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Vážení spoluobčané,

na  počátku každého roku vás infor-
muji o  průběhu roku uplynulého, 
a  to ve  všech oblastech veřejného 
života. Je toho opravdu hodně, co 
se v  minulém roce podařilo, ale za-
znamenali jsme i  nezdary, kterých 
však bylo naštěstí daleko méně než 
úspěchů.
Přehled uplynulých událostí v  roce 
2017 připomínám na  následujících 
řádcích, rozdělených do tematických 
oblastí. 

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Bytové soubory a jejich realizace: 
• „Nová Úpická“ při ul. Národních hrdinů; etapa A  byla již zkola- 
udována. Její podoba je varovným signálem pro rozhodování sa-
mosprávy v případě bytové zástavby v dalších lokalitách dle územ-
ního plánu. V těchto dnech byla zahájena výstavba etapy B.
• „Počernice II“, lokalita Za  Luhem; probíhá výstavba rodinných 
domů, jejichž podobu si určují se souhlasem stavebního úřadu sami 
stavebníci. 
• „Bytové domy Dolní Počernice – jih“ - Hl. m. Praha rozhodlo 
o výstavbě bytového souboru, který bude situován při Českobrod-
ské ul. naproti prodejně Billa. O tomto projektu vás budu informo-
vat podrobněji v příštím čísle DPZ. 
O dalším rozvoji bytové zástavby se prozatím neuvažuje.

PRO-DOMA; Byla zahájena výstavba areálu prodejny stavebnin 
a  potřeb pro kutily při Českobrodské ul., otevření je plánováno 
v březnu 2018. Naše samospráva aktuálně řeší požadavek společ-
nosti na umístění neúměrně rozměrných reklamních poutačů v are-
álu. 
Sběrač H; Celý loňský rok probíhala v ul. Nad Rybníkem výstavba 
kanalizačního sběrače H. Tato stavba znepříjemňovala život zejmé-
na obyvatelům Vinice, ať již omezením dopravy nebo znečišťová-
ním vozovky. Dle aktuálních informací musím bohužel konstatovat, 
že termín ukončení stavby byl z důvodu zhoršení stavebních a ge- 
ologických podmínek posunut na konec dubna 2018. 
Metropolitní plán; V závěru roku jsme obdrželi návrh nového Me-
tropolitního plánu, který bude v příštích měsících projednáván sa-
mosprávou, dotčenými orgány a veřejností.

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
Z finančních prostředků získaných od MHMP byl zlepšen stav ně-
kterých našich komunikací:

• Podkrkonošská ul.; asi nejproblémovější oprava komunikace, 
kde se dodnes potýkáme s nekvalitně provedenými pracemi. Chyb-
ný výběr zhotovitele způsobil problémy již v průběhu prací, které 
přetrvávají dodnes. Provádějící firma: Swietelsky Stavební, s.r.o.
• Ul. Národních hrdinů; velmi zdařilá rekonstrukce úseku mezi 
mostem přes Rokytku a ul. Nad Rybníkem. Provádějící firma: Euro-
via CS, a.s.
• Výstavba parkovacích stání před základní školou. Provádějící fir-
ma: MV Bau, s.r.o.

Naši infrastrukturu zkvalitnily i další drobnější úpravy na našich ko-
munikacích a chodnících, provedené v průběhu roku. Prací na ko-
munikacích bylo v loňském roce požehnaně a neobešly se bez ome-
zení silničního provozu. Patří mezi ně zejména:
• rekonstrukce mostu přes Rokytku, 
• odbočovací pruh na Českobrodské k areálu PRO–DOMA, 
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• rekonstrukce ul. Ústřední ve Štěrboholích, která trvala téměř půl 
roku a omezila obslužnost MHD pro naše občany,
• opravy protihlukových stěn na Štěrboholské radiále, které omezily 
používání nájezdové rampy ve směru na Barrandovský most, poz-
ději ve směru na Černý Most. 

Na  tomto místě si dovoluji poděkovat všem dolnopočernickým 
občanům, že veškerá dopravní omezení s menší či větší trpělivostí 
zvládli. 

Autobusová zastávka „Svatoňovická“; Vybudovali jsme novou 
zastávku před zdravotním centrem, kterou jistě ocení zejména naši 
starší občané. Zahájení provozu zastávky pro linky 163 a 224 bylo 
dne 4. 3. 2018.
Oprava cyklostezek; Od města jsme obdrželi dotaci ve výši 800 tis. 
Kč na opravu povrchů cyklostezek, které protínají naši MČ. Celková 
částka za vysoutěžené dílo je však 3x vyšší, proto jsme byli schopni 
opravit pouze úsek podél Rokytky a jezdeckého areálu Počin. Tuto 
akci bychom rádi v letošním roce dokončili v plánovaném rozsahu. 
Omezení provozu kamionů; Vstoupili jsme do  jednání s  Odbo-
rem rozvoje dopravy MHMP za účelem omezení provozu kamionů 
na  Českobrodské ul..Podle posledních informací jsou již navržena 
opatření, jak naší žádosti vyhovět. 
Veřejné osvětlení; Zahájili jsme jednání na MHMP o realizaci chy-
bějícího veřejného osvětlení na ul. Národních hrdinů v úseku mezi 
ul. Svatoňovická a Rtyňská a napojení osvětlení zámeckého parku 
na  systém veřejného osvětlení. Podle posledních informací byly 
naše žádosti městem akceptovány.

ŠKOLSTVÍ 
Velmi významných úspěchů jsme dosáhli v oblasti školství.

MŠ DUHA;
• dokončení přístavby MŠ se dvěma novými třídami a  provozním 
zázemím, zahájení provozu je plánováno na 9. září 2018 
• vybavení nových tříd za 1,6 mil. Kč z přidělené dotace MHMP
• odstranění havarijního stavu střechy na  pavilonu „A“ z  dotace 
MHMP ve výši 2 mil. Kč 
Základní škola; Po  dlouhých přípravách a  průzkumných pracích 
bylo naplno zahájeno projektování nové základní školy. Tato, v do-
savadní historii Dolních Počernic nejnáročnější akce, je pro nás vel-
mi důležitá, neboť již nyní chybí v naší škole potřebné prostory pro 
zajištění kvalitní výuky, a náporu nových žáků se v příštích letech 
nevyhneme. Vedení naší MČ se podařilo na  HLMP navýšit rozpo-
čet na  tuto akci o 50 mil. Kč. Bližší informace o výstavbě nové ZŠ 
uvedeme v průběhu roku, nejspíše až po získání dokumentace pro 
územní rozhodnutí.
Orangery; Další aktivity v oblasti školství (provoz MŠ, ZŠ a jeslí) vy-
víjí soukromá spol. Orangery. Naše MČ souhlasila s využitím čp. 312 
pro výchovu a  vzdělávání, když zde byl ukončen provoz kavárny 
Fresco Gusto. Vedení MČ v současné době projednává s Orangery 
další možnosti jejího rozvoje v objektech MČ. 

SOCIÁLNÍ OBLAST 
V sociální oblasti jsme se ponejvíce zabývali zajištěním životních 
podmínek pro našeho handicapovaného občana Mgr. Martina Ha-
nibala. Finančně podporujeme sociální zařízení, ve kterých jsou 
umístěni dva naši občané, řešili jsme podmínky pro využití daru 
ve výši 3 mil. Kč od paní Nápravové pro naše seniory, průběžně za-
jišťujeme rozvozy obědů našim seniorům, pro které též pořádáme 
společenské akce. 

Klub seniorů; Klub v průběhu roku zaznamenal změny ve vedení. 
Vedoucí funkci po  paní Ireně Heerové převzal pan Karel Konopa. 
Děkuji tímto paní Heerové za dlouholetou obětavou práci, kterou 
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pro naše seniory vykonávala a doufám, že ještě dlouho vykonávat 
bude. 
Domov seniorů; V rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2018 byly vyčleněny 
finanční prostředky na pokračování projektových prací. Po dlouho-
letém úsilí naší samosprávy je zřejmé, že město vzalo potřebu vybu-
dování tohoto zařízení v naší MČ vážně.
Péče o  zdraví našich občanů je ustálena dlouholetým provozem 
našeho zdravotního střediska. Ujišťuji naše občany, že samospráva 
již usiluje o rozšíření zdravotnických zařízení a služeb v nově vysta-
věných bytových souborech.

PŘÍRODA 
III. etapa „Rehabilitace zámeckého parku v  Dolních Počerni-
cích“; Získali jsme stavební povolení na zahájení prováděcích prací. 
Tuto dlouhodobou a finančně náročnou akci bychom rádi v příštích 
letech dokončili.
Využití získaných grantů v oblasti životního prostředí;
• Dokončení výsadby stromořadí na ul. Národních hrdinů
• Realizace II. etapy Geologické zahrady v parčíku za hřbitovem. Zde 
nyní probíhají stavební úpravy cestní sítě a oprava vyhlídkové věže. 
Park U Čeňku; Byly zahájeny práce na pokračování I. etapy parku 
U Čeňku v místech severně od rybníku Martiňák. S odborem Ochra-
ny prostředí MHMP jsme v průběhu roku projednávali podobu III. 
etapy tohoto rozsáhlého celopražského projektu a můžeme se těšit, 
že realizace této etapy, která je situována jižně od rybníka Martiňák, 
bude v letošním roce zahájena.

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Spolu s vedením Městské policie a Policie ČR byla naše MČ hodno-
cena oproti jiným lokalitám bez vážných deliktů. Zaznamenali jsme 
minimum krádeží a vandalského chování, zklidnila se situace v ob-
lasti Počernického rybníka (nudismus), případný pobyt bezdomov-
ců monitoruje a řeší městská policie k naší spokojenosti. 
Dle mého názoru se u nás zlepšil i stav veřejného pořádku. Zde ne-
mohu opomenout činnost naší pracovní čety, která v  této oblasti 
vykonává velký kus práce.

Černá zvěř; Problémy s výskytem černé zvěře jsou stále aktuální, 
avšak situace ve správních obvodech Praha 14, 20 a 21 se v závěru 
roku spíše zklidnila.

KULTURNÍ PAMÁTKY, VOLNÝ ČAS 
Je všeobecně známo, v naší MČ se nachází několik kulturních pa-
mátek. Jednu z nich, Mariánský sloup, se podařilo po dlouhé době 
zrestaurovat a přemístit na současné stanoviště před úřad naší MČ. 
Tato akce byla součástí záměru naší samosprávy o dotvoření histo-
rického jádra Dolních Počernic. 
Rekonstrukce části sladovny a dalšího „ledového“ sklepa byla 
opět krokem ke zvelebení jak vnější, tak vnitřní podoby bývalého 
pivovaru. Nové, velmi citlivě upravené prostory, nyní slouží k utužo-
vání zdraví veřejnosti ve fitness centru. 

O postupném, a dovolím si říci, zdařilém zvelebování zámeckého 
areálu svědčí jeho značná návštěvnost a kladný ohlas, se kterým se 
setkávám na magistrátu i při mnohých dalších jednání.

Kulturní a společenské akce; Naše snaha vede k tomu, aby nabíd-
ka akcí pořádaných v naší MČ byla bohatá a zajímavá. V současné 
době je vypsána anketa, při které bychom rádi zjistili váš ohlas 
na kulturní a společenský život v Dolních Počernicích, včetně návr-
hů na jeho zpestření. Najdete ji na našich webových stránkách. Dal-
ší možnosti v této oblasti zajišťují pestré aktivity hotelu Svornost.
Venkovní fitpark; Pražské městské části obdržely v minulém roce 
dotace ve výši 600 tis. Kč na vybudování venkovních fitparků. Ten 
náš je umístěn v zámeckém parku – Štěpnici. Jeho zprovoznění se 
předpokládá v březnu t.r., po dokončení dopadové plochy. 
Ke svým sportovním aktivitám může naše mládež a dospělá veřej-
nost využívat sportoviště a zařízení našeho spolku Sokol Dolní Po-
černice (www.sodopo.cz).

SPRÁVA MAJETKU

Městská část vede databázi využití všech svých objektů. Nejen 
v loňském roce, ale i v letech předchozích, jsme se snažili strategic-
ké objekty získávat a jiné, méně důležité, prodat. Seznam objektů, 
které ještě čekají na  rekonstrukci a  využití se v  posledních letech 
potěšitelně ztenčil. Snaha naší samosprávy směřuje k rekonstrukci 
čp. 25 v ul. Nad Rokytkou, čp. 26 na ul. Národních hrdinů, čp. 366 
ve Staré obci a čp. 45 – hájovna v Xaverovském háji. 
O využití těchto objektů se zmíníme v některém z dalších čísel DPZ. 

