006 s tím, že 
kapitoly, ve kterých rozpočtované položky nedosahují úrovně 
z minulého roku, budou během roku posíleny z finančních pro-
středků, získaných z výsledků hospodaření, příp. z úspor hos-
podaření z minulých let.

2.) Zastupitelstvo se zabývalo podrobně urbanistickou studií 
VÚ Běchovice, která byla naší MČ předložena pro informaci. Po 
diskusi, které se krom zastupitelů zúčastnili i hosté, schválilo 
Zastupitelstvo připomínky, které vypracoval Výbor pro územní 
rozvoj a pověřilo starostu vykonat další kroky v této záležitosti.

3.) Jednomyslně byl přijat návrh na úpravu Územního plánu 
– úprava hranic v rámci kategorie zeleň v k.ú. Běchovice, Dolní 
Počernice.

Informace ZMČ
Jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

4.) Byla projednána nová situace v záležitosti odkoupení 
čp. 46 (budova pošty). Vzhledem k tomu, že se nepodařilo při-
jmout žádné nové usnesení, budou zástupci MČ dále jednat 
v intencích dříve přijatých pokynů.

5.) V rámci diskuse přítomných občanů prohlásil ředitel ZŠ, 
s odvoláním na předchozí zasedání zastupitelstva, že předložil 
všechny Radou požadované materiály.Stížnost na zhoršení 
životního prostředí v Novozámecké ulici, kde se zvýšil průjezd 
kamionů, předložila pí Holubová.

6.) Proběhla diskuse o zlepšení nákupních možností v Dolních 
Počernicích. Zastupitelé i někteří přítomní občané se dobrali 
k několika směrům, jimiž se bude vyvíjet snaha o řešení součas-
né neuspokojivé situace.

7.) Zastupitelstvo zvolilo pí Elišku Čančíkovou tajemnicí Kont-
rolního výboru

8.) Byl schválen návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

9.) Zastupitelstvo schválilo záměr odprodeje části parcely (90 
m2) č. 221/1 pro vybudování parkoviště pro čp.214 (Jadran) 
s tím, že požaduje před schválením odprodeje podrobné infor-
mace k realizaci tohoto záměru.

3.).Zastupitelé schválili prominutí a odpis pohledávek, u kte-
rých, jak bylo konstatováno, byly vyčerpány všechny dostupné 
možnosti k jejich vymožení.

4.) Byla schválena úprava rozpočtu do měsíce dubna.

5.) ZMČ vzala na vědomí investiční záměr fy České nemovitosti 
a vyzvala ji, aby své záměry prezentovala odpovídajícími podklady.

6.).Zastupitelé projednali urbanistickou studii VÚ Běchovice 
a krom jiného požadují, aby v území, které je řešeno nad rámec 
zadání, byla vypracována samostatná studie, která by, pokud by 
nerespektovala platný Územní plán, musela být projednána se 
samosprávnými orgány naší městské části. Dále upozornili na 
nezbytnost koordinace s US Dolní Počernice-sever.

7.). Zastupitelstvo projednalo „Oznámení na záměr výstavby 
Bytové domy Dolní Počernice – jih“ a vyjádřilo svá stanoviska 
k otázkám dopravy, hluku, odpadních vod a městské zeleně.

8.) Starosta podal informace o:
   – vývoji v kauze NATURAL,
   – projektech, financovaných z fondů EU,
  – návrhu přírodního parku Na Čeňku,
   – podání grantů v oblasti životního prostředí,
   – poděkování od nadace Kapka naděje.

9.) Připomínky zastupitelů se týkaly výstavby silnice na Vinici, 
špatného stavu některých komunikací, nekázně řidičů a majite-
lů psů a protihlukových opatření na Štěrboholské radiále. 
  Dr. Tomáš Jirsák

10.) Zastupitelstvo bylo m.j. seznámeno s:
 – hospodařením MČ za uplynulý kalendářní rok,
 – úpravami rozpočtu,
 – zprávou o činnosti Rady,
 – prokázáním výdajů na rekonstrukci sokolovny,
 – zahájením rekonstrukce ulice Nad Rybníkem.

11.) V rámci informací z výborů se zabývalo Zastupitelstvo ur-
banistickou studií VÚ Běchovice a pověřilo starostu, aby s při-
pomínkami, které vzešly z této diskuse, seznámil příslušné or-
gány státní správy a samosprávy.

12.) Připomínky zastupitelů se týkaly hlavně komunikací 
a pořádku.

Informace.o.jednání.Zastupitelstva.
městské.části.Praha.–.Dolní.Počernice
26.zasedání.dne.6.3.2006

Přítomno 14 zastupitelů. Zahájení v 17.10, ukončení v 18.30.
Po určení ověřovatelů a projednání připomínek k zápisu byl 
schválen program jednání.

1.).Zastupitelé schválili smlouvu o půjčce od hl. m. Prahy na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ Společné 
kulturní centrum MČ Praha Dolní Počernice a MČ Praha14“.

2.).Byla schválena žádost o půjčku na krytí podílu za strukturál-
ních fondů EU na realizaci projektu „Regionální informační cen-
trum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem“.