V poslední době jednáme o možnostech využití velkostatku čp. 4, 
který vlastní hl. m. Praha, variantou je i jeho svěření do správy naší 
MČ.

PODNIKATELÉ

Mnozí z vás se pozastavují nad ukončením podnikatelské činnosti 
některých subjektů. Tento proces může naše MČ ovlivnit jen mini-
málně, v našich možnostech je spíše podnikatelské aktivity podpo-
řit, zejména pokud se jedná o využití objektů a pozemků ve vlast-
nictví naší MČ.

INFORMAČNÍ CENTRUM

IC bylo vybudováno v  r. 2007 v  programu JPD pro cíl 2 – Praha 
za účelem podpory cestovního ruchu. Jeho činnost slouží k  infor-
movanosti našich obyvatel i  návštěvníků Dolních Počernic, k  za-
jišťování mnoha akcí a  spravování internetových stránek obce, se 
kterými jsme se v  soutěži o  Zlatý erb umístili v  rámci Prahy mezi 
„malými“ MČ na pěkném 2. místě.

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST a MA 21

Je známo, že naše MČ se příležitostně nazývá „Zdravá“ neboť jsme 
od r. 2008 členy Národní sítě zdravých měst ČR. Toto prestižní člen-
ství je umocněno naším dlouholetým oceněním v kategorii C. Pro 
udržení se v  této kategorii musíme splnit předepsané podmínky 
v procesu tak zvané Místní agendy 21 (MA 21). I když se jedná o vel-
mi náročnou organizační a administrativní zátěž jak pro naši samo-
správu, tak pro úřad, tyto potíže pominou, když vidíme bohatou 
účast dospělých a dětí při akcích, které v této souvislosti pořádáme. 
V poslední době na pořádání těchto akcí získáváme od MHMP i fi-
nanční prostředky v nezanedbatelné výši. Celý proces MA 21 smě-
řuje k zachování udržitelného rozvoje Dolních Počernic. 
Koordinátorkou MA 21 je paní Markéta Brožová, které tímto děkuji 
za  kreativní a  dokonalou organizaci celého procesu, jehož hlavní 
akcí je konání Veřejného fóra. Byť se u nás těchto fór uskutečnilo již 
osm, vyskytly se právě při hodnocení 8. Fóra MČ připomínky někte-
rých našich občanů k formě ankety, která je v rámci fóra vyhlašová-
na, konkrétně na možnost její manipulovatelnosti. Tyto připomínky 
budu řešit s vedením Národní sítě zdravých měst, neboť se jedná 
o velmi vážné nařčení.

Zbývá mi již jen zmínit se o  činnosti úřadu městské části a  naší 
samosprávy. O dobré práci úřadu svědčí každoroční výsledky pře-
zkoumávání hospodaření naší MČ magistrátem, kdy nám jsou vytý-
kána pouze nepodstatná pochybení. Velice si tak cením práce všech 
úředníků v čele s tajemnicí Mgr. Editou Hejdovou a snahy o jejich 
vzdělávání, ať již povinné, či dobrovolné. 
Činnost naší samosprávy zhodnotím v  závěru blížícího se konce 
4-letého volebního období. 

Vážení spoluobčané, pokud jste vydrželi číst můj článek až do kon-
ce, tak mě to těší. Já vám samozřejmě mohu v případě vašeho zá-
jmu podat mnoho dalších a podrobnějších informací a je lhostejno, 
jakou formu k  tomuto účelu zvolíte. Na  každé takové ústní, či pí-
semné setkání s vámi se budu těšit.
 Zbyněk Richter, starosta
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JEDNÁNÍ RADY MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE
Rada na svých zasedáních v období od 23. 11. 2017 do 7. 2. 2018  
m. j. projednávala

schválila:
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč My-
sliveckému spolku Horní Počernice na pořízení dvou posedů v cel-
kové hodnotě 15 tis. Kč s realizací v roce 2018,
- přijetí sponzorských darů pro MŠ DUHA a ZŠ,
- podání žádosti o  grant HMP v  oblasti životního prostředí paní 
Ladislavou Ježkovou na založení včelstva na pozemku parc.č. 372 
v k.ú. Dolní Počernice, který je ve svěřené správě MČ Praha – Dolní 
Počernice,
- podání žádosti o grant HMP v oblasti životního prostředí Ing. Mar-
kem Vondřichem na  aktualizaci a  rozšíření Naučné stezky Dolní 
Počernice a s umístěním nových informačních tabulí na pozemcích 
a objektech, které jsou ve svěřené správě MČ Praha – Dolní Počer-
nice,
- vyplacení pojistného plnění za  poškozenou fasádu na  objektu 
Národních hrdinů čp. 2 společnosti Počernický pivovar s.r.o., která 
škodu uplatnila ze svého majetkového pojištění,
- dodatek ke  smlouvě o  poskytování stravování se spol. Jídelna 
PROFIL ohledně navýšení ceny oběda od  1. 1. 2018 o  2 Kč, tedy 
na cenu 73 Kč za oběd,
- úpravy rozpočtu MČ na r. 2017,
- realizaci dopravního značení na  komunikacích v  ul. Za  Luhem 
a  K  Zámku dle vydaného Opatření společností DOZNA s.r.o. dle 
předložené cenové nabídky s  tím, že realizace bude zajištěna až 
po schválení rozpočtu MČ na r. 2018,
- udělení plné moci spol. METROPROJEKT Praha a.s. k zastupování 
MČ v rámci akce „Doplnění veřejného osvětlení v ul. Národních hr-
dinů“,
- Zprávu o čerpání rozpočtu MŠ DUHA za r. 2017,
- Návrh rozpočtu MŠ DUHA na r. 2018, 
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro Mateřskou 
školu a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 4 na pobyt žáka 
Stanislava Holého s  trvalým pobytem v  Dolních Počernicích pro-
střednictvím veřejnoprávní smlouvy, 
- dočasné užívání pozemků parc.č. 1340/26 a 1341 v k.ú. Dolní Po-
černice za  účelem odstranění protihlukové stěny při komunikaci 
Českobrodská na  pozemku parc.č. 1515/1 v  k.ú. Dolní Počernice, 
která je v havarijním stavu, za podmínky, že po ukončení prací bu-
dou užívané pozemky uvedeny do původního stavu,
- dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků se 101. ZO Českého 
zahrádkářského svazu (v ul. Ke Hrázi), týkající se změny výměr pro-
najímaných pozemků,
- zveřejnění záměru na pronájem přízemí objektu čp. 11 v ul. Ná-
rodních hrdinů předem určenému zájemci – OrangeryPark, z.s. 
od 29. 3. 2018,
- Inventarizační zprávu o výsledcích a průběhu inventarizace za rok 
2017 ze dne 6. 2. 2018 za účetní jednotku MČ Praha - Dolní Počer-
nice, kód 200152,
- bezplatné zapůjčení areálu zámeckého parku Dětskému domovu 
v Dolních Počernicích ve dnech 8. 9. 2018 k pořádání 20. ročníku 
Běhu Babího léta a 8. 12. 2018 k pořádání 20. ročníku Předvánoční-
ho běhu. 

vzala na vědomí:
- Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly č. 21 v Základní škole 
v Dolních Počernicích za období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2017 ze dne 8. 11. 
2017,
- Oznámení ČŠI o výsledku inspekční činnosti v ZŠ dne 1. 11. 2017 
– čj. 2435/17,
- Protokol o kontrole projektu „Vytvoření nových tříd v objektu MŠ 
DUHA“ ze dne 11. 12. 2017 – čj. 2450/17, ze kterého vyplývá, že 
nebyly shledány žádné nedostatky v souvislosti s  realizací tohoto 
projektu,
- Zprávu o výsledné činnosti Městské policie Praha 14 za r. 2017,
- Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní Po-
černice za období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 – čj. 28/18
- Oznámení spol. Galstian&Galstian Group s.r.o. o  zahájení pra-

cí na  akci „Bytové domy Nová Úpická, Praha - Dolní Počernice“ 
na pozemcích parc.č. 1328/24 a 1328/25 v k.ú. Dolní Počernice – čj. 
199/18,
- Rozhodnutí o  poskytnutí dotace z  Operačního programu ŽP 
na akci Objekt údržby MČ Praha - Dolní Počernice – snížení energe-
tické náročnosti veřejné budovy čp. 26 – čj. 2511/17,
- Vyjádření k DÚR Stavba č. 8548 – Kanalizační sběrač H – prodlou-
žení do Běchovic, etapa 0004-stoka H4 Svépravická – čj. 237/18, 
- Informaci spol. SKANSKA a.s. o prodloužení termínu výstavby sto-
ky „H“ včetně dokončení oprav povrchů komunikace ul. Nad Ryb-
níkem z původního termínu 20. 2. 2018 na nový termín 30. 4. 2018 
z  důvodu výrazně zhoršených hydrogeologických podmínek při 
ražbě mezi šachtami,
- Zprávu o hospodaření MČ Praha - Dolní Počernice za období 1 – 
12/2017 bez připomínek,
- Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby čp. 474 v ul. Ná-
rodních hrdinů – dočasná stavba autosalonu – čj. 141/18

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

20.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE DNE 13. 12. 2017

ZMČ přijalo následující usnesení:

1. Stanovení odměn členům ZMČ Praha - Dolní Počernice
vzalo na  vědomí Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11.9.2017 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
kde jsou v příloze stanoveny výše maximálních měsíčních odměn 
poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstev městských 
částí Hl. m. Prahy od 1.1.2018.
- s c h v a l u j e   měsíční odměny neuvolněným členům zastupitel-
stva MČ Praha - Dolní Počernice od 1.1.2018 ve výši:   
zástupce starosty 27 613 Kč
člen rady 6 136 Kč
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 068 Kč
člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 2 557 Kč
člen zastupitelstva 1 534 Kč
stanovené Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění p.p. 

2. Návrh opatření na řešení problémů z 8. Fóra Zdravé MČ Praha - 
Dolní Počernice
- s c h v a  l u  j e   Návrh opatření na vyřešení problémů, vzešlých 
z jednání 8. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice a následné an-
kety mezi občany MČ Praha - Dolní Počernice takto:

Návrh opatření na odstranění problémů:

1. Výstavba nové komunikace (tangenty) v jihovýchodní části Dol-
ních Počernic za účelem zklidnění dopravy v ulici Národních hrdinů 
a okolní zástavbě – 102 body
Vyřešení tohoto problému bylo již požadováno v  petici občanů. 
V  současné době není tento problém aktuální. ZMČ se jím bude 
zabývat až po obdržení návrhu nového Metropolitního plánu, pří-
padně při projednávání probíhající změny územního plánu Hl. m. 
Prahy č. 2883, kterou je řešena zóna malého a středního podnikání 
v k.ú. Dubeč a se kterou problém (ne)realizace tzv. tangenty souvisí.
Sleduje: starosta Zbyněk Richter.

2. Zákaz kamionové dopravy po ulici Novozámecká a Českobrodská 
– 93 b.
V  červenci 2017 byla podána žádost na  Odbor rozvoje dopravy 
MHMP o  vyloučení kamionové dopravy z  Českobrodské ul. Ulicí 
Novozámeckou jezdí kamiony pro zásobování pouze v případě, že 
nepodjedou železniční most v ul. Národních hrdinů, takže v těchto 
případech je nutno jejich průjezd Novozámeckou ulicí tolerovat. 
V  srpnu 2017 obdržela naše MČ v  této věci od  ORD MHMP pod-
půrný dopis a žádost MČ byla předána tímto odborem k vyřešení 
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TSK, která by v této věci měla vydat odborné stanovisko. ZMČ bude 
na omezení kamionové dopravy na Českobrodské ul. trvat.
Sleduje: starosta Zbyněk Richter, radní Bc. Jan Šroubek

3. Kontinuální péče praktického lékaře pro dospělé i děti v souvis-
losti s rozšířením počtu obyvatel – 76 b.
ZMČ již uplatnilo své požadavky na  vyřešení tohoto problému 
v souvislosti s připravovaným projektem Hl. m. Prahy Bytové domy 
Dolní Počernice – jih a  v  souvislosti s  realizací obytného soubo-
ru Nová Úpická, etapa B. Při projednávání přípravy těchto staveb 
naše MČ vždy nárokovala výstavbu komerčních prostor s důrazem 
na upřednostněni zdravotních zařízení. Tato možnost se nabízí ze-
jména při připravované výstavbě bytových domů Dolní Počernice 
- jih. Do doby realizace těchto staveb nemá MČ jiné možnosti, jak 
rozšíření zdravotní péče zajistit.
Sleduje: Rada MČ Praha – Dolní Počernice

4. Výstavba domu seniorů – 43 b.
V současné době má projekt Domova seniorů v Dolních Počernicích 
územní rozhodnutí. Stavba je vedena na Odboru strategických in-
vestic MHMP. V rozpočtu HMP na r. 2018 je zařazena částka 3mil. Kč 
na pokračování projektových prací.
Sleduje: starosta Zbyněk Richter

5. Vybudování hřiště pro starší děti - 42 b.
Pro realizaci tohoto projektu je připraven prostor v zámeckém par-
ku. MČ již obdržela od  Hl. m. Prahy částku 600tis. Kč na  realizaci 
hřiště se sportovními prvky, které bude umístěno v místech po bý-
valém plechovém skladu v zámecké Štěpnici. V říjnu 2017 byl vy-
brán zhotovitel projektu. Jeho ukončení se předpokládá do konce 
r. 2017.
Sleduje: Ing. Miloslav Král, zástupce starosty a Martina Vondřichová

6. Kontroly Policie ČR z důvodu nedodržování dopravních předpisů 
na ul. Národního hrdinů (6 tun) - 37b.
Řešení tohoto problému je v  kompetenci policie ČR. V  této věci 
bude zahájeno jednání až po ukončení uzavírek páteřních komu-
nikací v Dolních Počernicích a okolních MČ. Nutno upozornit, že při 
realizaci bytového souboru Nová Úpická nemají nákladní automo-
bily jinou možnost příjezdu na staveniště než po ul. Národních hrdi-
nů, a jejich pohyb zde je nutno brát jako dopravní obsluhu.
Sleduje: starosta Zbyněk Richter, radní Bc. Jan Šroubek

7. Vybudování a rozšíření dětského hřiště ve Štěpnici (lanové cent-
rum, horolezecká stěna, hrazda) – 33 b.
Umístění tohoto hřiště se předpokládá taktéž v místech po býva-
lém plechovém skladu v zámecké Štěpnici. MČ má v tomto případě 
jedinou možnost, a to získat finanční prostředky na výstavbu hřiště 
od HMP. Pokud by MČ finanční prostředky od HMP k tomuto účelu 
neobdržela, nebude možno takto nákladné hřiště z vlastního roz-
počtu realizovat.

8. Oblast Vinice: Rozmístění pastí na divokou zvěř a radikálně snížit 
jejich stav - 29 b.
MČ Praha – Dolní Počernice nemá kompetence tento požadavek 
zajistit. Problém je celopražský a řeší se na úrovni samosprávy Hl. m. 
Prahy. ZMČ odsouhlasilo finanční podporu myslivcům ve výši 15tis. 
Kč s podmínkou použití na snížení stavu černé zvěře. 
Sleduje: starosta Zbyněk Richter

9. Vybudování hřiště pro psy – 18 b.
Nové kynologické cvičiště bylo vybudováno na  pozemku parc. č. 
1331/9 při ul. Národních hrdinů a Štěrboholské radiále podél Štěr-
boholského potoka. Pokud je tento problém pojmenován s cílem 
zajištění plochy pro volné pobíhání psů, nemá MČ pro tento účel 
vhodný pozemek. Problém volného pobíhání psů v Praze řeší dlou-
hodobě samospráva města, avšak zatím neúspěšně.
Sleduje: starosta Zbyněk Richter

10. Provádět pravidelné postřiky zeleně proti náletům (včetně par-
kovacích zálivů) – 12b.
Pravidelné postřiky plevelů jsou prováděny údržbovou četou ÚMČ 

a činností zametacího stroje. V průběhu dalšího období bude inten-
zita této činnosti navýšena.
Sleduje: tajemnice ÚMČ Mgr. Edita Hejdová 

11. Uspořádání sociálních sbírek pro občany MČ (konkrétní příklad 
pan Hanibal) – 11 b.
Sociální pomoc občanům zajišťuje pro Dolní Počernice ÚMČ Praha 
14. Samospráva naší MČ řeší takové případy pouze výjimečně. V pří-
padě Mgr. Hanibala vyvinula MČ maximální úsilí, aby se po úmrtí 
své matky mohl vrátit ze sociálního zařízení zpět do svého domo-
va v bytovém domě Stará obec 10. MČ již podpořila Mgr. Hanibala 
částkou 10tis.Kč na jeho pobyt v soc. zařízení a odsouhlasila shod-
nou částku na úhradu jeho léčebných potřeb. 
Sleduje: radní JUDr. Petr Kšáda a KSZB

12. Vybavení atletického stadionu u základní školy doskočištěm pro 
skok do výšky - 11b.
V rámci řešení tohoto požadavku bylo zajištěno jeho finanční krytí. 
Atletické hřiště u ZŠ bude doskočištěm pro skok do výšky vybaveno 
na jaře v r. 2018.
Sleduje: Bc. Milan Nedvědil, zástupce starosty

3. Návrh na revokaci usnesení ZMČ Praha - Dolní Počernice č. 19.12 
ze dne 27. 11. 2017
- revokuje část usnesení č.19.12 ze dne 27.11. 2017 tím, že vypou-
ští z  tohoto usnesení text „schvaluje návrh na  změnu ÚP SÚHMP 
na pozemku parc.č. 944 v k.ú. Dolní Počernice, spočívající ve změně 
funkce SV na funkci PP (parkové plochy) kromě části pozemku pod 
stávající komunikací ul. V Záhorském.“

4. Zřízení Výboru kultury a propagace
- z ř i z u j e   Výbor kultury a propagace s účinností od 1. 1. 2018,
- s c h v a l u j e   složení tohoto výboru:
předseda – MUDr. Pavel Boček
členové: Markéta Brožová, ak. mal. Roman Franta, Ivana Hájková, 
Hana Jirsáková, Mgr.  Tomáš Jirsák Havran, PhDr.  Dagmar Jílková, 
Světla Parkanová, Mgr. Markéta Stehlíková, Martina Vondřichová
tajemník – Vlasta Václavková
- s c h v a l u j e   výši měsíčních odměn členům tohoto výboru, kteří 
nejsou členy ZMČ ani zaměstnanci úřadu MČ, od 1. 1. 2018 takto:
ak.mal. Roman Franta 1.000 Kč
Ivana Hájková 1.000 Kč
Hana Jirsáková 1.000 Kč
Mgr. Tomáš Jirsák Havran 1.000 Kč
PhDr. Dagmar Jílková 1.000 Kč
Mgr. Markéta Stehlíková 2.000 Kč

21.  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - 
DOLNÍ POČERNICE  DNE 29. 1. 2018

ZMČ přijalo následující usnesení:

1. Výkup pozemků parc. č. 1593/1, 1595/2 a 1597/1 vše v k.ú. Dolní 
Počernice
- s c h v a  l u  j e   Kupní smlouvu za účelem vykoupení pozemků 
parc. č. 1593/1, 1595/2 a 1597/1 vše v k.ú. Dolní Počernice   od pana 
Josefa Honyse za cenu 2 660 660Kč, která je stanovena znaleckým 
posudkem č. 983-32/17, zpracovaným Ing.  Františkem Smetanou 
ke dni 31.7. 2017.
2. Projednání Protokolu o kontrole MČ (agenda o svobodném pří-
stupu k informacím)
projednalo Protokol o kontrole MČ Praha – Dolní Počernice v oblas-
ti svobodného přístupu k informacím,
- s c h v a l u j e   Opatření k nápravě zjištěných nedostatků, která 
vyplývají z Příkazu starosty č. 2/2018.

3. Odměňování členů zastupitelstva od r. 2018
- s c h v a l u j e   v souladu s § 58c zákona č. 131/2000 Sb., o Hlavním 
městě Praze, ve znění novely zákonem č. 99/2017 Sb.,  s účinností 
od 1. 2. 2018 starostovi MČ Praha – Dolní Počernice příspěvek z roz-
počtu MČ v celkové výši 6 000,- Kč měsíčně na úhradu zvýšených 
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nákladů na úpravu zevnějšku a na podporu zdravotních, kulturních 
a sportovních aktivit. 
4. Využití rozvojových ploch v MČ Praha – Dolní Počernice
- s c h v a l u j e   rozdělení projednávání tohoto bodu na dvě části:
  - Dolní Počernice-jižní část – projednat na tomto zasedání,
  - Dolní Počernice-sever – projednat na příštím zasedání ZMČ.

5. Odejmutí pozemků parc. č. 1482/6, 1483/2, a 1630, to vše v k.ú. 
Dolní Počernice ze svěřené správy MČ Praha – Dolní Počernice 
do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy
- s o u h l a s í   s odejmutím pozemků parc. č. 1482/6, 1483/2, a 1630, 
to vše v k.ú. Dolní Počernice, ze svěřené správy MČ Praha – Dolní 
Počernice do výlučného vlastnictví Hl. m. Prahy.

6. Realizace reklamního zařízení spol. PRO-DOMA
- n e s o u h l a s í    s předloženým návrhem na umístění reklamního 
zařízení v areálu PRO-DOMA. 

7. Aktualizace Strategického plánu MČ
- s c h v a l u j e  
- aktualizaci Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice v od-
dílu 5 – Realizační část v  kapitole 5.1.2 pro Klíčovou oblast č. 1 – 
Územní rozvoj, Strategický cíl 1.2, Opatření 1.2.2 ve znění nového 

popisu opatření – „Objekt bude odstraněn a znovu vybudován pro 
potřeby výchovy a vzdělávání ve znění OPPPR, Prioritní osa 4, Inves-
tiční podpora 1, Specifický cíl 4.1, číslo výzvy 36: Navýšení kapacity 
a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a za-
řízení pro poskytování péče o děti II.“,
Konkrétně bude vytvořeno 24 nových míst v  nových zařízení pro 
poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské sku-
pině č. 247/2014 Sb. Kapacita nového zařízení bude 24 dětí ve věku 
do 3 let věku.

- podání žádosti spol. OrangeryPark z.s. v 36. výzvě OPPPR na umís-
tění dětské skupiny v objektu MČ Praha - Dolní Počernice, Národních 
hrdinů čp. 26 na pozemcích parc.č. 385 a 386 v k.ú. Dolní Počernice 
za podmínek, které jsou v souladu s obsahem a pravidly této výzvy,
- u k l á d á   starostovi spolupracovat s žadatelem a budoucím ná-
jemcem objektu čp. 26 s odpovědností za dodržení podmínek 36. 
výzvy ve vztahu žadatel – MČ Praha – Dolní Počernice, zejména vy-
jasnění budoucích majetkoprávních vztahů a  podmínek nájemní 
smlouvy.

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

 Pro DPZ zpracovala Hana Moravcová

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast  
v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 854 636 74,47 636 636 100,00

2. kolo 848 663 78,18 663 662 99,85

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast  
v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných hlasů

1. kolo 929 674 72,55 674 674 100,00

2. kolo 925 689 74,49 689 688 99,85

Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 2 2 100,00 1 783 1 310 73,47 1 310 1 310 100,00

2. kolo 2 2 100,00 1 773 1 352 76,25 1 352 1 350 99,85

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 94 7,17 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 158 12,06 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 179 13,66 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 13 0,99 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 4 0,30 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 10 0,76 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 253 19,31 379 28,07

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 113 8,62 X X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 486 37,09 971 71,92

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
KONANÁ VE DNECH 12. 1. – 13. 1. 2018

          VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha-Dolní Počernice

Okrsek: 30001

Okrsek: 30002

+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát 
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Osmičkový rok
ČÍSLO OSM V HISTORII
„Osmičkové“ roky patří v  českých dějinách k  těm přelomovým. 
V roce 1278 svedl Přemysl Otakar II bitvu na Moravském poli, při 
které zemřel. V  roce 1348 byla založena Karlova univerzita, roku 
1648 skončila uzavřením vestfálského míru Třicetiletá válka, s  ro-
kem 1848 se pojí revoluční události nebo slavné psaní Františka 
Palackého do Frankfurtu. 
Pokud se v letošním roce zaměříme výhradně na „krátké“ 20. sto-
letí, připomeneme si sedmdesát let od komunistického převratu, 
padesát let od Pražského jara a především monumentální počin 
Tomáše Garrigua Masaryka a  jeho spojenců doma i  v  zahraničí. 
V roce 2018 uplyne sto let od založení Československé republiky. 
První republiku spojujeme s nadějemi a pozitivním obrazem Čechů 
a Čechoslováků. Pokud si připomínáme výročí vzniku Českosloven-
ska, vrací se česká otázka, která tehdy byla s úspěchem vyřešena, 
když byly naplněny staré české sny po  svobodě a  samostatnosti 
v demokratické Evropě.