Vážení spoluobčané,
v poslední době zaznamenáváme stížnosti na nedostatek ná-
kupních možností v naší MČ. 
Rada MČ a ZMČ tento problém na svých zasedáních několikrát 
diskutovala. Pokusíme se vám tedy vysvětlit, jaké jsou možnosti 
řešení této nepříznivé situace.
Po privatizaci se ukázalo, že soukromí vlastníci, kteří získali tři 
bývalé prodejny potravin (na Vinici, na Českobrodské a v Hosta-
vicích), jejich využití po povinné lhůtě provozu prodeje po-
travin změnili k výhodnější obchodní činnosti. Naše MČ měla 
tedy velmi omezené možnosti, jak prodejnu potravin pro naše 
obyvatele zajistit. Současný koloniál a pekařství jsou jedinými 
prodejnami, jejichž chod a kvalitu můžeme částečně ovlivňovat. 
Ostatní prodejny v soukromých objektech jsou, nebo spíše byly, 
východiskem z nouze pro malé nákupy, avšak většina z nich již 
zanikla. Po vybudování velkých nákupních center (Černý Most 
a Štěrboholy) se možnosti v této oblasti zlepšily, ale odpovída-
jící prodejna v naší MČ stále výrazně chybí. Jistě si nikdo z nás 
nepřeje, aby na území Dolních Počernic vznikla podobná nákup-
ní monstra jako u našich sousedů. Přesto se v poslední době 
jeví možnosti, jak tuto situaci řešit.
Je nepochybné, že mezi Jahodnicí a Dolními Počernicemi 
vznikne, v souvislosti s novou bytovou zástavbou, menší super-

market. Podobné zařízení by mělo vzniknout za konečnou au-
tobusu č. 208 v rámci výstavby bytových domů Dolní Počerni-
ce-jih. Další zájem o výstavbu menšího nákupního centra jsme 
zaznamenali od různých zájemců na pozemku za prodejnou 
vozů Citröen mezi železnicí a Českobrodskou ulicí. Těmto akti-
vitám může jít vedení naší MČ naproti, nemůže je však zásadně 
ovlivňovat, protože tento pozemek je v majetku hl. m. Prahy. 
Jednou z možností, jak bychom mohli současnou nepříznivou 
situaci v této oblasti řešit, je přestavba některého z objektů MČ 
např. na menší dům služeb nebo jen jednoúčelovou prodejnu 
potravin. Na tuto investici však nemáme dostatek finančních 
prostředků a dotaci od MHMP v této věci nemůžeme očekávat. 
Další možností, kterou bychom byli schopni zajistit, je dovoz 
nákupu na objednávku našim občanům, kteří si prokazatelně 
nemohou větší nákupy zajistit sami.
V současné době též zvažujeme možnost řešit tento problém 
pomocí programu JPD2 s podporou fondů EU, ale ani zde není 
situace jednoduchá z důvodu přísných pravidel těchto progra-
mů. Rada i zastupitelstvo naší MČ tento problém výrazně vnímá 
a budeme se snažit, abychom v dohledné době nalezli v této 
věci pro naše občany uspokojivé řešení.
  Rada MČ

Nákupní možnosti
V Dolních Počernicích

 informace RMČ a ZMČ informace ZMČ / nákupy
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Ke spolupřípravě svátku Vás zve: 
Městská.část.Praha.-.Dolní.Počernice
Kontakt: Ing. Miloslav Král, zástupce starosty 
Místo setkání: nádvoří Úřadu městské části
Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10

Náš příspěvek k pohoštení: 
DVĚ.OPEČENÁ.SELATA.A.HUDBA.K.DOBRÉ.NÁLADĚ
Váš príspěvek k pohoštení (dle uvážení) například: slané, sladké pečivo

V lednu roku 2005, po ničivé katastrofě v jihovýchodní Asii, 
mnoho lidí prostřednictvím sbírek a humanitárních akcí při-
spělo na obnovu postižených oblastí. NF Kapka naděje, který 
spolupracuje s městskou částí Dolní Počernice, uspořádal dne 
15. 2. koncert, jehož výtěžek byl věnován konkrétnímu pro-
jektu – obnově a vybudování nemocnice v Belliatě. Belliata je 
malé městečko na jihu Srí Lanky. Vždy v něm byla nemocnice 
a po tsunami místní lidé, a hlavně nastávající maminky neměli 
potřebnou péči. A tak vznikl projekt, který zahájila mise Hand 
for Help a přidal se k němu NF Kapka naděje. Cílem projektu 
bylo obnovit tuto nemocnici a vybavit ji přístroji. Na zmiňova-
ném koncertě bylo – i díky Vám, vybráno přes 6 milionů korun. 
A tak jsme mohli nakoupit a poslat do Belliaty nové postele, 
přístroj na vyšetření ultrazvukem, kardiotopograf, operační 
lampu a spoustu jiných potřebných věcí. Provoz nemocnice se 
začal obnovovat, maminky začaly mít více důvěry a postupně 
v hezkém prostředí přibývalo i porodů. K dnešnímu dni je evi-
dováno více jak tisíc dětí narozených v nových podmínkách. 
Inkubátor, jež byl také zakoupen z vybraných peněz, již plnil 
svou funkci – zahříval děti s nízkou porodní hmotností a tak 
jim pomohl přežít. V polovině prosince jsem se na Srí Lanku 
vypravil, abych se osobně přesvědčil, že vámi svěřené peníze 
se dostaly tam, kam měly. I naše městská část přispěla 20tis. 
Kč. Je příjemné vidět a slyšet chválu na českou pomoc jako 