ČÍSLO OSM V KULTUŘE
Pražský hrad přichystal k osmičkovému výročí celkem pět výstav 
pod názvem „Založeno 1918“ aneb výstavy na Pražském hradě 
k 100. výročí vzniku ČSR, které jsou v areálu Hradu k vidění během 
celého roku 2018. 
Výstavní projekty na  Pražském hradě zahájila expozice V  Zákla-
dech státnosti v  Císařské konírně počátkem ledna. Představeny 
byly vzácné originály archiválií a další předměty ležící v samotných 
základech české státnosti. Na  tuto výjimečnou expozici navázala 
výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů, pořá-
daná ve Vladislavském sále do 23. ledna. Klenoty byly poprvé vysta-
veny v  nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména 
svatováclavskou korunu ze všech stran. 
V současné době probíhá (do 1. července 2018) výstava Labyrin-
tem dějin českých zemí, v  Císařské konírně. Představuje formou 
originálních archiválií a dalších unikátních předmětů zlomové oka-
mžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti. Stěžej-
ním exponátem, vrcholem výstavy, je tzv. Vladislavovo privilegium 
z r. 1158, nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého 
státu. 
V Jízdárně Pražského hradu budou moci návštěvníci zavítat na vý-
stavu Doteky státnosti, která proběhne od 10. května do 31. října 
2018. Tato výstava, věnovaná především historii státních symbolů, 
by měla být v kontextu dalších výstav připravovaných k výročí za-
ložení našeho státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela 
unikátních exponátů na  jedno místo, ale i svým architektonickým 
pojetím. 
Výstavní projekt zakončí výstava v Tereziánském křídle, která pod ná-
zvem Stráž na Hradě pražském připomene od 28. června do 31. říj-
na 2018, že se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně 
spojeno i  založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií 
a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci budou mít možnost 
seznámit s celou její staletou historií. Nikoliv náhodou bude tato vý-
stava zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolo-
vé totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.
 
ČÍSLO OSM VE SPORTU
Letošní rok končí osmičkou, a právě tahle číslovka svítila na konci 
letopočtu i  v  době, kdy čeští či českoslovenští sportovci dosáhli 

na velké úspěchy. V únoru jsme oslavili 20 let od olympijského tri-
umfu českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu.
Nejvíce nejcennějších kovů přivezli sportovci z  olympijských her 
v letech s osmičkou na konci – celkem dvacet.
Například v roce 1928 získal na LOH v Amsterdamu František Ventu-
ra jedinou olympijskou medaili pro naši zemi v jezdectví, a to hned 
zlatou.
Jednu z nich vybojoval před padesáti lety (ZOH 1968 Grenoble) Jiří 
Raška, což bylo vůbec poprvé, co český sportovec na zimních olym-
pijských hrách vystoupal na stupínek nejvyšší.
O  půl roku později odjeli českoslovenští sportovci na  letní hry 
do Mexika, kde vybojovali celkem třináct medailí, z toho sedm zla-
tých.
Letos si tak připomeneme i padesát let od triumfu výškařky Milo-
slavy Rezkové, provdané Hübnerové, skokanky do  vody Mileny 
Duchkové, střelce Jana Kůrky a hlavně od zisku čtyř zlatých medailí 
gymnastky Věry Čáslavské.
 
CHARAKTERISTIKA ČÍSLA OSM
Osmička je nejmocnější ze všech čísel. Je to číslo peněz, ambicí, 
vůle, logického myšlení, obrazotvornosti a  organizačních schop-
ností. Značí zájem o hmotný svět, zaměření na získávání majetku, 
peněz, na úspěch a zisk. Symbolizuje i touhu po moci, slávě, vlivu 
a sexu.
Je to číslo vyjadřující osud, rovnováhu a  spravedlnost. V  povaze 
člověka představuje moc, sílu, zdatnost, vůdcovské a  organizač-
ní schopnosti, ctižádost, cílevědomost, bojovnost, houževnatost, 
schopnost zdolávat překážky, pracovitost a píli, ale také bezohled-
nost, prudkost, strohost, panovačnost, manipulaci s ostatními nebo 
agresivitu.

OSMIČKA JAKO ŽIVOTNÍ (OSUDOVÉ) ČÍSLO
Osoba jejíž životním číslem je číslo osm, je ctižádostivá, toužící 
po úspěchu, moci a penězích. Disponuje organizačními a  řídícími 
schopnostmi, je vytrvalá, houževnatá a konzervativní. Životní cesta 
tohoto člověka bývá často obtížná a plná překážek. Nicméně tato 
osoba má v sobě zároveň sílu a vůli překážky překonávat. Téma ži-
vota lidí s životním číslem osm je rovnováha a karma – zákon příči-
ny a následku. Tito lidé nenaleznou štěstí, pokud nebudou zacho-
vávat rovnováhu mezi příčinou a  následkem, dáváním a  braním. 
Někteří z  lidí s životním číslem osm rádi hromadí bohatství a ma-
teriální statky. Životním úkolem lidí s životním číslem osm je nalézt 
rovnováhu mezi materiálním a duchovním světem a uvědomit si, 
že materiální bohatství jim nepřinese uspokojení, pokud nebude 
sloužit ku prospěchu ostatních, nejlépe v charitách. A  jak se Vaše 
životní číslo vypočítá? Já jsem ta 8 o které se tu píše: 27. 10. 1960 
tedy 2+7+1+0+1+9+6+0 =26 a 2+6 = 8.   
 MUDr. Pavel Boček
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Z D R A V Ě J Š Í  P O Č E R N I C E  2 0 1 8

V letošním roce jsme pro vás opět za významné finanční podpory Hl. města Prahy (dotace 350.000 Kč)  
připravili celoroční projekt zaměřený na zlepšení zdraví našich obyvatel  

s tematicky souvisejícími doprovodnými aktivitami. 
Je rozložen na čtyři hlavní části:

Projekt realizuje MČ Praha – Dolní Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů.  
Financováno z rozpočtu Hlavního města Prahy pod záštitou radního Lacka pro zdravotní oblast.

Základy první pomoci, předcházení onemocnění osvětou s důrazem na vlastní možnosti prevence ať už zdravým 
životním stylem, stravou nebo pohybem, to jsou největší devizy, které můžeme dát sami sobě do života.

…přijďte, vyzkoušejte a užijte si dny plné zdraví a pohybu

již 3. ročník

1) Zdraví pro širokou veřejnost    
březen – říjen 2018

  program na prevenci civilizačních chorob ve spolupráci se společností Classic Gym a předními dietology,  
fyzioterapeuty a lektory zdravotního cvičení

  cyklus osmi interaktivních odpoledních přednášek pro 1-2 skupiny s praktickými ukázkami na téma:
základy správné výživy – zdravé tělo – jak správně cvičit – funkční trénink (aktivizace hlubokého stabilizačního systému 
páteře) – venkovní trénink – zdravá záda – základy pohybu a výživy pro děti – jóga a meditace pro seniory – jak správně 

cvičit (senioři) – venkovní funkční trénink

2) Kampaň „Dny bez úrazů“ - se Dnem dětí a Evropským týdnem udržitelného rozvoje  
sobota 2. června 2018

  praktická ukázka činnosti Vodní záchranné služby ve vodě i na suchu, školení první pomoci u vody,
nácvik řešení možných krizových situací, prevence letních úrazů

  přednáška o potřebnosti včel pro život na Zemi a blahodárném vlivu včelích produktů na zdraví,
prezentace výukových materiálů od Českého svazu včelařů, první pomoc při bodnutí hmyzem

3) „POČERNICKÝ SENiorský den zdraví“ – akce nejen pro seniory 60+   
sobota 16. června 2018

  kurzy „Nordic Walkingu“ včetně zapůjčení holí
  diagnostika (měření tlaku, tepu, tělesných hodnot, kontrola mateřských znamének)

  ukázky rehabilitačního cvičení a uvolňovací techniky
  doprovodný program zajištěný ve spolupráci s místními neziskovkami, klubem důchodců a Dětským domovem 

(pétanque, kroket, deskové hry, různé soutěže, táborák, kapela…)

4) Kampaň „Dny zdraví a pohybu“ – 3. Počernické cyklohrátky    
sobota 6. října 2018

  diagnostika (měření tlaku, tuku…) a výživové poradenství – Diagnostické centrum VŠTVS Palestra
  ukázka začlenění handicapovaných osob do zdravého životního stylu – Černí koně

  ukázky rehabilitačního cvičení a uvolňovací techniky, ukázky první pomoci
  „Škola kola“ - výuka bezpečné jízdy na kole, přejezdy různých druhů překážek a nácvik řešení nebezpečných situací,  

první pomoc při pádu z kola - Josef Dressler se svým týmem lektorů
  ochutnávka „zdravých pokrmů“ vyrobených dětmi z místní ZŠ, doprovodný program

Zdravá města, obce, regiony
České republiky
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1    25. 3.   neděle  13–16 hod.  ZDRAVÁ ZÁDA - JAK SPRÁVNĚ CVIČIT
Interaktivní přednáška o podstatě správného cvičení tak, abychom se vyhnuli bolestem zad. Přednáška vedena s trenérem 
a fyzioterapeutem v posilovně a sálu, praktické provedení cviků přímo s účastníky akce.

2    22. 4.   neděle  13–16 hod.  FUNKČNÍ TRÉNINK
Interaktivní přednáška o podstatě správného cvičení s vahou vlastního těla. Přednáška vedena s fyzioterapeutickým trenérem 
v sálu s TRX stanovišti na rampě Qeenax, praktické provedení cviků + pomoc, jak takto cvičit i doma a vyhnout se bolestem 
zad, jak aktivovat hluboký stabilizační systém páteře.

3    20. 5.   neděle  13–16  hod.  ZÁKLADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY
Interaktivní přednáška o podstatě výživy, jak správně vybírat potraviny, čemu se vyhnout, co naopak upřednostnit, vyvrácení 
mýtů. Přednáška vedena předními dietology a znalci v oboru tak, aby ji pochopila široká veřejnost a odnesla si podstatu toho, 
jak správně vybírat potraviny a orientovala se v podstatě správné výživy.

4    16. 6.   sobota  14–17 hod.  JÓGA A MEDITACE PRO SENIORY …v parku
Jóga pro seniory a návštěvníky akce „POČERNICKÝ SENiorský den“

5    29. 7.   neděle  13–16 hod.  FUNKČNÍ TRÉNINK VENKU - jak se stále držet ve zdraví a v kondici
Venkovní trénink s fyzioterapeutem a trenéry pro několik skupin zájemců. Jak si sestavit správné cvičení venku na vybavení, 
které máme k dispozici v zámeckém parku.

6    2. 9.   neděle  13–16 hod.  VENKOVNÍ TRÉNINK
Venkovní trénink s fyzioterapeutem a trenéry pro několik skupin zájemců. Jak si sestavit správné cvičení venku na vybavení, 
které máme k dispozici v zámeckém parku.

7    23. 9.   neděle  13–16 hod.  ZÁKLADY POHYBU A VÝŽIVY PRO DĚTI
Interaktivní přednáška o podstatě správného pohybu pro děti v kombinaci se správnou stravou. S fyzioterapeutem a trenérem 
v sále, praktické provedení cviků přímo s účastníky akce. Základy dětské výživy, co je vhodné a co ne.

8    21. 10.   neděle  13–16 hod. JAK SPRÁVNĚ CVIČIT – SENIOŘI
Interaktivní přednáška o podstatě správného cvičení. Přednáška vedena s trenérem a fyzioterapeutem 
v posilovně, praktické provedení cviků v posilovně a sálu, přímo s účastníky akce.

 Jan Toušek
 Markéta Brožová, koordinátorka MA 21

Cyklus osmi interaktivních přednášek se cvičením. Konají se vždy 3 hodinové bloky (13–14, 14–15, 15–16) v rámci 
jedné přednášky. Vstup zdarma, prosíme o  předběžnou registraci na  tel.: 721  777  771 kvůli většímu komfortu 
účastníků. Sledujte web ÚMČ před každou akcí, ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA. Projekt realizuje MČ Praha – Dolní 
Počernice v rámci MA21 za podpory MHMP a dalších partnerů. Financováno z rozpočtu Hlavního města Prahy pod 
záštitou radního Lacka pro zdravotní oblast.