Vskutku inspirativní byla letošní třídenní výstava s názvem Ve-
likonoční inspirace, která se uskutečnila v prostorách pensionu 
Český statek ve dnech 1. – 3. dubna 2006.
Naše městská část ve spolupráci se základní školou, mateřskou 
školou, dětským domovem, občanským sdružením Počin, Lin-
hartovou nadací a spoustou ochotných, činorodých spoluobča-
nů vytvořila dokonalou sváteční jarní atmosféru.
Nádherné prostřední vstřícného pensionu Český statek bylo 
půvabnou kulisou pro všechny vystavovatele i demonstrátory. 
Paní Mgr. Hana Králová opět osvědčila, že vkusně ozdobené 
předměty denní potřeby, i ty dávno zapomenuté, mají své ne-
opakovatelné kouzlo. Častým návštěvníkům našich akcí určitě 
nemusím připomínat, že to je právě ona, kdo dává všem výsta-
vám (a bylo jich již v Počernicích bezpočet) ten správný náboj 
a švih. Pochvalu za velikonoční výtvarné kreace si zaslouží i děti 
z mateřské školy DUHA, děti z dětského domova a především ze 
základní školy, které pod vedením učitelů, v čele s p. Mgr. Ale-
nou Kubelkovou, udivují vždy novými výtvarnými technikami 
i nepřebernými nápady. 
Děti i dospělí návštěvníci se zde mohli naučit jak se dělá vizovic-
ké těsto, jak zdobit kraslice voskem, jak vytvořit oplety ze sítiny 
jezerní či drátováním, dále jak připravit batikovaná vajíčka, o-
zdobit velikonoční perníčky, vyrobit pomlázku, bezovou píšťalu 
nebo moranku a podívat se, jak složitě se vytvářejí paličkované 
krajky. Svými velikonočními výtvory potěšilo i výtvarné studio 
ARS PUERI paní Jiřiny Břicháčkové. K vidění zde bylo i oregami 
(tradiční skládanky z papíru), které zde demonstrovala slečna 
Kudru Tsunoda z dalekého Japonska. Naše poděkování pak pa-
tří všem, kdož přispěli jak svými výtvarnými nápady, tak i ku-
chařským uměním. Byly jimi: rodiny Jirsákových, Navrátilových, 
Středových a dále pak jednotlivci: Lucie Dlabačová, Irena Hee-
rová, Hana Heřmanová, Jarka Holubová, Lída Kaplanová, Mária 
Krajňáková, Alenka Kšádová, L. Kulhánková, Eliška Lenfeldová, 
Vladimír Masluk, Dana Micková, Pavla Moravcová, Světla Par-
kanová, Iva Pospíšilová, Eliška Richterová, Miroslava Richterová, 
Lukáš Thomes, Kateřina Václavková, Eva Vavroušková a Věra 
Zoulíková.
K vrcholům akce patřil i tradiční průvod – vynášení Morany. 
Tohoto úkolu se zhostily děti z naší základní školy: Kateřina 
Čančíková, Petra Gablová, Pavlína Hašková, Marie Hofmannová, 
Anna a Jana Novákovy, Klaudie a Michaela Polánkovy, Nikola 
Polášková, Klára Šílová a Lukáš Nykl. K jejich průvodu se přidal 
bezpočet návštěvníků. Patřili mezi ně i hosté z Řecka. Každý 
z návštěvníků však tento akt – zapálení a vhození Morany do 
říčky Rokytky vnímal po svém. Většina jako symbolické vyhnání 
zimy (smrti). Půvabný byl však i postřeh malé Terezky Nyklové: 
„Lukáši, vidíš? Malý holčičky se vdávají!“
Věřím, že naše výstava přinesla nejen spoustu velikonoční in-
spirace, ale že tak trochu pomohla (po nekonečně dlouhé zimě) 
pootevřít bránu jaru. 
  Vlasta Václavková

Charita
Jak jsme (jste) pomohli dětem a rodičkám na Srí Lance

takovou, na konkrétní projekt. A to nejen od těch nejvyšších. 
Setkal jsem se s ministrem zdravotnictví, jeho náměstky, pre-
zidentem republiky a paní Shiranty Rajapaksou – manželkou 
prezidenta, jež nad celou nemocnicí převzala záštitu. Ale hlavně 
prostí, obyčejní lidé si ukazují na českou vlajku a usmívají se. 
Celá země se ještě zdaleka nevzpamatovala z tragického neštěs-
tí. Obnova ekonomická, humanitární a obnova poničených lid-
ských srdcí bude ještě dlouhá. My společně můžeme mít hezký 
pocit, že jsme udělali „Kapku“ něčeho dobrého a prospěšného.
  MUDr. Pavel Boček

Dr. Pavel Boček s paní Spiranty Rajapaksou, 
manželkou prezidenta

Darovaný inkubátor plní svou funkci

	 charita

Ohlédnutí

	 velikonoce	/	plánovaní	akce

Za dolnopočernickou 
velikonoční výstavou Městská část Praha – Dolní Počernice zve všechny děti na osla-

vu jejich svátku, který se uskuteční: 
v.sobotu.dne.27..května.2006.od.13.00.hodin.

v zámeckém parku v  Dolních Počernicích. Spolu se základní ško-
lou, občanským sdružením Počin, Linhartovou nadací a Vysokou 
školou PALESTRA pro vás připravujeme  soutěže, divadelní před-
stavení, koncert vokálně instrumentálního souboru ZŠ, diskoté-
ku ve mlýně a další a další atrakce – velký buřtopek nevyjímaje.      
Takže, nezapomeňte! Zámecký park v Dolních Počernicích a jeho 
bezprostřední okolí bude patřit  v sobotu 27. května všem dětem! 
  Vlasta Václavková

Plánované akce
Den dětí

Svátek sousedů
Svátek sousedů – s tímto pojmem se v Dolních Počernicích, ale 
i ve většině měst a vesnic naší republiky setkáváme poprvé.
Co to vlastně Svátek sousedů je? Slavit se začal ve Francii v roce 
1999, v letošním roce se stane již šestým francouzským a tře-
tím celoevropským, který spojí dohromady Evropany z dvanácti 
evropských zemí. V letošním roce připadne tento svátek: 

na.úterý.30..května.2006..
Jak svátek probíhá? V podvečer stanoveného dne se sousedé 
mohou navzájem pozvat na drobné občerstvení či skleničku 
a uspořádají ve svém okolí malou slavnost, aby se mohli blíže 
seznámit. Místem setkání mohou být domovní dvory, ulice, ná-
dvoří, či náměstí a podobně.
Kdo může akci uspořádat? Rodiny, obec, zájmová sdružení, organi-
zace a další. Co je cílem? Umožnit, aby se sousedé lépe poznali, na-
vodit atmosféru, která usnadní další vzájemné kontakty a pomoc. 
Na ten první – premiérový, si vás dovoluje pozvat naše městská část. 
Uskuteční se v úterý 30. května 2006 v době od 19.00 do 22.00 
hodin na nádvoří Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10. 
Nebude chybět drobné občerstvení či hudba k tanci a poslechu. 
Přijďte všichni, těšíme se na vás.   
  Ing. Miloslav Král, zástupce starosty 



Ohlédnutí za dolnopočernickou velikonoční výstavou Ohlédnutí za dolnopočernickou velikonoční výstavou album album

společně před bývalou cukrárnou       
                  pan Václav Navrátil umí nejen plést pomlázky
                 
          

místní keramička Ivana Pospíšilová zvládá i techniku plstění

vpravo nahoře: obdiv si zasloužila i něžná papírová krajka 
Kateřiny Václavkové

vynášení Morany                                                                           ...byla zima mezi náma a teď už je za horama... rodina Jirsákových připravila tradiční velikonoční pokrmy          čarování s obyčejným drátem
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Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům sil-
ničního provozu. A jelikož jaro je tady znamená to, že v dale-
ko větší míře se na našich silnicích začnou pohybovat právě 
cyklisté. Je důležité si připomenout, že i jízdní kolo je vozidlo, 
které má být řádně vybaveno na provoz po silnici. Na místě je 
rovněž připomenout, že každý správný cyklista by měl mít na 
hlavě cyklistickou přilbu, která musí být označena schvalovací 
značkou ATEST 8SD. Používání přilby se u nás stále podceňuje, 
v současné době je přilbu ze zákona povinen 
použít cyklista mladší 15 let, nicméně naše 
doporučení zní – používat přilbu v každém 
věku, protože přilba sice nikoho neochrání 
před pádem z kola, ale může zamezit vážné-
mu poranění hlavy.
  Jaká je tedy povinná výbava jízdního kola? 
Povinná výbava jízdního kola je zcela přesně 
uvedena v příloze č. 13 vyhlášky č. 341/2002 
Sb. o schvalování technické způsobilosti vo-
zidel a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Kolo 
má mít dvě na sobě nezávislé a především 
funkční účinné brzdy. Doporučujeme na ři-
dítka umístit jasně znějící zvonek (není povinné). Vpředu má 
být umístěný světlomet bílé barvy, světlomet musí být seřízen 
a upraven, tak že osvětlí na vzdálenost 20 metrů. Povinná je 
přední odrazka bílé barvy, která se umísťuje v podélné střední 
rovině nejméně 10 cm nad povrchem přední pneumatiky, dále 
oranžové odrazky na obou stranách pedálů, oranžové odrazky 
na paprscích kol, zadní odrazka červené barvy musí být ve 
střední rovině jízdního kola ve výšce 25 – 90 cm nad rovinou 
vozovky. Vzadu je povinná svítilna se zadním obrysovým svět-
lem. Kolo má být vybaveno účinným krytem řetězu a účinnými 
blatníky (není povinné). Musí být zaslepené konce řidítek zát-

Z přidělených finančních prostředků grantu Magistrátu hlavní-
ho města Prahy na podporu zlepšení stavu životního prostředí 
a s přispěním finančních prostředků Městské části Praha – Dol-
ní Počernice byla na herní ploše V Záhorském – v prostorách 
u Českobrodské ulice realizována zatím jen část neobvyklého 
projektu pro děti – ztroskotaný koráb. Byla sem umístěna záď 
lodi s lezeckou stěnou, kormidelním kolem a všemi dětmi velice 
oblíbenou atrakcí – lanovkou. Jako další část ztroskotané lodi 
je zde vztyčen lodní stožár s lezeckou sítí a svislým žebříkem 
pro odvážné, kteří se nebojí výšek. V areálu dětského hřiště při-

Policie radí ...

	 policie	ČR	/	počin	

Jak má být vybaveno jízdní kolo a další doporučení

kami či rukojeťmi apod... Na kole nesmí chybět zdroj elektric-
kého proudu tzv. dynamo, které musí zajistit svítivost světel po 
dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 
  K dobré viditelnosti cyklisty patří i pestré, fluorescentní ob-
lečení a reflexní doplňky, protože neosvětlený cyklista v noci 
nebo za snížené viditelnosti riskuje svým životem.
  Dobré je připomenout, že cyklista by si měl uvědomit, že je 
účastníkem silničního provozu a řidičem a měl by umět a hlav-

ně dodržovat pravidla silničního provozu. Zá-
kladním pravidlem je, že cyklista je povinen jet 
při pravém okraji vozovky a pokud jede více 
cyklistů, pak jedou za sebou. Další pravidlo zní, 
že cyklista je povinen držet se za jízdy oběma 
rukama řidítek a musí mít při jízdě nohy na šla-
padlech. Dalším pravidlem, které se málo dodr-
žuje je skutečnost, že dítě mladší 10 let smí na 
místní komunikaci pouze v doprovodu osoby 
starší 15 let. Dalším doporučením pro rodiče je 
zjistit než vyjedete se svým dítkem poprvé na 
výlet, zda umí brzdit z kopce, projet úzkou pě-
šinu, vyhnout se kamení a hrbolům, ohlédnout 
se při vyjíždění od okraje, dát znamení o směru 

jízdy apod. Dále doporučujeme poučit dítě v jakých situacích 
by mělo být zvláště opatrné např. v zatáčkách, v blízkosti křižo-
vatky, u zastávek autobusů apod. Posledním důležitým doporu-
čením je těsně před jízdou přitáhnout veškeré matice umístěné 
na kole.
  Přejeme Vám hodně příjemných zážitků při jízdě na správně 
vybaveném jízdním kole a hlavně šťastnou cestu bez nehody při 
cyklistických výletech.
 