Zdravá města, obce, regiony
České republiky

ZDRAVÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST s CLASSIC GYM

SBĚR BIOODPADU v I. pol. 2018
pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK) proběhne na území naší MČ takto:

od 9.00 do 12.00     od 13.00 do 16.00
- ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)   - ul. Úpická (u tříděného odpadu)    
- ul. V Čeňku (u parčíku)      - ul. V Ráji (parkoviště u hřiště) 

od 9.00 do 12.00     od 13.00 do 16.00
- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)     - ul. Nad Rybníkem (konečná bus 263)
- ul. V Ráji (parkoviště u hřiště)     - ul. V Čeňku (u parčíku)

v sobotu 21. dubna 2018

v sobotu 16. června 2018
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Kalendář kulturních a společenských akcí v r. 2018, 
pořádaných MČ Praha - Dolní Počernice a agendou MA 21:

Od dubna si opět budete moci vy-
chutnat poctivou domácí kuchyni 
a  v  poledne zvýhodněné obědové 
menu v nově zrekonstruovaném in-
teriéru restaurace. Sezóna bude za-
hájena tradiční českou zabijačkou. Více na: www.nakempu.cz  

nebo tel.č.: 775 559 156

Začněte svůj den bohatou bufetovou snídaní v krásném prostředí 
bývalého mlýna, v italské restauraci Al Mulino.  Hodí se jak pro pra-

covní snídaně, tak pro odpo-
činek individuálních hostů. 
Snídaně s čerstvým pečivem 
a  ovocem zahrnuje výběr 
z  uzenin a  sýrů, müsli, vejce 
v  různých úpravách (na  ob-
jednání), kvalitní kávu/čaj, 
juice. Snídaně se podávají 
každý den od 9 do 11 hod.
Více na: www.pddp.cz/pizze-
rie-al-mulino/ 

• Nabídka skupinových cvičení se stále rozšiřuje o nové lekce pod vedením zkušených trené-
rů, z nichž si vybere a zacvičí každý, bez ohledu na věk i fyzickou kondici! 

Patří k nim: kruhový trénink * jóga * power jóga * TRX * sebeobrana * problémové partie 
(pouze pro ženy) * nejnovější: twerk * queenax * kondice pro děti (do 10 let) * fit junior (12–
17 let) * Classic street dance pro děti * box * cvičení pro seniory. 

• Pro všechny vyznavače pohybu a zdravého životního stylu s bydlištěm v Dolních Počerni-
cích platí 20 % sleva na nákup měsíční, čtvrtletní a roční  permanentky. Více informací obdrží-
te v Classic Gym nebo tel.č.: 721 777 771.

Hodujte, sportujte, bavte se aneb co je nového a na co 
se můžete těšit

Restaurace Na Kempu v novém

Snídaně v restauraci Al Mulino

Fitness centrum CLASSIC GYM 

BŘEZEN 17. 3. Velikonoční inspirace

18. 3. Vynášení Morany

DUBEN 20. 4. Den Země

KVĚTEN 24. 5. Veřejné fórum a zdravá výživa

29. 5. Svátek sousedů

ČERVEN 2. 6. Den dětí a Den bez úrazů

16. 6. Hry pro seniory 60+

22. 6. Letní kino 

ZÁŘÍ 15. 9. Babí léto

ŘÍJEN 6. 10. Den zdraví a pohybu – 3. cyklohrátky

25. 10. 100. výročí vzniku sam. Československa 

? Výlov Počernického rybníka

PROSINEC 1. 12. Mikulášská nadílková

2. 12. Vánoční setkání seniorů

22. 12. Malé adventní zastavení

Dobré jídlo zapijete lahodnými pivními 
speciály:
V březnu na čepu: 
13° KOPŘIVOVÝ SPECIÁL – velikonoční 
spodně kvašený ležák z čerstvých kopřiv

V dubnu a květnu na čepu:
11° PRVOMÁJOVÝ LEŽÁK – polotmavé 
spodně kvašené pivo, středně plné, v chuti 
převládají sladové a karamelové tóny

Pivní kalendář Počernického pivovaru

Nechte se v  jarních měsících zlákat 
nabídkou kulinářských specialit z  čers-
tvých, zdravých a svěžích potravin. Tým 
kuchařů z Léta Páně pro vás připravil:
31. 3. – 2. 4. 2018 – Velikonoční specia-
lity z jehněčího a kůzlečího masa
21. 4. – 22. 4. 2018 – Medvědí česnek 
v nejrůznějších úpravách
5. 5. – 6. 5. 2018 – Chřestové pokrmy  

Gastronomický kalendář Léta Páně

Na  nejmenší děti je zaměřen kurz Cvičení 
s  batolátky 1,5 (chodící) - 3 roky v  doprovo-
du maminek. Lekce se konají ve středu od 9:30 
hod. Cvičení je vedeno fyzioterapeutem a  je 
cíleno na  správný psychomotorický vývoj dí-
těte, prevenci vadného držení těla, podporu 
spontánního pohybu, rozvoj řeči a rytmu, do-
provázeno básničkami a písničkami.   
Pro rezervaci ukázkové hodiny nebo pro zís-

kání doplňujících informací kontaktujte lektorku Veroniku Horálko-
vou, tel.: 604 265 250 nebo na e-mail veronika@horalkova.eu

Centrum zdraví a pohybu Fialka
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Komunitní centrum SLUNEČNÍ DŮM
Komunitní centrum Sluneční dům bude v roce 2018 realizovat 
mnoho zajímavých aktivit určených pro občany se zdravotním, 
mentálním či kombinovaným postižením, ale taktéž pro veřej-
nost. Zveme všechny do prostor komunitního centra a budeme 
rádi, když se zúčastníte našich aktivit. 
Nejbližší plánované akce najdete na našich internetových strán-
kách http://slunecnidomovkc.mozello.cz/ nebo Facebooku  
https://www.facebook.com/komunitnicentrumslunecnidum/. 

V následujících měsících budeme připravovat mnoho kreativ-
ních workshopů, nadále poběží výtvarný klub, připravujeme 
výlety pro účastníky s handicapem, kteří nás navštěvují po Pra-
ze i mimo Prahu. Na  jaře se těšíme na znovuotevření naší za-
hrádky pro veřejnost a přátelská setkání u ohně. 
Děkujeme všem, kteří nás navštěvují a přináší do komunitního 
centra radost. 
 Bc. Jan Hašek, DiS.

Sluneční domov, z.s. - Komunitní centrum Sluneční dům
Telefon: 731 726 269
E-mail: slunecnidomov.kc@seznam.cz
Adresa: Jinolická 931, 190 12, Praha 9 - Dolní Počernice

Klub důchodců při MČ Dolní Počernice pořádá v roce 2018 tyto výlety
květen  22. 5. 2018  ZÁMEK BOUZOV cena 100 Kč, odjezd v 6:30 hod.
červen  19. 6. 2018 STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE – JÁNSKÉ LÁZNĚ cena 100 Kč, odjezd v 7:00 hod.
červenec  10. 7. 2018 HRAD KAŠPERK + MĚSTO KAŠPERK cena 100 Kč, odjezd v 7:00 hod.
září   11. 9. 2018 ZÁMEK KOSTELEC NAD ORLICÍ + NERATOV cena 100 Kč, odjezd v 7:00 hod.

Odjezdy autobusů na všechny uvedené úterní zájezdy jsou z konečné MHD Dolní Počernice.
Ceny zájezdů nezahrnují vstupné, ani žádný druh cestovního pojištění.
Objednávky a platby přijímají od března t.r.: 
p. Heerová tel. 281 932 151, p. Konopová tel. 702 016 010 a p. Krčálová v kadeřnictví (suterén budovy úřadu)

ČERVEN
Jiřina Nováková, Čeněk Pokorný, Alena Mařencová, 
Věra Bartáková, Jaroslava Modrová, Marie Osvaldová, 
Anton Račan, Květa Romanová, Leoš Valenta, Ludmila 
Neužilová, Květoslava Zemorová, Ladislav Seidl, Věra 
Kopecká, Blanka Zachová, Miroslava Lajblová

DUBEN
Božena Hašková, Hana Hálová, Božena Lapačková, 
Jiřina Nejedlá, Luděk Turek, Alois Šáda, Jaroslav 
Mysliveček, Václav Urban, Karel Lejčko, Jaroslava 
Břízová, Josef Neruda

Komise sociální, zdravotní a bytová

Jubilanti z našich řad ve II. čtvrtletí 2018
Srdečné blahopřání k významnému životnímu výročí patří našim spoluobčanům:

KVĚTEN
Alexandr Blahout, Marcela Myslivečková, Zdeněk 
Zachariáš, Jiří Koudela, Josef Suchý, Květa Němcová
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Já, pan Pronobus, vinšuju šťastnej  
a veselej MASOPUST
O počernickém Masopustu, ten letošní se konal v úterý 6. února, bylo 
již napsáno mnoho. Dalo by se říci, že již není pomalu o  čem psát, 
abychom se stále neopakovali, ale pravda je jiná, stejně tak jako je jiný 
každý Masopust. Neopakovatelná atmosféra, nápadité masky, vlídní 
a štědří hostitelé, svižná muzika, tanec v ulicích i dvorech a všude plno 
dobrého jídla a pití. Letos se dokonce, navzdory pošmourném únoro-
vému počasí, přidalo i sluníčko. Když pan starosta na nejmenším kru-
hovém objezdu Veliké Prahy předal Pronobovi vládu nad obcí, začaly 
se dít věci: formace “Huculští koně s jezdci v maskách lva a sněžného 
tygra”, za nimi Pronobus, sličné mažoretky, dechovka Tomášové, po-
jízdná šatlava řízená počernickou policií, kočárek s medvědem, který 
měl za úkol střežit případné dary a početný průvod masek i přihlíže-
jících se vydal nejprve k Medianu (instituci, která jak známo, drží prst 
na  tepu dějin neboť jsou to právě oni, kteří vědí všechno dříve než 
my ostatní). Po vlídném přijetí a obvyklém tanečním a šatlavovském 
rituálu se průvod vrátil stejnou cestou zpět až k římskokatolické faře. 
Odtud, když Tomášové spustili beatlesovskou „Žlutou ponorku“, vy-
pochodovala početná skupina „Květinových dětí – Hippies“ (v civilu 
pravidelných návštěvnic radniční tělocvičny, důvěrně zvaných „Krás-
ná těla“). Jejich vpádem dostal celý průvod nový náboj. Před nimi si 
totiž nebyli jisti nejen přihlížející, ale i řidiči, kteří poslušně ve svých 
autech postávali (posedávali) při chodnících. Spustily uragán tance 
a pohybu. Bujaré veselí se pak neslo dalšími zastaveními, kterými byly 
– největší gastronomické centrum v Praze – Panský dvůr, „koblížkový 
zámek“ tj. dolnopočernický dětský domov, Pension Český statek, Úřad 
MČ, obchodní společnost BeA CZ, indická restaurace Rang De Basanti, 
dvůr sídla s více společnostmi v Českobrodské ulici, kde na nás čekal 
pan Koníček ze stejnojmenného Snack baru a vietnamší obchodníci 
z  koloniálu „U  Barborky“. Odtud se průvod přesunul ulicí Dubenec-
kou na prostranství před Textil Zdeny Papežové, která peče snad nej-
skvělejší koláče. Pak již jen skokem do chráněné dílny Svatý Prokop 
U červeného javoru, do mateřské školy Duha, kde na nás čekaly děti, 
taktéž v masopustních převlecích. Štědře nás uvítal pneuservis pana 
Schuberta, s bohatým pohoštěním stylově prostřeným snad po veš-
kerém zařízení provozovny. Po tříhodinovém pochodu průvod dospěl 
do cíle cesty – do hotelu Svornost. Čekaly nás zde nejen výborné chle-
bíčky, ale i horký svařák, který mnohé ucabrtané pochodníky znovu 
vzpružil. Pro děti byla vzpruhou diskotéka perfektního Jirky Votavy 
z Průhonic, která ukončila letošní masopustní maraton. A ještě dlou-
ho po té se řidiči MHD nestačili divit, když do autobusů nastupovali: 
tu desperát, tu princezna a hluboko v podvečer dokonce i medvěd.
Osmnáctý (znovuobnovený) dolnopočernický Masopust je již minu-
lostí. Takže, vážení a milí, máte ještě rok na rozmyšlenou, v jakém pře-
vleku půjdete spolu s námi v tom nadcházejícím devatenáctém.
Již nyní se na vás moc a moc těšíme.
 Vlasta Václavková

Městská část Praha - Dolní Počernice děkuje všem, kteří přispěli ke zda-
ru letošního Masopustu. Byli jimi: pan Mgr. Tomáš Jirsák, řečený Havran, 
který se bravurně (řečí vázanou i nevázanou) zhostil funkce Pronoba. 
Náš dík si zaslouží spolek Počin, učitelé i žáci zdejší základní školy, dět-
ský domov, MŠ Duha, i ostatní obyvatelé, kteří přišli v maskách.
Poděkování patří Městské policii a Policii České republiky za zajiště-
tí bezpečného průchodu obcí, dále pak pánům Václavu Hořánkovi 
a  Miloslavu Černému za  bravurní obsluhu „šatlavy“. Děkujeme 
i  všem podnikům a  institucím, které se opětně ukázaly jako 
štědří hostitelé.
Zvláštní poděkování pak míří k panu Martinu Mikulenčákovi 
za  zapůjčení bojového vozidla HUMMER pro mírové účely 
(převoz muzikantů) a pracovnici našeho úřadu paní Haně Mo-
ravcové, která neúnavně, s invencí vymýšlí a současně realizuje 
kostýmy pro „Krásná těla“.
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V polovině února, přesně 16. – 18. 2. 2018, se uskutečnil již 51. roč-
ník Jizerské „50“. Kdo má ve sportu alespoň trochu přehled, ví, že 
Jizerská 50 je masový běh na lyžích, každoročně pořádaný v Jizer-
ských horách. Startuje se na stadionu v Bedřichově a po celý víkend 
se běhají závody různých délek tratí klasickým způsobem nebo 

volným stylem. Kdo si 
netroufá na  celý závod, 
má k  dispozici výběr 
z  kratších úseků 10, 25, 
30 km, kterých se účast-
ní třeba i  rodiny s  dět-
mi. Vyvrcholením celé 
akce je závod na  50 km 
klasickým stylem. Ženy 
i  muži vybíhají hromad-
ně v několika vlnách, aby 
se mohli snadněji roz-
ptýlit v  trasách a  hned 
na  začátku neucpali 
vjezd do  lesa . Každý 
z  účastníků má svůj čip 
připevněný na levé noze 
a  asi 150 m po  startu je 
při vjezdu do  lesa umís-
těna čtečka, která začne 
každému měřit čas. Je 
to tak sofistikované za-
řízení, že v  průběhu zá-
vodu měří na  několika 

stanovištích průměrnou rychlost a zajišťuje statistiku v průběhu 
celého závodu až do cíle, kde se na světelné tabuli objeví jméno 
každého účastníka s momentálním pořadím a konečným časem. 
Od pořadatelů pak na krku přistane ohromná skleněná medaile 
za účast…tady pozor při vydýchávání, v předklonu si s ní nevyraž-
te zuby, je to opravdu pořádný kousek.
V  minulém roce jsem měl možnost se Jizerské 50 zúčastnit. Byl 
jsem vyzván a přihlášen pořadateli za to, že jsem pro ně namaloval 
několik obrazů k 50. výročí od založení závodu. Vybral jsem si nako-
nec ale jen 25 km trať, protože jsem netrénoval a netušil, co 50 km 
běhu na lyžích obnáší. Běžel jsem tedy pořád stejným tempem, leh-

JIZERSKÁ 50 v místní knihovně
ce, raději šetřil silami, ale nakonec jsem do  cíle dojel bez větších 
problémů. Tím chci říct, že 25 km se dá zvládnout bez většího tré-
ninku, ale na 50 km je lepší předem „párkrát“ vyběhnout do stopy, 
aby člověk někde v  lese nezatuhl a  nemusel skončit u  některého 
z občerstvovacích stanovišť, kterých je po trati několik. Ovšem ab-
solvování jakéhokoliv z  nabízených závodů krásnou, zasněženou, 
zimní krajinou, v atmosféře podobně smýšlejících běžkařů a sdíle-
ných pocitů, stojí za to.
K 50. letému výročí Jizerské 50 byla vydána obsáhlá publikace s 50-
ti osobními příběhy vybraných účastníků a vítězů, doplněné pou-
tavými fotografiemi. Závod je od roku 1971 poctou spoluzakláda-
jícím členům Jizerské 50, kteří se, jako horolezci, vydali v roce 1970 
do Peru, kde tragicky zemřeli při zemětřesení a následném sesuvu 
laviny na Huascaránu. V podtitulu se Jizerská 50 nazývá „Memoriá-
lem expedice Peru 1970“.
Druhou částí publikace je katalog „Skol!!!“, kde najdeme reproduko-
vaná výtvarná díla a komentáře 12-ti umělců, které vybrali a oslo-
vili organizátoři Jizerské 50. Požádali nás, abychom pro ně vytvořili 
něco, co bude inspirované tímto tradičním závodem. Vzniklo tak 
mnoho obrazů, grafik i soch. Pokud se vydáte do stop Jizerské ma-
gistrály nad Bedřichovem, navštivte také nedalekou Oblastní galerii 
v Liberci na Masarykově ulici, nádhernou, zrekonstruovanou cihlo-
vou budovu bývalých městských lázní, kde zmíněné umění nalez-
nete na dně původního bazénu. Publikace Jizerské 50 s katalogem 
Skol!!! je k dispozici v naší místní dolnopočernické knihovně.
 Roman Franta, únor 2018
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Nutit či nenutit?

V tomto článku se chci zmínit o „nucení“ našich potomků v oblasti 
volného času. Výrazným fenoménem dnešní doby jsou dva extré-
my – dítě je přehlceno mnoha různými kroužky a aktivitami, nebo 
je naopak ponecháno zcela nevytížené, což často končí nekoneč-
nými hodinami u počítače, tabletu či telefonu. Obojí má svá úskalí 
ve  vlivu nejen na  osobnost (psychiku), ale často i  na  zdraví (zrak, 
nedostatek pohybu…).
Nesprávným, a bohužel velmi častým jevem, je nucení dětí do ně-
kterých volnočasových zájmových aktivit, ke kterým nemají žádný 
vztah a  jsou pro ně velmi nedobrovolné, například když si rodiče 
prostřednictvím svých dětí plní své vlastní „nenaplněné sny“ (z mé 
zkušenosti vyplývá, že se velmi často jedná o oblast sportu a hry 
na hudební nástroje).
Velmi účinnou cestou, jak přimět dítě, aby se věnovalo smyslupl-
ným a užitečným činnostem, je vzbudit zájem. Nikoliv pouze ne-
konečným vysvětlováním, že v  budoucnu se jim to vyplatí, zajistí 
úspěch a podobně, ale nadchnout je, ukázat jim možnosti, co vše 
se jim nabízí a nechat je si vybrat. Sledovat, co je těší, na co se za-
měřují a případně koordinovat a podchytit žádoucí zaměření. Dát 
dítěti pocit, že se samo rozhodlo něčím zabývat a věnovat se tomu. 

Asi se mnou budete souhlasit, že je třeba obojí. Sami jsme byli a jsme mnohdy k něčemu nuceni a dokonce i sami sebe 
mnohdy k něčemu musíme přinutit a „přemluvit se“. Obvykle jde sice o nezbytné, ale otravné činnosti i nečinnosti – např. 
ranní vstávání nebo některé domácí práce. Přesto výsledek může často potěšit.

Čím více se nám podaří toho dosáhnout, tím méně budeme muset 
„nutit“, nebo naopak zakazovat a ušetříme si řadu konfliktů.
Velmi důležité je snažit se objektivně posoudit předpoklady a nadá-
ní dítěte v určitých oblastech a ty se snažit rozvíjet, na druhé straně 
však rovněž vidět i ty oblasti, které zřejmě (alespoň zatím) nebudou 
jeho silnou stránkou a i v nich se přiměřeně snažit o jejich zdokona-
lení. Pro každé dítě do určitého věku je nesmírně významné uspět 
mezi vrstevníky, samozřejmě v něčem rádo vyniká a pak snáze une-
se i drobný neúspěch v jiné oblasti.
Každopádně bych ráda zdůraznila důležitost všestranného rozvoje 
osobnosti, což je předpoklad harmonické vyrovnanosti dítěte a o to 
více bude schopno samo se orientovat v možnostech výběru svého 
zaměření a aktivit.
Zcela jistě je dobré se snažit vzbudit zájem, mít pochopení a samo-
zřejmě citlivě kontrolovat činnosti, které děti zajímají a v souladu 
s  tím případně nenásilně ovlivňovat jejich směr a obsah. Pro obě 
strany je ideální, i přes určitou náročnost (pro rodiče), když své děti 
co nejlépe známe. Počáteční trpělivost a čas se nám zcela jistě vy-
platí.
 PhDr. Dagmar Jílková, psycholožka

Umístění kontejnerů na objemný odpad  
v MČ Praha - Dolní Počernice v I. pololetí 2018:

10. 4. 2018  
v odpoledních hodinách 16.00 – 20.00 

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) 

5. 6. 2018  
v odpoledních hodinách 16.00 – 20.00

2 VOK stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu) 

ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263) 

REKONSTRUKCE A UZAVÍRKA UL. ČESKOBRODSKÁ

Řidiče a motoristy čeká další významná uzavírka Českobrodské ulice. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) již v minulých 
letech zrekonstruovala dva úseky Českobrodské ul., a to v úseku mezi Rožmberskou a Broumarskou ulicí a v úseku mezi Broumarskou 
ulicí až k zastávce autobusu Lomnická.

Další část opravy v délce 2,1 km bude probíhat na území MČ Praha – Běchovice v době od 5. 3. 2018 
do 31. 8. 2019, v úseku mezi ulicí Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1). 

Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (Běchovice 2) 
a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru. V rámci stavby dojde i k rekonstrukci tří mostních objektů: Most 
R081 přes Říčanský potok, Most R027 přes Rokytku, Most R028 přes Mlýnskou Strouhu  

Dopravní omezení: 
Po dobu výstavby bude umožněn průjezd pouze pro BUS a dopravu s povolením MČ Praha-Běchovice, která budou k dispozici na ÚMČ 
Běchovice. Objízdná trasa je plánována ulicí Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice směr Zeleneč a na 8.km nájezd na D11.
 Martina Vondřichová

Další informace související s uzavírkou naleznete na http://prahadolnipocernice.cz/aktualita/2555
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Drazí a milí spoluobčané,
my, křesťané teď prožíváme období, které se nazývá dobou postní, kdy se připravujeme po šest týdnů na Velikonoce. Snažíme se prožít 
tuto postní dobu ve střídmosti, modlitbě a štědrosti vůči druhým.
Poslední neděle před Velikonocemi se nazývá Květná neděle a zvláštností této neděle je průvod, který má připomínat vítání Krista, když 
přijížděl pár dní před svým ukřižováním na oslátku do Jeruzaléma. U nás tento průvod máme též a kněz přijíždí ke kostelu ne na oslátku, 
ale na koníkovi (a má z toho docela obavy ).
Pak již následuje tzv. Svatý týden, jehož součástí je Velikonoční třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota) zakončené nedělí Zmrt-
výchvstání. Každoročně si připomínáme tyto důležité okamžiky pro život každého z nás, protože z  lásky za každého z nás Ježíš zemřel 
na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. A tento nový život dává i nám.
Přeji Vám všem, ať zakusíte o letošních Velikonocích právě tuto lásku Boží k nám všem a chci Vás pozvat na bohoslužby k nám 
do  kostela Nanebevzetí Panny Marie na  Květnou neděli 25. 3. v  10 hod., začínáme u  obnoveného kříže na  křižovatce u  školy. 
Na Zelený čtvrtek 29. 3. a Velký pátek 30. 3. slavíme bohoslužby v kostele v 18 hod., na Bílou sobotu 31. 3. v 19:30 hod. a v neděli 
Zmrtvýchvstání Páně v 10 hod.
 Váš P. Leo Červenka, administrátor Římskokatolické farnosti Praha – Dolní Počernice