 Policie ČR, OŘ Praha III, PIS  
   kpt. Mgr. Gabriela Krupičková, 974 858 208

U Hostavického potoka je ztroskotaná loď!  

byl i krásný celodřevěný kolotoč pro malé i větší děti. Podaří-li 
se získat opět další nemalé finanční prostředky, bude projekt 
ještě doplněn o příď lodi, pirátské dělo, o mořského houpacího 
koníka a pejska na pružině pro nejmenší děti. Plánujeme i po-
řízení nových laviček. Všem dětem z Dolních Počernic a z okolí 
přejeme radost ze hry a pěkné chvíle strávené s kamarády v ne-
opakovatelném přírodním prostředí u potoka V Záhorském. 
A nakonec jen malé vybídnutí: „Děti, dávejte si na své hřiště 
dobrý pozor a upozorněte na každého, kdo by ho ze zlé vůle 
poškozoval.“ 
    Hana Venclová 

	 novinky	pro	děti

Bohužel je i mnoho Pražanů, kteří znají karlovský kostel jen ze 
Starých pověstí nebo jako kupoli, viditelnou při příjezdu do Pra-
hy po nuselském mostě. Proto Okrašlovací spolek občanského 
sdružení POČIN využil dobré vztahy s vedením Sdružení absol-
ventů a přátel University Karlovy – Carolinum (www.cuni.cz) 
a umožnil svým členům a dalším zájemcům účast na tradičním 
Svatoštěpánském setkání. Akce tentokrát probíhala postupně 
v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově a v blíz-
kém, nedávno zrestaurovaném kostele sv. Apolináře.
Zasvěcený odborný a při tom poutavý výklad o historii vzniku 
a o významu obou chrámů v průběhu dějin, i o uměleckých 
pokladech podal prof. PhDr. et Ing. Jan Royt z Ústavu pro dě-
jiny umění Filosofické fakulty UK. Zejména nově odhalené fres-
ky u sv. Apolináře byly pro mnohé překvapením. Program byl 
doplněn výkladem P. ThDr. JUCDr. Jiřího Svobody o úkolech 

Počin o svých počinech

Kdo v Praze byl, Karlov nenavštívil, Prahu sdostatek nepoznal
a funkcích kapituly a jakožto předseda promluvil též o význa-
mu církevního soudu (pro zajímavost: tento soud neodsuzuje). 
Chrám sv. Apolináře využívá katolická komunita s ekumenickým 
posláním CHEMIN-NEUF (www.chemin-neuf.cz). O jejích zámě-
rech a aktivitách nás informoval P. Kamil Novák.
Jako obvykle bylo Svatoštěpánské setkání příjemným zpestře-
ním prožívání Vánoc. Akce Okrašlovacího spolku jsou volně pří-
stupny všem zájemcům a oznamovány na vývěsce obč. sdružení 
POČIN na křižovatce.  
  Dr. T. Jirsák 

občanské sdružení POČIN – počernická iniciativa
U Koní 592, 281 931 131, 737 766 383, 603 212 272
konto: Poštovní spořitelna 158412996/0300, pocin@volny.cz 
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Dětský domov Cup 2006 – 3. díl

Memoriál Lucie Hanušové – běžecký trojboj

6. a 7. května Zámecký park Praha – Dolní Počernice
Děti z 25ti dětských domovů přijely do Prahy závodit v běžec-
kém trojboji!
Podpořili je, mimo jiné, také účinkující z divadla Kalich, Lucka 
Vondráčková, Richard Tesařík, Ladislav Spilka a skupina Kabát 
s Pepou Vojtkem.

Dětský domov Cup je soutěž o nejvšestrannější dětský domov 
a každého závodu se zúčastní přibližně 30 dětských domovů 
včetně SOS vesniček, aby závodily v různých sportovních disci-
plínách. V lednu je to turnaj ve stolním tenise, v březnu se hraje 
halový fotbal, v květnu děti závodí v běžeckém trojboji a v říjnu 
jedou závody na kolech v rámci Prevencí proti nehodám.
6. a 7. května 2006 proběhl Běžecký trojboj – Memoriál Lucie 
Hanušové. (Lucie Hanušová byla česká reprezentantka v běhu na 
lyžích a memoriál byl pořádaný letos již po osmé na její počest).
V zámeckém parku v Praze – Dolních Počernicích, kde se závod 
už tradičně běžel, byl v sobotu připraven i doprovodný pro-
gram pro veřejnost. Zazpívat přijeli účinkující divadla Kalich 
z Muzikálu Tajemství. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny 
v caraoce a u klauna Aleše Klačera, skákací hrad, jízdy na ko-
ních a s psím spřežením. 

V neděli závodníkům předali ceny a medaile Pepa Vojtek se skupi-
nou Kabát a Mirek Beránek, as. trenéra fotbalové reprezentace. 
V jednotlivých kategoriích vyhráli: Růženka Kančiová ze Štítů, 
Michal Schoř z České Kamenice, Iveta Balogová z Jeseníku, Jan 
Pullman z Pardubic, Petra Jílková z České Kamenice, David Ně-
meček ze Žíchovce, Andrea Hlaváčová z Ostrova a David Výboch 
z Nového Strašecí. V soutěži domovů vyhrála Česká Kamenice 
před Štíty a Dolním Lánovem.
Po třech částech vede obhájce titulu Horní Slavkov před Jesení-
kem a třetí je zatím domov z Pyšel.
Sportovní víkend byl rozzářený nejen sluncem, ale i dětskými 
úsměvy. Všem, kteří nám pomohli, moc děkujeme!
 
Michaela Bártů, Předseda 1. Sportovní o.s. 
Martin Lněnička, Ředitel Dětského domova   
  
Děkujeme.za.pomoc.všem.partnerům.projektu.DDCUP.:
T-Mobile, Provident financial, Hyundai, Stes, Nike, MADE, 
České dráhy, Nadace Terezy Maxové, Stavby silnic a železnic, 
Business centre service, Sport invest, Odkolek, EA, Danone, 
Ferrero, Coca-Cola, Magistrát HMP, e-fotbal.cz a divadlo Kalich
Pořádal.Dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní o.s.