Baví se i tancem, moc dobře se baví a moc dobře tančí. To jsem vě-
děla z předešlých ročníků. A tak jsem již během probíhajícího ve-
čera nadšeně řekla, že tento ples je opět vrcholem plesové sezóny, 
ačkoliv je teprve začátek ledna…To jsem si naběhla, neboť vzápětí 
jsem byla oslovena, zda bych o svém zážitku nenapsala do zpravo-
daje. Proč ne, zněla odpověď. Vždyť dobrých zpráv není nikdy dost. 
Takže zpět na začátek. 
Bylo nám ctí, být zase u toho. Tedy tam na sále v hotelu Svornost. 
Týden dopředu jsem s překvapením zjistila, že tentokrát není ples 
jako obvykle pouze benefiční (čili že výtěžek jde na nějakou bohuli-
bou věc), ale dokonce tematický. Rok stého výročí republiky si o to 

skoro říkal. Jak nejlépe oslavit začátek 
tohoto jubilejního roku než plesem, 
jak dobové.
Týden jsem tedy vymýšlela, čím dopl-
nit stávající garderobu, kde a  co koupit, 
dohledat, ušít… černé šaty pod kolena 
mám, dlouhé bílé svatební rukavice mojí 
maminky, korále (dle obrázků na  inter-
netu se nosily s uzlem, což nastudovaly 
mnohé z  nás), to se tedy našlo doma. 
K tomu ještě dokoupit krásnou čelenku 
s pérem a dlouhé cigáro. Manžel si v že-
lezářství vybral půl metru řetězu k  ho-

F A R N Í  O K É N K O

Jak se baví farníci, aneb  FARNÍ PLES 2018  jak jsem to viděla já
dinkám cibule, pod sakem skryl gumičkami stažené rukávy košile, 
na hlavu nasadil padnoucí buřinku…. A alespoň ministerský před-
seda s chotí mohli konečně vyrazit….
Krásný prvorepublikový sál hotelu Svornost s honosnými bílými se-
dadly se již plnil dalšími významnými představiteli místní honorace. 
Přítomen byl i hrdinný legionář, slepý Žid až z Jeruzaléma.
Úctyhodní mužové ve vestách, v saku i ve fraku, krásné dámy v ru-
kavičkách, ve slušivých kloboučcích či s rozvernými čelenkami. Pas-
tva pro oči a pro uši, neboť i vedení konverzace, oslovování, polí-
bení ručky dámě, promenáda s  dámou v  závěsu, vše dostalo jiný 
nádech. Prostě návrat do první republiky, mého oblíbeného histo-
rického období, byl dokonalý.
A to se teprve čekal příchod prezidenta republiky Tomáše G. Masary-
ka s chotí Charlottou. Po přivítání a krátkém projevu nám TGM žoviál-
ně povyprávěl, jak se vlastně s Američankou seznámil. Dokonce spo-
lu sehráli dramatickou scénku, jak jí tenkrát statečným skokem z lodi 
do studené řeky zachránil život a na sebe ji tímto činem upozornil.

Poté bylo možné u prezidentského páru získat za 100Kč sou-
časných téměř skutečnou stokorunu prvorepubliko-
vou, která byla lístkem do  tomboly. Ceny byly opět 

lákavé. Úžasné křeslo, historický věšák na  kabáty, 
hodnotné obrazy místních umělců i výborná bábov-

ka a další pochutiny k jídlu a k pití. 
Díky větším i  menším darům do  tomboly 
a z ceny vstupného utržili pořadatelé necelých 
třicet tisíc korun, které budou použity na  po-
moc salesiánské škole v  albánském Skadaru. 
Prostě benefice.
Tančilo, jedlo, pilo, zpívalo a  juchalo se dlou-
ho po  policejní hodině. Závěrečnou soutěž 
večera mezi družstvem farníků z Horních ver-

sus Dolních Počernic vyhráli překvapivě farníci 
z  Horních. Obdrželi tímto štafetový kolík a  příští 
rok to budou zase oni, kdo si bude lámat hlavu, 
jaké překvapení pro své přátele vymyslí. Určitě si 
s  přípravou dají stejnou práci jako ti letošní. Těm 

patří můj obdiv i poděkování. A vlastně všem pří-
tomným. Protože všichni vložili do společného ve-

čera kus svého nápadu a nadšení. Stálo to za to!
Mám proto velkou radost, že se farníci krásně baví 
i tancem a že jsme mohli být u toho.
 Iva Polochová Fo
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První paravoltižní závody sezóny 2018 proběhly 3. března v  dolnopočernické Sokolovně. Účastníci zde získávali první body pro účast 
na MČR 2018, které proběhne v říjnu v Brně. Skokoví jezdci ladili formu pro blížící se parkurovou sezónu na soustředění s panem Klusem 
v jezdeckém areálu v Čisovicích. Počátkem roku jsme nesměli chybět ani v masopustním průvodu, který již tradičně procházel obcí před 
postní dobou velikonoční.  Hanka Špindlerová

JK POČIN 

Zveme Vás na oslavu 5. narozenin Kiwanis clubu  
Golden Prague, která se uskuteční 

24. března 2018 od 18:00 hod.   
v prostorách Restaurace Léta Páně. 
Vstupné na tuto oslavu je dobrovolné.

Kiwanis je mezinárodní charitativní organizace sdružující dob-
rovolníky, kteří pomáhají dětem a mladým lidem v nouzi.
Kiwanis club Golden Prague pomáhá týraným, opuštěným 
a nemocným dětem v České republice – podporuje Klokánek 
Chabařovická, Dětský domov pro předškolní děti na Zbraslavi 
a nově Koalu ve Kbelích.

Program večera:
     k poslechu a tanci zahraje skupina Zkrat
     vystoupí dětská taneční skupina
     v rámci večera bude vyhlášena tombola
     proběhne dražba Kiwanis panenky namalované Zdeňkem 

Troškou

O činnosti clubu se mnohé dozvíte na www.kcgoldenprague.cz 
nebo facebook Kiwanis cklub Golden Prague.

Členkou clubu je i rodačka z Dolních Počernic Lenka Maryško-
vá – Nedvědilová, která Vás tímto se mnou srdečně zve.

 Bc. Milan Nedvědil, radní Dolních Počernic

P O Z V Á N K A

Oslava 5. narozenin 
charitativní organizace 
Kiwanis club Golden PragueZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ POČERNICE

spolu
se základní školou,  POČIN z. s., dětským domovem,  

mateřskou školou DUHA, místními podnikateli a r.k. Veselý 
čertík

si vás dovolují pozvat na

VÝSTAVU
VELIKONOČNÍ INSPIRACE 

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

i netradičních velikonočních technik, která se uskuteční 
ve dnech 

17. a  18. března 2018 
vždy od 10.00 do 17.00 hodin

v prostorách
INFORMAČNÍHO CENTRA a REGIONÁLNÍHO MUZEA

(ul. Stará obec č.p. 6) 
a v BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

(ul. Stará obec č.p. 10) 

V neděli dne 18. března 2018 od 14.00 hodin 

PRŮVOD 
„NESEME MORANU ZE VSI“
Průvod vychází od přírodního amfiteátru v zámeckém parku

Úřad MČ Praha – Dolní Počernice
přijme pracovníka údržby na plný úvazek. 
Bližší informace najdete na www.praha-dolnipocernice.cz 
nebo kontaktujte tajemnici ÚMČ Mgr. Editu Hejdovou, 
tel.: 2 810 210 91, email: Hejdova@dpocernice.cz

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení je  
26. březen 2018.
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Jak začal nový rok v ORANGERY…

Ze života MŠ Duha…

Děti z Orangery naskočily do nového roku s plným nasazením. Byla 
trochu škoda, že naplánovaná témata v  programu byla převážně 
o sněhulácích a sněhových vločkách, pohled z okna však říkal, že 
je spíše jaro a květiny začínaly kvést… Nicméně občasného sněhu 
jsme se dočkali, sice málo, ale o to byl vzácnější.
V  lednu jsme si tradičně užili beach day, který se konal za přísné-
ho dres code, což byly plavky. I učitelky vytáhly obvyklou výbavu 
ve  formě bikin či jiných letních doplňků. Ve  třídách jsme rozložili 
plážové deky, vzali sluneční brýle, nafoukli kruhy a  plážové míče 
a zábava začala. 
Na Tři krále děti ze třídy Dráčků vyrazily do místního Infocentra, kde 
jim vstřícná paní Václavková ještě ukázala výstavu betlémů.
V únoru naši školku navštívilo prasátko Pepa (ne to z pohádky…), 
pán nám řekl o prasátkách spoustu zajímavých informací. Děti to 
velmi zaujalo, možná se teď změní ta dětská přání a prosby o pejska 
a budou si hromadně přát toto štětinaté zvířátko .
Ani děti v našich jesličkách nezahálí. Ač jsou menší než děti škol-
kové, paní učitelky s  nimi pracují 
na sebeobsluze, rozvíjejí jejich samo-
statnost, každý den poctivě cvičí, zpí-
vají, vyrábí, chodí ven… No zkrátka 
ničeho se děti ve třídě Medvídků ne-
zaleknou a pobyt v jesličkách si velmi 
užívají. Obě paní učitelky jsou velké 
sportovkyně, takže si velmi užily na-
příklad téma olympijských her. 
V únoru se ve školce i  jesličkách ko-
nal masopustní karneval. Vzhledem 
ke  školním prázdninám byla účast 
trochu menší než obvykle, ale aspoň 
na  děti zbylo více koblih . Objevi-
ly se tradiční kostýmy jako medvěd, 
muzikant, kominík, beránek nebo 

I my jsme se již tradičně zapojili do masopustního veselí v naší obci. Děti už od rána chodily do tříd v maskách více i méně tradičních. V zá-
bavném programu plném písniček a tancování se seznámily s původem i průběhem Masopustu a také s lidovými masopustními maskami, 
které jsme odpoledne před mateřskou školou na vlastní oči viděli a na chvilku jsme se stali i samotnými účastníky průvodu.
V tomto období dětem přibližujeme i stará řemesla. Hrajeme si na švadleny, ševce, kominíky, pekaře, truhláře… Poslední řemeslo si nejstar-
ší děti prakticky vyzkoušely v dřevěné dílničce pana Pilňáčka a ze dřeva si vyrobily pojízdné kuřátko a ptáčka na zavěšení. Jejich nadšení 
a zapálení pro věc bylo vidět na každém kroku (kousku ). Velice si to užily.
V měsíci březnu si budeme hrát na posluchače, vypravěče i čtenáře. Navštívíme místní knihovnu a děti ze třídy Kvítka a Sluníčka stráví 
v naší školce kouzelnou „Noc s Andersenem“. Už se všichni těšíme.
 Za třídu Kvítka Jaroslava Pasáková

kostra, dále i  méně obvyklé masopustní kostýmy, třeba spider-
man…
Březen je jako vždy věnován knihám. Všichni víme, že tento jarní 
měsíc je měsícem knihy, a tak rodiče v průběhu celého března cho-
dí do školky dětem číst, třeba oblíbené pohádky ze svého dětství. 
Někdo si k tomu připraví i maňáskové divadlo, někdo omalovánku, 
někdo přinese fotografie ze svého dětství. Tato akce je velmi pří-
nosná, děti jsou pyšné na své rodiče (či prarodiče), když přijdou číst 
a  my učitelky jsme rády, že si rodiče v  této uspěchané době jsou 
ochotni udělat čas, vážíme si toho. Tato akce bude opět zakončena 
Nocí s Andersenem, kdy nás na konci měsíce bude čekat spinkání 
ve školce. Paní ředitelka Soňa nám jako vždy uvaří skvělou rajskou 
omáčku, takže počítáme, že účast bude opět vysoká . Za MŠ Oran-
gery Vám přeji příjemný vstup do jarního období a v duchu pana 
Andersena si přeji, aby „Celé Česko četlo dětem“.
 Hanka Švamberková
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Nová základní škola ORANGERY
V září roku 2017 jsme v Dolních Počernicích otevřeli novou soukro-
mou Základní školu Orangery, která sídlí naproti zámeckému parku. 
V čem je ZŠ Orangery zajímavá, co nabízí?
Naše škola je založena na příjemné, vstřícné a přátelské atmosféře. 
Hlavním cílem je, aby k nám žáci chodili rádi, abychom jim poskytli 
příjemné a podnětné prostředí pro jejich vzdělávání. Naši žáci jsou 
vyučování v  menším třídním kolektivu, což zajišťuje individuální 
přístup vyučujících k žákům a jejich potřebám. Při vyučování také 
často využíváme zámecký park. Výuka za hezkého počasí probíhá 
v přírodě na „čerstvém vzduchu“.
Velkou výhodou naší školy je výuka vybraných předmětů nejen 

v českém, ale i v anglickém jazyce. Výuka předmětů v anglickém ja-
zyce probíhá za přítomnosti rodilého mluvčího z anglicky mluvících 
zemí.
Také jsme uzavřeli spolupráci s česko-švédskou lektorkou, která pro 
naše žáky připravuje 2x měsíčně projektovou výuku „Dějiny umě-
ní“, ve které se žáci dovídají spoustu nových informací a poznatků 
z  dávné historie až po  současnost a  vytvářejí spoustu kreativních 
výrobků. Tyto hodiny jsou u dětí obzvlášť oblíbené.
Přijďte se k nám podívat, jak u nás probíhá výuka. 