Vážení čtenáři! Při čtení článku o předvánočním setkání seniorů 
v předminulém čísle DPZ jste si někteří vybavili setkání před 
lety, o kterém se v něm psalo, ostatní si musili myslet, že když 
jsem to psal, tak mne chytal fantas. Ve skutečnosti se předve-
dl elektronický šotek, který článek podstrčil. A protože autoři 
neměli možnost korektury a toto vysvětlení se nedostalo ani 
do minulého čísla, mohu se vám omluvit až nyní a částečně 
napravit desinformaci, která tak vznikla. Setkání seniorů zpes-
třil představením „Hry lásky a náhody“ (autor Pierre Carlet de 
Chablain de Marvaux) náš oblíbený soubor „Právě začínáme“ 
z Horních Počernic. Pak nastoupil jako obvykle pan Šůs s heli-
gonkou. Příjemné prostředí spoluvytvářeli zaměstnanci hotelu 
Svornost, finančně akci zajistilo vedení městské části a organi-
začně členové KSBZ. Pro ty, kdo ještě měli chuť, připravila paní 
Olga Stárková ve svém ateliéru naproti hotelu Svornost krásnou 
výstavu. Těm všem srdečně děkuji a vám se omlouvám, že jsem 
se nechal obelstít moderní verzí tiskařského šotka.
  Dr. T. Jirsák 

Vážení čtenáři...

Omluva

Pořadí ..................Dětský domov ..................................... celkové body

1 ....................... Česká Kamenice ............................................. 220
2 ....................... Štíty ................................................................202 
3 ....................... Dolní Lánov .................................................... 186
4 ....................... Nové Strašecí ................................................. 177
5 ....................... Ústí nad Labem ............................................. 176
6 ....................... Solenice .......................................................... 170
7 ..........................Tachov .................................................................. 156
8 ..........................Česká Lípa ........................................................... 154
9 ..........................Ostrov .................................................................. 149
10 ........................Horní Slavkov ...................................................... 144
11 ........................Jeseník ................................................................. 142
12 ........................Žíchovec .............................................................. 131
13 ........................Frýdlant ............................................................... 120
14 ........................Karlovy Vary ........................................................ 119
15 ........................Dlažkovice ........................................................... 117
16 ........................Kašperské Hory ................................................... 110
17 ........................Krásná Lípa ......................................................... 109
18 ........................Jablonné ................................................................ 97
19 ........................Dolní Počernice ..................................................... 96
20  .......................Střekov .................................................................. 95
21 ..................... Jemnice ............................................................ 91
22 ..................... Dubá – Deštná ................................................. 86
23 ..................... Pyšely ............................................................... 76
24 ..................... Pardubice ......................................................... 69
25 ..................... Volyně............................................................... 58

Memoriál Lucie Hanušové 

	 memoriál 	 memoriál	/	knihovna

3. ročník Pétanque dvojic
Dětský domov Dolní Počernice si Vás dovoluje pozvat na akci 
pro veřejnost: 3. ročník Pétanque dvojic 

dne.17...6..2006.9.00-19.00.hod..
areál Dětského domova (občerstvení zajištěno). Přihlášky do 
4. 6. 2006 na e-mail: dd_dolpc@volny.cz nebo telefonicky 
281930129. Hrát může každý! 
                       Martin Lněnička, ředitel Dětského domova

Zveme Vás!

Výběr z nových knih

Josef Petrů ................................................ Milý člověk Jan Libíček
Ladislav Chmel ....Irena Kačírková, hvězda, která se příliš nehodila
Bohumil Hrabal .......................................... Večerníčky pro Cassia
Eva Bešťáková .......................................................... Peřina v kufru
Jan Pelc .............................................   ...a to mi nemůžete udělat
Jan Pelc .......................................................   ...a výstupy do údolí
Vlastimil Vondruška .........................................Záhada zlaté štoly
Vlastimil Vondruška ................................................ Dýka s hadem
Barbara Erskinová ...........................................Úkryt před světlem
Barbara Woodová ......................................... Doktorka Samantha
Barbara Woodová ......................................Pod africkým sluncem
Linda Lael Miller ......................................................... Kapka štěstí
Mathias Gerwald ............................. Hvězdář se stříbrným nosem
Francois Cheng ................................... Věčnost není příliš dlouhá
Tom Hart Dyke, Paul Winder ............................. Mraky nad rájem
Wolfram Fleischhauer ........................................Královský purpur
Michael Krupa ...............................................Mělké sibiřské hroby
Noah Gordon ............................................................................Rabi
František Gellner ......................................................Spisy I. Básně
František Skála ..................Praha-Venezia Cestovní deníky 1993
Bart D. Ehrman ........ Šifra mistra Leonarda Pravda a smyšlenky
Kolektiv .............Ottova obrazová encyklopedie Česká republika
Bronislava Janečková...... František Dvořák Můj život s uměním
Cyril Höschl .........................Úhel pohledu aneb Všechno je jinak
Zdeněk Matějček .........................................................Výbor z díla
Sophy Burnhamová...................................................Kniha andělů
Sheila Dainowová ....................... Jak přežít dospívání svých dětí
Hana Doležalová .. Nápady pro maminky na mateřské dovolené
Pauline Wills ................................................................Reflexologie
PRO.MLÁDEŽ
E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato ......................Proč zrovna já!
Michaela Hrabětová .......................................Přítel z nejmilejších
Joanne K. Rowlingová ................ Harry Potter a Princ dvojí krve
Luděk Brožek ...............................................Záhady pro detektivy
                         Světla Parkanová, knihovnice

Knihovna
Výsledky

Ptačí. chřipka Informaci o nálezu uhynulých ptáků přijímá 
Městská veterinární správa tel. 222 522 126, 222 513 281. 
Odvoz uhynulých ptáků zajišťuje útulek pro opuštěná zvířata 
SSMP HMP tel. 233 544 242, 283 011 711.