Srdečně vás zve Mgr. Sylva Slabihoudková, Ph.D., ředitelka školy.

Zima už pomalu předává vládu jaru, a  i  v  dětském lesním klubu 
V Hájence se všichni těší na více slunečních paprsků a méně vrstev 
oblečení. Ačkoliv zima venku má také své kouzlo, zvlášť když mrzne 
a lze pozorovat, jak se krajina okolo mění. V lednu jsme si ověřili, jak 
dobře se píše do sněhového poprašku klackem a naučili se, jak od-
lévat do sněhu stopy zvířat. Také jsme si připomněli svátek Tří králů 
a v únoru oslavili Masopust.

S  příchodem jara je vhod-
né změnit jídelníček s  tím, 
aby byl chutný a  zároveň 
zdravý. To si mohly mamin-
ky vyzkoušet v  rámci naší 
Rodinné soboty 10. března 
pod vedením dvou lekto-
rek. Připravily si osvědčené 
recepty na snídaně, svačiny 
a hlavní jídla bez cukru, bez 
lepku a  s  omezením masa 
(ne vše najednou ). 
Pro širokou veřejnost se 
naše brána otevře ve  čtvr-
tek 22. března od 9 do 12 
hod. Všechny zájemce 
o školku, školu, či čtvrteční 
Klubík pro nejmenší nezá-
vazně provedeme a  rádi 
zodpovíme jakékoliv otáz-
ky.
Jaro ve  školce i  ve  škole 
náležitě oslavíme u  nás 
Jarní slavností, která nás 
čeká 12. dubna od 15:00 
hod. 
Každou středu si v Hájen-
ce mohou rodiče od  17 
hod. zacvičit jógu se zku-
šenou lektorkou a  starost 

o  děti přenechat nám. Cvičení probíhá v  komorních prostorách, 
takže je dobré svou účast předem ohlásit, abyste si zarezervovali 
místo (stačí se přidat do události na FB stránce). Za hodinové cvi-
čení s hlídáním dětí zaplatí účastníci 130 Kč.
Každý čtvrtek od 9 do 12 hod. dáváme prostor nejmenším prů-
zkumníkům přírody (1,5 – 3 roky) s doprovodem v našem hájen-
kovém Klubíku. Celé dopoledne stojí 100 Kč. Domů si odnesete 
nové básničky, písničky, originální výtvor svého dítěte a odpoled-

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB V HÁJENCE
ní spánek po procházce na čerstvém vzduchu je 
zaručen (většinou nejen u dětí ).
Všichni už plánují letní dovolenou, a  tak máme 
i my připravené příměstské tábory nejen pro naše 
stávající klienty. Děti budou mít o zábavu postaráno od 8 do 17 hod, 
a to ve čtyřech turnusech:

1. Putování s liškou Tuláčkem (9. – 13. 7. 2018)
2. Toník hledá řemeslo (16. – 20. 7. 2018)
3. Krtečkova dobrodružství (20. – 24. 8. 2018)
4. Lesem křížem krážem (27. – 31. 8. 2018)

Každý tábor bude úplně jiný, takže je děti mohou absolvovat všech-
ny, aniž by se jen chvilku o prázdninách nudily. Tábory jsou určeny 
pro děti od 4 do 8 let. Cena je 2900 Kč včetně oběda, pitného reži-
mu, materiálu a  pomůcek na  vyrábění. V  případě zájmu je nutná 
včasná rezervace, kapacita se vždy 
rychle naplní.
Určitě se vyplatí nás sledovat na  FB 
(Dětský lesní klub V  Hájence - lesní 
škola a  školka) a  všechny potřebné 
údaje a  aktuality najdete na  našich 
webových stránkách (www.vhajence.
com). 
Na  to, co vás zajímá se můžete ptát 
prostřednictvím naší e-mailové 
schránky vhajence@email.cz.

Krásné nadcházející dny za celý hájenkový tým přeje  
Mirka Nová a Anna Ondriášová
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Dětská kresba PROJEKT RODINA
Kresba je nejpřirozenější činnost a pro dítě představuje určitou formu hry. Kresba, stejně jako ostatní schop-
nosti či dovednosti, prochází určitým vývojem, na které má vliv intelekt, zkušenost, fyzická i psychická zralost, 
zralost emoční, individuální motorické dovednosti, včetně obratnosti, nadání, osobnostní zaměření a další 
spolupodílející se faktory.
Dětská kresba je určitým druhem sebevyjádření a poskytuje dítěti únikový prostor. Má své vývojové etapy 
a dá se z ní mnoho vyčíst. Děti jejím prostřednictvím testují okolní svět, vyjadřují svoje pocity a myšlenky, 
často se v obrázku objevují sny nebo fantazijní představy. Mnohokrát je výsledné dílo doprovázeno slovním 
výkladem svého autora, protože vyjadřuje celý dlouhý příběh.

K zápisu s sebou:

1.  Rodný list dítěte
2.  Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích st. 

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

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

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní do-
cházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné dostavit se k zá-
pisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 
Na stránkách školy www.zsdolnipocernice.cz si zvolte čas, předejdete tak zbytečnému čekání na volný termín.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
PRO ŠK. ROK 2018/2019

5. dubna 2018
v čase 14:00 – 18:00 hodin

ZŠ Dolní Počernice
Národních hrdinů 70

stará budova

Odklad povinné školní docházky:

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

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

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu!
 Mgr. Jiří Schwarz, ředitel
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Čmáranice, čáranice, krátké čáry a  barevné experimenty vedou 
postupně k  dokonalejším výtvarným projevům... Čím více dítě 
kreslí a čím více je chváleno, tím rychleji postupuje ve vývoji kres-
by vpřed. 
Dětská kresba je diagnostickým nástrojem a může mít mnoho vy-
povídajících hodnot. Odborní psychologové dovedou na základě 
dětského kresebného projevu určit stupeň vývoje dítěte, případ-
nou vývojovou odchylku nebo potíže, které dítě v životě provázejí.
Dětská kresba se významně liší od kresby dospělého člověka. Dítě 
se nesnaží kreslit hezky či dle obecně uznávaných norem, nepo-
třebuje se zalíbit. Kreslení je pro něj zcela přirozené a  vyjadřuje 
jeho pocity...
Do projektu RODINA jsme zapojili právě i rodiče dětí. Děti kreslily 
své rodiče, rodiče kreslili své dítě. Účast i technika byla zcela dob-
rovolná a unikátní výsledek této společné práce nyní zdobí naši 
třídu. Věřím, že si rodiče spoluvytváření tohoto díla užívali a bu-
dou v kreslení společně se svými dětmi občas pokračovat...
Dětská kresba je cestou do  vnitřního světa dítěte. Nenásilnou 
a přirozenou. Poskytuje základní informace o tom, co dítě prožívá, 
o čem přemýšlí i co ho trápí...
 
„Malování je snadné, když neumíte malovat. Jakmile 
malovat umíte, je tomu právě naopak.“ (Edgar Degas)
 
 Ivana Hájková, třídní 2. B

Nový kalendářní rok zahájil koncertní sbor Rokytky Tříkrálovým 
koncertem a  tím udělal tečku za  celou vánoční dobou. Koncert 
proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie a výtěžek koncertu byl 
věnován na Tříkrálovou sbírku. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli 
na pomoc potřebným. 
Koncert měl od první skladby úžasnou atmosféru. Děti zpívaly krás-
ně a procítěně a užívaly si poslední vánoční koledování. Po Rokytce 
se představil i JAMM Kvartet s vánočními skladbami od středověku 
po 20. století. Na závěr zpěváci rozezpívali celý kostel, který se roze-
zněl písněmi Štědrej večer nastal a Narodil se Kristus Pán. 
Na  začátku března děti z  Rokytky odjely na  soustředění do  Old-
řichova v  Hájích u  Liberce. Zde jsme pobývali čtyři dny a  pečlivě 
zkoušeli nový repertoár na  jaro. Jelikož se chystáme na sborovou 
soutěž, je potřeba celý program pořádně nacvičit. Pro děti to bude 
nová zkušenost a možnost poměřit se s dalšími sbory stejné věkové 
kategorie. Kromě zkoušení jsme si ale také užili spoustu legrace, her 
a zážitků ze společného pobytu. Díky těmto akcím máme možnost 
se osobně lépe poznat a vytvořit skvělou partu dětí a dospělých – 
takovou malou sborovou rodinu.
Ve dnech 7.– 8. dubna budeme soutěžit na sborové soutěži Zahrada 
písní v Kulturním centru Zahrada na Praze 4. Držte nám palce, ať se 
dětem vystoupení povede.

Po celý březen budeme mít otevřené hodiny ve všech odděleních 
Rokytky. Máte možnost se podívat na zkoušku, Vaše děti se k nám 
mohou připojit a vyzkoušet si zpěv ve sboru. Veškeré informace na-
leznete na webu Rokytky www.sbor-rokytka.cz

 Andrea Čančarová Houfková

ROKYTKA, počernický dětský sbor

Medailonek
Rokytku vede sbormistryně Andrea Čančarová Houfková, která působí také v liberecké Základní umělec-
ké škole. Zde vede přípravné sbory libereckého dětského sboru Severáček. Učí sólový zpěv a hlasovou 
průpravu v Koncertním sboru Severáčku. 
Nyní probíhá pěvecká soutěž ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, do které vyslala pět sólistů a dva ko-
morní soubory. V okresním kole získali žáci Andrey Čančarové Houfkové jedno druhé místo, šest prvních 
míst, dvě absolutní vítězství celé soutěže, zvláštní cenu za vyzrálou interpretaci a sbormistryně získala 
zvláštní cenu za úspěšné vedení žáků sólového a komorního zpěvu. Všichni žáci z prvních míst postupují 
dále do krajského kola. 
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Každý, kdo vlastní psa, je ze zákona povinen psa přihlásit 
v místě trvalého bydliště a zaplatit místní poplatek ze psa. 

V případě dolnopočernických občanů je nutno zaevidovat psa 
na úřadě naší městské části, Stará obec 10.

Podrobné informace vám poskytne Markéta Brožová,  
tel. 281 021 094, brozova@dpocernice.cz nebo je najdete na  

webových stránkách http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Splatnost místního poplatku ze psa je 31. 3. 2018

NEZAPOMEŇTE

V mrazech mohou 
zachránit život
Zima udeřila v plné síle. Z šatníků vytahujeme ty nejhuňatější svet-
ry a čepice a v každodenním shonu nás nejspíš sotva napadne, jak 
zvládají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde o život a zachránit je 
může teplé oblečení. A třeba právě to, které lidé odložili do oranžo-
vých kontejnerů.
V Praze oblečení pro potřebné třídí společnost POTEX s. r. o. celo-
ročně, nyní v zimě má však každý kousek teplého oblečení pro lidi 
na ulici obrovský význam. Neziskové společnosti Charita ČR, Nadě-
je, Progressive, CSSP a Sananim vítají každou bundu, svetr, mikinu, 

čepici i šálu. Důležité je i vrstvení oble-
čení, hodí se tedy i tílka, trička, legí-

ny, punčocháče či podvlékačky.
V  loňském roce Potex předal cha-
ritám 5.296 kg vytříděného textilu. 
V  současném mrazivém počasí je 
potřeba teplého oblečení nejvyšší!
Pokud ani vám není lhostejná 
pomoc lidem v  nouzi, neváhejte 
probrat své šatníky a darovat teplé 
oblečení. Přehledný seznam kon-
tejnerů POTEX s.r.o. v Praze a okolí 
najdete na www.potex.cz.
 Veronika Knoblochová

Oranžové kontejnery
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NOVÁ PRODEJNA

NOVÉ PRODEJNY STAVEBNINZVEME VÁS NA slavnostní otevření

DNE   20. 3. 2018  OD 10.00 HODIN

www.pro-doma.cz

PROGRAM
10:00  Slavnostní zahájení 
12:00 1. losování tomboly
13:00 - 14:00 Kapela Broky Františka Kanečka 1. vstup
15:00 2. losování tomboly
16:00 - 17:00 Kapela Broky Františka Kanečka 2. vstup
17:30 3. losování tomboly
18:00 Ukončení 

Po celý den LASEROVÁ STŘELNICE 
a SKÁKACÍ HRAD pro děti
UKÁZKY A PREZENTACE výrobců stavebních materiálů
Občerstvení

Těšíme se na vás!

Českobrodská ul., 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
Tel.: +420 778 408 382, +420 778 408 386

TOMBOLA 