Stručně
Zubní.ordinace.v.Dolních.Počernicích
MUDr. Miklasová – nové telefonní číslo: 774 414 313

Au
to

ři 
fo

to
gr

afi
í: 

M
ar

tin
 K

ub
ic

a,
 fo

to
gr

afi
e 

z 
m

em
or

iá
lu

 n
a 

tit
ul

ní
 s

tr
an

ě:
 K

at
eř

in
a 

To
m

ek
ov

á,
 Z

de
ně

k 
Su

ch
án

ek



1�	1�	 1�	1�	

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se budou konat ve dnech 2. a 3. června 2006.
Na území městské části Praha – Dolní Počernice jsou zřízeny 
dva volební okrsky se sídlem: 
okrsek č. 760 – Mateřská škola, Svatoňovická 587, Praha 9 
okrsek č. 761 – Úřad MČ, Stará obec 10, Praha 9. Volební 
lístky budou doručeny do poštovních schránek nejpozději tři 

Májové dny bojů a vítězství v r. 1945 patří i v naší obci k vrchol-
ným obdobím její novodobé historie. Počátek jara posledního 
roku 2. světové války probíhal i zde ve znamení příprav otevře-
ného střetnutí s okupanty. Situaci ovšem velmi komplikovala 
jednak poloha obce na sledované strategicky důležité silniční 
a železniční tepně od východu do Prahy a dále pak již zmíněná 
existence silné německé posádky, ozbrojené vedle pušek i gra-
náty, protipancéřovými střelami a dvěma čtyřhlavňovými proti-
letadlovými děly.

První známky revolučního střetnutí se u nás objevily stejně 
jako v Praze již v pátek 4. května, kdy většina občanů již nena-
stoupila do práce, a jejich shromažďování a strhávání němec-
kých nápisů a orientačních tabulí vyprovokovalo v podvečer-
ních hodinách německou hlídku k výstražné střelbě. K většímu 
zákroku proti místním občanům však nedošlo, projevy občanů 
motivované nashromážděnou nenávistí proti okupantům a sou-
časně radostí nad nezadržitelným postupem osvobozeneckých 

Z dějin naší obce
91. Květnová revoluce (4. - 5. květen 1945)

armád byly prozatím zcela živel-
né, bez organizovaného řízení. 
Ještě tentýž večer přijelo do 
Padoliny s bývalou tělocvičnou 
DTJ nákladní auto se zbraně-
mi a střelivem (pušky, pistole 
a pancéřové pěsti), které tam 
byly následně ukryty v kuželní-
ku. Část z nich byla ponechá-
na pro případné místní použití 
a ostatní odvezeny druhý den 
do bojující Prahy.
5. května od rána procháze-

ly obcí dvoučlenné hlídky místní německé posádky. Nemohly 
ovšem zabránit členům již předtím ustaveného Revolučního 
národního výboru v čele s Janem Bílkem v obsazení kanceláře 
obecního úřadu v hostinci na Barborce, kde se chystali převzít 
řízení obce. Vedle Jana Bílka byli zde i další členové ilegální KSČ 
– Josef Štangl, Leopold Dvořák a Josef Dušek, za národní soci-
alisty Alois Cihelka, za sociální demokraty Josef Staněk. Později 
se sem ještě dostavil Vojtěch Görner a František Hardt. Revo-
luční národní výbor tady postupně vypracoval prohlášení k ob-
čanům, týkající se zabezpečení pořádku, zajištění vojenských 
skladů, zásobování občanů a opatření k zajištění místních Něm-
ců a kolaborantů.
V tehdejší četnické stanici ve vile čp. 367 na rohu dnešní Pil-
níkovské ulice se současně vytvořila akční revoluční skupina 
pod vedením nadporučíka Svatopluka Hlouška se strážmistry 
J. Křížem, J. Štědrým a L. Marvanem, která si stanovila úkol 
zajišťovat v obci bezpečnost. Později sem ještě přišel Vojtěch 

První oběti květnového povstání 
v Dolních Počernicích 
– p.Čeněk Kubeš 
(nar. 10. 1. 1894 – † 5. 5. 1945)
– p.Jaroslav Neužil 
(nar. 13. 4. 1909 – † 5. 5. 1945)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

dny před termínem konání voleb. Pokud by se zcela výjimečně 
stalo, že volič lístky neobdrží nebo dojde k jejich poškození, bu-
dou mu vydány ve dnech voleb ve volební místnosti. Volební 
místnosti budou k dispozici voličům: 

v pátek dne 2.6. od 14.00 hod. do 22.00 hod., 
v sobotu dne 3.6. od 8.00 hod do 14.00 hod.

	 volby	/	z	dějin	naší	obce 	 z	dějin	naší	obce

2. a 3. června 2006

Görner s hodností důstojníka. Pokus o jednání příslušníků této 
skupiny s velitelem místní německé posádky o jejich případné 
kapitulaci a odchodu nebyl však úspěšný.

Po výzvě pražského rozhlasu ve 12.33 hod. k ozbrojenému po-
vstání šířil se ozbrojený odpor do dalších dosud okupovaných 
oblastí. V Dolních Počernicích se po výzvě začali zdejší občané 
soustřeďovat jednak na hřišti místního SK, kde byl ustanoven 
velitelem ppor. v záloze Miloslav Richter a jednak v Padolině. 
V Padolině se potom asi z 20 občanů utvořily dvě ozbrojené 
skupiny, jejichž veliteli se stali Alois Chuchvalec a Josef Dušek 
a které si stanovily úkol zmocnit se dvou místních německých 
radiostanic.

Signálem k otevřenému boji se stal příjezd nákladního auta od 
Prahy, řízeného místním autodopravcem Františkem Bočkem, 
který vezl několik kyjských občanů ozbrojených šesti puškami. 
Mezi přijíždějícími byli údajně i dva bývalí ruští zajat-
ci, kteří se podle vzpomínek p. Vučky v blízkosti za-
stávky spojili s místní skupinou občanů a ihned tam 
napadli dvoučlennou německou hlídku, kterou zrani-
li a odzbrojili. V místech, kde se říká U váhy, při rohu 
dnešní Hrabačovské ulice, stavěla auto pana Bočka 
německá hlídka. Pan Boček se pokusil na hlídku 
najet a pan Antonín Kaňka potom jednoho z vojáků 
napadl, povalil na zem a odzbrojil. Zajatý voják byl potom do-
praven na četnickou stanici, druhému se podařilo uprchnout, 
při útěku vystřelil, ale nikoho nezranil.

Posílená ozbrojená skupina potom postupovala dolů do obce 
s cílem postupně likvidovat jednotlivé buňky německé posádky, 
o nichž jsme psali v minulém čísle našeho zpravodaje. Po výstře-
lech, které bylo slyšet od Váhy, vyběhlo z bývalé záložny (dnešní 
pošty) několik ozbrojených německých vojáků, ale když viděli 
převahu přecházejících vzbouřenců, stáhli se bočním vchodem 
zpátky do budovy. Bezprostředně poté objekt obklíčili ozbrojení 
počerničtí a kyjští občané. Na výzvu, aby se Němci vzdali, kterou 
jim tlumočil v budově záložny bydlící pan Polák, složili zbraně 
a vzdali se. Zůstala u nich ozbrojená hlídka. Část revolucionářů 
potom postupovala dále ke křižovatce, kde došlo k přestřelce 
s další dvoučlennou německou hlídkou, která se nakonec stáhla 
do budovy velitelství u Dubských. Jednoho z německých vojáků 
zneškodnil zde pan Josef Dušek, který ozbrojený puškou pro-
cházel ke křižovatce podél trati, přelezl zeď zahrady Františka 
Mařence čp. 29 a střílel, ukrytý za tehdejším altánkem u zdi při 
dnešní ulici Národních hrdinů. Podle osobní vzpomínky pana 
Bohumila Macha z domku čp.40 za mostem v téže ulici(publi-
kované v LD V/85), vypálil zde hlídkující německý voják dávku 
z automatu do okna, kde pana Macha uviděl. Vzápětí byl však 
voják zneškodněn ranou z pistole četnického strážmistra Štěd-
rého, který se ukrýval za hranicí dřeva v protější zahradě. Tchán 
pana Macha Jan Horáček sebral potom padlému vojáku auto-
mat a pistoli. Skupina bojovníků, která se soustředila kolem 
Josefa Duška, potom také obešla obloukem německé velitelství 
a zmocnila se radiostanice na kopečku při silnici do Štěrbohol. 
Podobně byla později po delší přestřelce obsazena skupinou 
pod vedením Aloise Chuchvalce i druhá radiostanice v chatě Ja-
romíra Kohouta při západním okraji obce. Stanici tehdy hlídal 
jeden německý voják, který po svém zranění zničil její zařízení 
a utekl do budovy velitelství u Dubských.

Zdá se, že se nakonec všichni zbývající členové německé po-
sádky stáhli do budovy velitelství, která byla hájena kulomety. 
A tato budova se nyní také stala předmětem hlavního zájmu 
ozbrojených vlastenců. Vedle směru od křižovatky se pokouše-
li postupovat k budově od východu dnešní Dubeneckou ulicí 

p. František Boček s p. Chabrem s puškami. Jejich postup však 
byl zastaven palbou z předzahrádky velitelství. I další pokusy 
o obklíčení a dobytí německého velitelství narážely na zuřivou 
kulometnou palbu a přinesly také první bolestné ztráty. Skupi-
na bojovníků pokoušející se ohrožovat velitelství od severozá-
padu přes „hliník“ bývalé cihelny (sníženou zahradu p.Urbana 
uprostřed bloku) za hostincem U Rathuských – dnešní prodej-
nou obuvi – pronikla na zahradu domku paní Karoliny Plné 
čp.30 v dnešní Bohuslavické ulici. Revolucionáři měli rovněž 
v úmyslu přerušit kabely radiového spojení, které vedly přes hli-
ník od budovy velitelství. Nedostatečně ozbrojená a nezkušená 
skupina na nekryté zahradě byla však záhy vyřazena nepřátel-
ským kulometem z patra budovy u Dubských. (Podle jiné verze 
německými vojáky ukrytými v hliníku.) Zůstali zde ležet Čeněk 
Kubeš, Jaroslav Neužil a kyjský občan Květoslav Ježek. Nejdříve 

byl zasažen Jaroslav Neužil do horní části stehna, ješ-
tě stačil zavolat na Václava Urbana do bývalé záložny, 
vzápětí však dostal smrtelné zásahy do břicha a obou 
kolen. Druhý smrtelně zraněný Čeněk Kubeš byl zasažen 
do temene a mladý Květoslav Ježek do úst. Na sousední 
zahradě truhláře Pfaua byl ještě lehce zraněn učeň Zde-
něk Jedlička, ošetřený nakonec v domě Karla Mařence. 
Protože všichni těžce ranění leželi na otevřeném místě, 

přivedl sem p.Karel Polák ze záložny zajatého německého pod-
důstojníka, aby vyzval střelce v budově velitelství k zastavení 
palby. Poté přenesli pánové Polák, Urban a Nykodým těžce ra-
něné do záložny, kde se jim pokusil p.Urban s paní Lounkovou 
poskytnout první pomoc. Čeněk Kubeš však zanedlouho zraně-
ní podlehl. Byl položen na slamník, na druhých dvou leželi dva 
ranění němečtí vojáci, odzbrojení u železniční zastávky.

  Doc. Ing. arch. F. Kašička, CSc.

„Broukárna“ na severním břehu počernického rybníka - památ-
ka na první výzkumnou stanici v Čechách, postavená r.1892 
baronem Bélou Derczényi pro profesora Ant.Friče.
Na snímku ze zamrzlého rybníka z doby před polovinou minu-
lého století, kdy se zde prodávalo občerstvení, dnes bohužel 
rozpadávající se zřícenina, která by si prozatím zasloužila ale-
spoň provizorní zajištění a zastřešení.
  F. K.
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Z dolnopočernických škol
Na tomto místě vás seznámí místní školy se svými aktivitami kulturními, sportovními i výtvarnými. Pro začátek jsme vybrali ukáz-
ky prací mateřské a základní školy, které žáci vytvořili pro letošní výstavu Velikonoční inspirace.
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